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Tom zawierający wywiady, wypowiedzi i autokomentarze 
Teodora Parnickiego do własnej twórczości oraz, silnie z nią po-
wiązanej, biografii przywraca teksty, które dziś są już nieco za-
pomniane – spoczywają w zbiorach bibliotek, w pożółkłych 
rocznikach prasy kulturalnej PRL (coraz częściej udostępnianych 
już tylko w wersjach cyfrowych czy w postaci mikrofilmów) –  
a które budzą zainteresowanie głównie dość wąskiego grona ba-
daczy twórczości autora Srebrnych orłów. Wypowiedzi te, nawet 
jeśli prezentowane tu tylko w wyborze, są jednak z pewnością 
warte ocalenia i przywrócenia do szerszego obiegu czytelnicze-
go, gdyż stanowią niezwykle cenne źródło informacji o faktach, 
książkach, wydarzeniach i postaciach historycznych, które przez 
lata inspirowały wyobraźnię twórczą Parnickiego i były swoistym 
podglebiem powieściopisarstwa tego największego wizjonera  
i odnowiciela gatunku powieści historycznej w literaturze polskiej  
XX wieku. Wypowiedzi i wywiady, których udzielał Teodor Par-
nicki, czasem w ramach publicznych spotkań z czytelnikami, 
częściej jednak w zacisznym gabinecie swojego warszawskiego 
mieszkania, dają wgląd w mechanizmy rządzące twórczością tego 
pisarza – pozwalają zrozumieć motywacje (intelektualne, estetycz-
ne, biograficzne), które doprowadziły do przekształcenia powieści 
historycznej z gatunku pierwotnie rozrywkowego w literaturę eli-
tarną, nastawioną na czytelnika konesera, ostatecznie zaś w gatu-
nek niemal hermetyczny, coraz bardziej skupiony na autoanalizie 

Wstęp
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i autotematyczności, gatunek przez zniecierpliwionego krytyka 
określony swego czasu jako literatura „paranoickoidalna”1.

Zgromadzone tu – po raz pierwszy w jednym tomie – wybrane 
wypowiedzi autora Słowa i ciała mogą stać się w pewnym sensie 
doskonałym dopełnieniem niezwykle cennych wykładów, jakie 
Teodor Parnicki – zaproszony jako visiting professor – prowadził 
w roku akademickim 1972/1973 na Uniwersytecie Warszawskim, 
a które ukazały się najpierw w wyborze w roku 1974, w wersji 
pełnej zaś w roku 19802.

Zrozumienie obecnego wyboru, jego kształtu i charakteru, bę-
dzie najpełniejsze, jeśli weźmiemy pod uwagę osobliwy kontekst 
biografii Teodora Parnickiego, gdyż – jak chyba można założyć – 
właśnie ta biografia w dużej mierze sprawiła, iż proza historycz-
na, jaką pisarz tworzył, jedynie częściowo została przyswojona 
przez kulturę polską; większa część tej twórczości pozostała nieco 
na uboczu, na marginesie głównych nurtów literackich. Biografię 
tę zarysowuje otwierająca niniejszy tom krótka wypowiedź, jakiej 
udzielił Teodor Parnicki w 1957 roku głównemu w owym czasie 
pismu Stowarzyszenia PAX – „Słowu Powszechnemu”3. Ta krótka 
autoprezentacja towarzyszyła powrotowi na krajowy rynek czy-
telniczy debiutanckiej powieści Aecjusz, ostatni Rzymianin (1937)4 
oraz ukończonych i wydanych w Jerozolimie Srebrnych orłów 
(1944/1945)5. Obie te powieści objęte zostały w 1951 roku zapisem 
cenzury. Dla krajowego odbiorcy był wówczas Parnicki emigracyj-

1  B. Zadura: Koło za kołem, koło za kołem. „Twórczość” 1974, nr 8. Podobne okreś- 
lenia pojawiały się w dyskursie krytycznym także wcześniej. Parnicki odnosił się 
do nich w swoich powieściach, na przykład w Sekrecie trzeciego Izajasza.

2 T. Parnicki: Rodowód literacki. Warszawa 1974; Idem: Historia w literaturę prze-
kuwana. Warszawa 1980.

3 T. Parnicki: Teodor Parnicki mówi o sobie. „Słowo Powszechne” 1957,  
nr 302, s. 6. 

4 Pierwsze krajowe wydanie ukazało się na fali październikowej odwilży na-
kładem Instytutu Wydawniczego PAX w 1956 r. 

5 Pierwsze wydanie powojenne ukazało się we Wrocławiu nakładem przenie-
sionej ze Lwowa oficyny „Książnica-Atlas” w 1949 r., wydanie Instytutu Wydaw-
niczego PAX – 1956 r.
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nym powieściopisarzem historycznym, którego dzieła, podobnie 
jak powieści Zofii Kossak, powracają na półki księgarskie dzięki 
zmianom po październiku 1956 roku. Historia Parnickiego jednak, 
jak wskazuje notatka, była znacznie bardziej skomplikowana.

Urodzony w Charlottenburgu pod Berlinem w 1908 roku, a wy- 
chowany w dość typowej rosyjskiej rodzinie inteligenckiej miesz-
kającej w Moskwie, Teodor Parnicki (1908–1988) do dwunastego 
roku życia posługiwał się prawie wyłącznie językiem rosyjskim. 
Odkrywanie złożoności własnej biografii (i tożsamości) wymusiła 
na bardzo młodym Teodorze I wojna światowa i późniejsze obie 
rewolucje rosyjskie. Wówczas to ojciec – mieńszewik – inżynier 
Bronisław Parnicki (1880–1928), obywatel niemiecki wychowany 
głównie w Rosji, absolwent politechniki berlińskiej, przypomniał 
sobie (i swojej rodzinie) swe odległe, wielkopolskie korzenie.  
W trudnej sytuacji politycznej I wojny światowej pochodzenie Par-
nickich pozwalało im uniknąć represji, jakie spotykały Niemców 
mieszkających wówczas w Rosji. W 1918 roku, po śmierci matki 
Teodora – pochodzącej z Kijowa Żydówki Augustyny Piekarskiej – 
i zawarciu przez ojca ponownego małżeństwa, młody Parnicki 
rozpoczął trudną wędrówkę: wraz z Korpusem Kadetów białej 
armii generała Aleksandra Kołczaka dotarł przez Syberię, Omsk 
aż do Władywostoku. Po kilku miesiącach pobytu przedostał się 
stamtąd koleją do chińskiej Mandżurii – do miasta Harbin nad rze-
ką Sungari. W tej dalekowschodniej młodej, wielokulturowej me-
tropolii w wieku lat dwunastu dostał się pod opiekę miejscowej 
Polonii i rozpoczął od podstaw naukę języka polskiego jako uczeń 
tamtejszego polskiego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza.  
W tym czasie, już jako piętnastolatek, będąc pod wielkim wra-
żeniem wiedzy i osobowości harbińskiego konsula, orientalisty  
i nauczyciela Konstantego Symonolewicza (1884–1952), postano-
wił zostać polskim powieściopisarzem historycznym.

Z tym postanowieniem przyjechał Parnicki na studia do Pol-
ski w 1928 roku. Wybrał Uniwersytet Lwowski – jako miejsce,  
w którym wykładał największy wówczas znawca poezji Słowackie-
go profesor Juliusz Kleiner. Nie ukończywszy formalnie studiów 
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(polonistycznych, choć przymierzał się też do anglistyki i orientali-
styki), rozpoczął Parnicki swą pracę literacką; w tym samym czasie 
opublikował w prasie najpierw debiutancką powieść Trzy minuty 
po trzeciej6, następnie sporo opowiadań (1932–1933)7, a także bardzo 
wiele tekstów krytycznych poświęconych głównie literaturze rosyj-
skiej (emigracyjnej i sowieckiej) oraz historii i powieści historycznej. 
Zwieńczeniem lwowskiego okresu życia Parnickiego była wyda-
na przez Rój w 1937 roku świetnie przyjęta przez krytykę powieść  
o czasach schyłku Cesarstwa Rzymskiego – Aecjusz, ostatni Rzy-
mianin. W latach lwowskich Parnicki miał już jednak dość dobrze 
sprecyzowany plan swojej dalszej twórczości; obmyślał kolejne po-
wieści: o kontrowersyjnej Indiance Malintzin – kochance i tłumacz-
ce konkwistadora Hernána Cortésa, o Konstantynie Wielkim, Zbi-
gniewie Oleśnickim; wreszcie, już w 1936 roku, naszkicował plany 
dwóch powieści historyczno-fantastycznych: o alternatywnej histo-
rii Rzymu i chrześcijaństwa z czasów Juliana Apostaty i o dziejach 
Polski po (zwycięskim) powstaniu listopadowym. 

Wszystkie te plany zostały brutalnie przerwane z chwilą 
wybuchu II wojny światowej. Po aresztowaniu przez NKWD  
w styczniu 1940 Parnicki spędził w sowieckich więzieniach  
prawie dwadzieścia miesięcy. Po tym czasie, w grudniu 1941 
roku, rozpoczął osiemnastomiesięczny okres pracy w Ambasa-
dzie Polskiej w Kujbyszewie, najpierw jako zastępca attaché pra-
sowego, następnie jako attaché kulturalny tej placówki. Wiosną  
1943 roku, po zerwaniu stosunków dyplomatycznych między 
ZSRR a rządem polskim w Londynie, Parnicki, wraz z całym per-
sonelem Ambasady, dotarł na Bliski Wschód. Spędził kilka mie-
sięcy w Jerozolimie (gdzie ukończył Srebrne orły) i w Wielkiej Bry-
tanii, by ostatecznie w sierpniu 1944 roku przyjechać do Meksyku 
jako attaché kulturalny reprezentujący polski rząd w Londynie.

6 Powieść ukazywała się w odcinkach w „Lwowskim Kurierze Porannym”  
od lipca 1929 do stycznia 1930 r. Wydanie książkowe ukazało się w 2015 r. nakła-
dem Oficyny Literackiej Noir sur Blanc.

7   Wybór opowiadań przedwojennych ukazał się nakładem Instytutu Wydaw-
niczego PAX w 1958 r.



11

Gdy w lipcu 1945 roku zakończyła się misja Ambasady, Par-
nicki stanął przed niezwykle trudną decyzją – określenia swojej 
postawy wobec nowych, komunistycznych władz w Polsce. Osta-
tecznie ów polski powieściopisarz historyczny, ale też wielki mi-
łośnik Rosji, jej kultury i literatury, uznał, że złożenie przez niego 
deklaracji lojalności wobec podporządkowanych Moskwie komu-
nistycznych władz polskich nie jest możliwe. Postanowił zostać  
w Meksyku – już jako osoba prywatna – i poświęcić się pracy lite- 
rackiej. Konsekwencje tej decyzji były jednak bolesne: przede 
wszystkim rozpadło się pierwsze małżeństwo Parnickiego – z Elż-
bietą Parnicką pisarz utracił kontakt po swoim aresztowaniu we 
Lwowie, po wojnie zaś władze polskie nie pozwalały na jej wyjazd 
za granicę8. Kilka powojennych lat to też czas poważnych proble-
mów finansowych Parnickiego, utrata kontaktu z czytelnikami  
(a więc i poczucia sensu pracy pisarskiej) oraz swoistego wy-
obcowania ze środowiska emigracji, która nie rozumiała upo-
ru, z jakim autor Srebrnych orłów chciał się poświęcać wyłącznie  
powieściopisarstwu. Przejmujące świadectwo tych trudnych lat 
można znaleźć w listach Teodora Parnickiego i Jerzego Giedroycia 
z okresu meksykańskiego9.

Ten ciemny okres życia pisarza był jednak również czasem 
twórczych poszukiwań, których efekt stanowiły dwie powie-
ści – Słowo i ciało oraz wydana przez Instytut Literacki w Pary-
żu powieść z czasów hellenistycznych Koniec „Zgody Narodów” 
(1955). Powieści te stanowiły swoisty przełom i otwarły dro-
gę utworom pisanym już innym językiem i opartym na innych 
niż dotychczasowe założeniach intelektualnych i estetycznych.  
Lata te były też czasem swoistego „polowania na Parnickiego” – 
czasem prób podejmowanych w kraju przez Instytut Wydaw-

8 Po wielu nieskutecznych próbach zorganizowania spotkania Parnickiego  
z żoną Elżbietą ostatecznie doszło do rozwodu; druga żona pisarza Eleonora Par-
nicka (ślub zawarty per procura) przyjechała z Londynu do Meksyku w począt-
kach 1956 r.

9   J. Giedroyc, T. Parnicki: Listy 1946–1968. Oprac. A. Dobrowolski. Cz. 1–2.  
[Archiwum „Kultury” 14]. Warszawa 2014.
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niczy PAX (wydawnicze ramię lojalnego wobec władz komuni-
stycznych katolickiego Stowarzyszenia PAX, realizującego po-
litykę ówczesnych władz polegającą na przekonywaniu do PRL 
wybranych pisarzy emigracyjnych), których celem było najpierw 
przywrócenie prozy Parnickiego na rynek wydawniczy w Polsce,  
a w dalszej perspektywie zorganizowanie powrotu pisarza do 
kraju. Ostatecznie oba te cele zostały osiągnięte. Od roku 1956 
Instytut Wydawniczy PAX był głównym wydawcą dzieł pisarza  
w Polsce, natomiast po zorganizowaniu jego dwóch kilkumie-
sięcznych wizyt w kraju doprowadził do tego, że w 1967 roku Teo-
dor Parnicki z żoną Eleonorą przeprowadził się z meksykańskiej 
samotni na Paseo de la Reforma do Warszawy.

Lata sześćdziesiąte to dla pisarza czas szczególnej popularno-
ści i bliskiego kontaktu z czytelnikami. Powieści takie jak Tylko 
Beatrycze (1962), pierwsze tomy Nowej baśni (cały cykl ukazał się 
w latach 1962–1970), trylogia Twarz księżyca (1961–1967) spotykały 
się – mimo trudności, jakie stawiała przed odbiorcą nowa proza 
historyczna Parnickiego – z żywym odbiorem czytelników i kry-
tyki. To czas pierwszych monografii twórczości Parnickiego10, ale 
przede wszystkim czas żywego dialogu pisarza z czytelnikami – 
dialogu, którego Parnicki tak bardzo potrzebował w latach mek-
sykańskiej izolacji. Ostatni okres jego życia – lata 1967–1988 – był 
czasem nie tylko intensywnej pracy pisarskiej, lecz także dalszego 
przekształcania prozy. Wraz z takimi powieściami jak Tożsamość 
(1970) i Przeobrażenie (1973) pisarz wprowadził do swej twórczości 
elementy autobiograficzne, natomiast w powieściach Muza dale-
kich podróży (1970) i Sam wyjdę bezbronny (1976) zrealizował swoje 
przedwojenne jeszcze wizje powieści historyczno-fantastycznych. 
Proza Parnickiego z tego czasu przestała już być jedynie histo-
ryczną – powieści łączyły w sobie elementy historii, fantastyki 
(historii alternatywnej), autobiografii i metafizyki, ich wielogłoso-
wość zaś miała też wymiar czysto językowy – do niezwykle skom-
plikowanej składni swej prozy dodał pisarz kolejny element: licz-

10 Pierwszą monografią była praca Teresy Cieślikowskiej Pisarstwo Teodora 
Parnickiego (Warszawa 1965).
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ne cytaty i frazy w językach rosyjskim, hiszpańskim, angielskim  
oraz łacińskim. W latach siedemdziesiątych drogi Parnickiego  
i jego czytelników zaczęły się rozchodzić, coraz większy herme-
tyzm i autotematyzm jego tekstów – skrajnymi przykładami tych 
cech są powieści Sekret trzeciego Izajasza (1984) i Rozdwojony w sobie 
(1983) – zniechęcały zarówno część krytyków, jak i czytelników. 
Parnicki był tego świadom, gdy mówił,

Kiedyś, jeden z krytyków literackich rzekł (powtarzam te sło-
wa od lat), iż istnieją dwa poziomy snobizmu: poziom niższy – 
to Parnickiego czytać, poziom wyższy – to powiedzieć, 
że Parnickiego się nie czyta11.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych pisarz zaczął cierpieć 
na głęboką depresję (z której udało mu się wyjść dopiero pod ko-
niec dekady12), a pytanie o sens jego własnej pracy jako polskie-
go powieściopisarza historycznego, postawione po raz pierwszy 
w ostatnim, szóstym tomie Nowej baśni (1970), stawało się coraz 
bardziej nurtujące. Dwie ostatnie powieści wydane za życia tego 
autora – świetny powrót do bardziej klasycznej (na miarę prozy 
Parnickiego) formuły powieści historycznej Dary z Kordoby (1981) 
oraz Kordoba z darów (1988) – zostały prawie niezauważone przez 
krytykę, natomiast ostatnie, pisane w latach osiemdziesiątych –
rozliczeniowa Opowieść o trzech Metysach (1994) i Ostatnia powieść 
(2003) – ukazały się już pośmiertnie.

Rozmowy z Teodorem Parnickim wybrane do tego tomu uło-
żone są w sposób chronologiczny. Dzięki temu czytelnik może 
odczuć efekt swoistego naturalnego towarzyszenia twórczości 

11 B. Kurylczyk: Historiozofia ludzkiego rozumu. Rozmowa z Teodorem Par-
nickim o prawdzie historycznej i powieściopisarstwie. „Student” 1986, nr 6, s. 8.  
Por. s. 277–285 (Historiozofia ludzkiego rozumu).

12 Temat walki z depresją w latach siedemdziesiątych powraca jeszcze wie-
lokrotnie w Dziennikach z lat osiemdziesiątych (T. Parnicki: Dzienniki z lat osiem-
dziesiątych. Notatki o własnej pracy literackiej. Oprac. T. Markiewka. Kraków 
2008). 
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pisarza przez ponad trzy dekady. Autokomentarze wyrażane  
w wywiadach i wypowiedziach okolicznościowych doskona-
le odzwierciedlają dynamikę dojrzałej i późnej twórczości Par-
nickiego. Przeplatanie się wątków, ogląd problemów z różnych  
perspektyw, odwoływanie się do źródeł historycznych czy do  
własnej biografii pozwalają dostrzec bogactwo inspiracji oraz 
charakter refleksji nad twórczością literacką. Duża w tym za-
sługa samych rozmówców – wiernych czytelników i zaangażo-
wanych krytyków literackich, którzy przez lata śledzili rozwój 
prozy historycznej Teodora Parnickiego, a często zaliczali się do 
ścisłego grona przyjaciół pisarza. Szczególnie ważne wydają się 
w niniejszym tomie rozmowy prowadzone przez Andrzeja Pio-
trowskiego, Zygmunta Lichniaka, Wacława Sadkowskiego i Woj-
ciecha Jamroziaka, którzy, poszukując dróg zrozumienia dzieła 
Parnickiego, zachęcają pisarza do pogłębionego komentowania 
jego dzieł, wyjaśniania źródeł inspiracji i tajników warsztatu pi-
sarskiego. Dwa obszary tematyczne wydają się tu szczególnie 
interesujące: pytania o charakter i sens powieściopisarstwa hi-
storycznego oraz autobiograficzne odwołania do czasów dzie-
ciństwa i młodości.

W pierwszym obszarze – refleksji nad powieścią historycz- 
ną – w wypowiedziach i rozmowach pisarza z lat sześćdziesiątych 
dominuje problem prawdy historycznej i zmyślenia oraz odwołań 
do źródeł13. Parnicki wyraźnie zdefiniował wówczas swoje rozu-
mienie powieściopisarstwa historycznego jako twórczości silnie 
związanej ze źródłami historycznymi (ale i przez nie ograniczo-
nej). Nie jest to zatem powieściopisarstwo, które stanowi tworze-
nie ex nihilo – przeciwnie, sposób przedstawiania historii jest za-
wsze determinowany przez historyczne źródło.

Mój pogląd na ten temat – mówi Parnicki – ulega zmianom 
w czasie. Ale zasadniczo trzymam się zasady, że wiąże mnie 
prawda historyczna, czyli to, co zostało stwierdzone źró-

13 Zob. Zmyślenie a prawda historyczna (s. 41–60) oraz Zwierzenia powieściopisarza 
historycznego (s. 61–72).
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dłowo. Ale, jak wiadomo, w źródłach są luki i niedopowie- 
dzenia, sytuacje, co do których historycy nie są zgodni. I tu 
wkracza prawo wyobraźni historycznej (s. 99).

Stąd wynika podstawowa cecha powieściopisarstwa Parnic- 
kiego – literacka reprezentacja historii jest w jego tekstach owo-
cem wyobraźni uformowanej przez wiedzę, przez precyzyjną 
analizę i interpretację źródeł, ale również analizę ich interpretacji 
i reinterpretacji dokonanych przez historyków. Doskonała znajo-
mość ogólna epoki, o której pisze, łączyć się musi z nieufnością 
wobec źródeł, krytycyzmem, podejrzliwością i szukaniem naj-
lepszych możliwych interpretacji tego, co i jak się wydarzyło. Ten 
krytyczny ogląd historycznych źródeł każe Parnickiemu szukać 
interpretacji alternatywnych. Kiedy Kolumb w istocie „odkrył” 
Amerykę – w roku 1492 czy może, jak twierdzą niektórzy histo-
rycy, swoje przypuszczenia opierający na pewnych źródłach, już 
w roku 1474? Jaka była naprawdę rola Joanny d’Arc? Czy fak-
tycznie spłonęła ona na stosie, czy też, jak mogą sugerować pew-
ne źródła historyczne, była obiektem niezwykle złożonej intrygi 
politycznej, operacji, która otwiera nieskończenie wiele możliwo-
ści interpretacji opartych na źródłowo poświadczonych faktach  
i w ich granicach? Literacka wyobraźnia czerpiąca z historycz- 
nego źródła nie jest wyobraźnią naiwną – to wyobraźnia, która 
wie, że każde źródło ma swoje uwarunkowania, służyło jakiejś 
idei (politycznej, religijnej, militarnej), samo było jedynie inter-
pretacją zdarzenia i takiej pogłębionej interpretacji się domaga. 
W tym sensie, jak ujął to Parnicki w rozmowie z Krzysztofem 
Mętrakiem w 1968 roku,

Powieść to jakby rozwiązywanie łamigłówki, przede wszyst-
kim dla autora. Zaczynam książkę, będąc w labiryncie, z któ-
rego szukam wyjścia (s. 114).

W tym labiryncie nie porusza się jednak Parnicki po omacku – 
jego przewodnikami są niezliczone opracowania historyczne, od 
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monografii o charakterze przekrojowym, takich jak Cambridge 
Medieval History, po szczegółowe analizy zapisków kronikarskich.  
Rozmowy zamieszczone w tym tomie pozwalają na ogląd tej  
wielojęzycznej biblioteki pisarza, na rekonstrukcję sieci powią-
zań, źródeł i autorów, którzy inspirowali wyobraźnię Parnickiego  
w jego dziele przekuwania historii w literaturę.

Co szczególnie interesujące, z kilku rozmów z pisarzem wyła-
nia się przekonanie Parnickiego, że najważniejsze elementy jego 
koncepcji powieściopisarstwa historycznego można ująć w ka-
tegoriach teologicznych. Pisarstwo historyczne bowiem nie jest 
swobodną, nieograniczoną creatio ex nihilo – co w teologii chrześci-
jańskiej stanowi domenę Boga-Stworzyciela, ale bliższe jest proce-
sowi wskrzeszania, niczym wskrzeszenie Łazarza z Janowej Ewan-
gelii, procesowi „zstępowania do piekieł” z apostolskiego Credo  
i przywracania do życia prawdziwych postaci, które w dziele lite-
rackim uzyskują istnienie quasi-realne, otrzymują głos, nawet jeśli 
to tylko głos prawdopodobny, prowadzą dialog z samymi sobą 
i z innymi postaciami, a ostatecznie zapraszają do dialogu same-
go autora. Przywracanie do życia, wskrzeszanie jest oczywiście  
procesem naznaczonym autorską subiektywnością. Jak mówi  
Parnicki:

tak zwane wskrzeszanie przeszłości dokonuje się w ten spo-
sób, że to, co jest wskrzeszane, przechodzi przez pryzmat 
osobowości wskrzeszającego. Dlatego też to, co się zwykle 
nazywa informacją o fakcie historycznym, jest informacją for-
mułowaną przez kogoś, kto ma w stosunku do danej sytua- 
cji historycznej pewne swoje osobiste nastawienie. Wydaje 
mi się, że każda powieść historyczna musi być rozpatrywana 
dwustronnie: z jednej strony jest ten materiał, który autor pre-
zentuje, ale z drugiej strony jest rozkład świateł i cieni, gdy 
chodzi o prezentowanie tego materiału. Ten rozkład świateł 
i cieni jest w największej mierze uzależniony od psychiki  
i formacji umysłowej pisarza, a psychika i formacja umysło-
wa są wytworem  biografi i  (s. 133).
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W tym ujęciu należałoby szukać powodów, dla których powie-
ści Parnickiego z przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych tak silnie integrują elementy historyczne z autobiografią pi-
sarza. Subiektywna interpretacja źródła historycznego nie może 
bowiem prowadzić do jakiejś ostatecznej pracy obiektywnej – jest  
co najwyżej sumą wielu subiektywizmów nieustannie poddawa-
nych reinterpretacji. A reinterpretacja ta często w prozie Parnic-
kiego nabiera wymiaru teologicznego. Obok obrazu Boga-wskrze-
siciela w rozmowach pojawia się bowiem próba teologicznego 
wyjaśnienia głównego motywu literackiego prozy Parnickiego –  
mieszańca:

Za klasyczny przykład dziejowy społeczności mieszańców 
uważam chrześcijaństwo – tezą byłaby teologia judaizmu, 
antytezą – kultura i filozofia grecko-rzymska. Zresztą – o ile 
wolno mi pozwolić sobie na pewien paradoks – Chrystus  
w pełni Bóg i równocześnie w pełni – człowiek, według teolo-
gii soboru chalcedońskiego z roku 451, jest symbolem najwyż-
szej formy mieszańca. Można tę samą sprawę postawić nieco 
inaczej: szara kaczka prześladowana zarówno przez białe, 
jak i czarne, wynajduje sobie własne sposoby ratowania się  
(w świecie ludzkim wynajduje idee) niedostępne ani czar-
nym, ani białym (s. 102).

To częste czerpanie z kategorii teologicznych – zarówno w in-
terpretacji własnego rozumienia powieściopisarstwa, jak i w for-
mie tematów literackich, jak ma to miejsce w przypadku „umowy 
cezarejskiej” ustanawiającej prymat Piotra (Mt 16,16), problemu 
sukcesji apostolskiej (kluczowego w powieści Sam wyjdę bezbron-
ny) czy niemal obsesyjnego powracania do obrazu cierpiącego 
Sługi Jahwe z księgi Deutero-Izajasza (Sekret trzeciego Izajasza) – 
ma jednak również uwarunkowania biograficzne. Głębokie in-
telektualne przeżycie teologii chrześcijańskiej, poznanej w ultra- 
katolickim środowisku polskiego gimnazjum w chińskim Harbi-



18

nie, okazało się bowiem trwalsze niż sama realna przynależność 
Parnickiego do Kościoła katolickiego14.

We wszystkich swoich poszukiwaniach pozostawał jednak Par-
nicki zdecydowanie powieściopisarzem historycznym. Odrzucał 
próby oceniania swojej twórczości jako „powieści z kluczem”, po-
wieści „pozornie historycznych”. Odrzucał sugestie krytyków, że 
cechuje się swoistym „eskapizmem”, a jego powieści są próbami 
ucieczki w przeszłość, by nie zabierać głosu w sprawach współ-
czesnych – wszystkie działania pisarza, kolejne napisane powieści 
były bowiem podporządkowane jednemu celowi: zdefiniowaniu 
na nowo gatunku powieści historycznej jako poważnego namysłu 
nad historią, namysłu realizowanego w formie wyrafinowanej gry 
literackiej o precyzyjnie określonych założeniach. Ta bezkompro-
misowość, jak się wydaje, kazała Parnickiemu szczegółowo wyjaś- 
nić w obszernej rozmowie z Wacławem Sadkowskim, dlaczego 
w odczuciu pisarza powieść Jeana d’Ormessona Chwała cesarstwa 
nie jest w istocie powieścią historyczną, choć jako taka odnio-
sła niebywały sukces komercyjny i zdobyła uznanie krytyków.  
To, czy do końca udało się Parnickiemu zachować kontrolę nad 
stworzonym dziełem, pozostaje kwestią otwartą. Wydaje się, że 
pisarz w późnej twórczości, niczym uczeń czarnoksiężnika, prze-
stał panować nad swym rozrastającym się literackim światem,  
w czym stał się podobny do poety, którego najbardziej cenił w lite-
raturze polskiej – Juliusza Słowackiego. Jak zapisał w Dzienniku...:

Chwilami wydaje mi się, że podświadomie podejmowałem 
liczne próby kontynuacji Darów z Kordoby z celem, by pozo-

14 W listach do Konstantego Symonolewicza Parnicki wskazuje, że na jego ży-
cie duchowe i intelektualne największy wpływ wywarli, obok ojca, dwaj opieku-
nowie z harbińskiego gimnazjum: właśnie Konstanty Symonolewicz oraz ksiądz 
Władysław Ostrowski (1874–1936) z parafii pw. św. Stanisława w Harbinie.  
W latach trzydziestych Parnickiemu blisko było do filozofii chrześcijańskiego 
personalizmu. W swojej Opowieści o trzech Metysach (1994) podjął próbę opisa-
nia powodów, dla których w latach pięćdziesiątych oddalił się od katolicyzmu.  
Zob. list z 7 sierpnia 1932 r. W: T. Parnicki: Listy do Konstantego Symonolewicza  
z lat 1928–1949. Wstęp i oprac. T. Markiewka. Katowice 2020, s. 343.
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stały po mnie [...] liczne też luźne fragmenty, jak po Słowac-
kim zostały liczne luźne fragmenty Króla-Ducha15. 

Powieść historyczna Parnickiego – odnowiona jako gatunek na 
miarę drugiej połowy XX wieku – nie była łatwa w odbiorze. Sta- 
nowiła wyzwanie zarówno intelektualne, jak i estetyczne, była 
efektem zmagania się z materią historii, własną wrażliwością i ję-
zykiem, mającym swe źródła w klasycznej retoryce czy prozie pol-
skiego renesansu. Zapraszała czytelnika w świat o nieskończonej 
złożoności i niczego czytelnikowi nie ułatwiała. Powieść historycz-
na była dla samego Parnickiego niekończącą się zagadką, łami-
główką, intelektualnym wyzwaniem. W obszernym wywiadzie, 
jakiego Parnicki udzielił z okazji swojego jubileuszu – osiemdzie-
siątych urodzin – jednemu z najwierniej towarzyszących twórczo-
ści pisarza krytyków Zygmuntowi Lichniakowi, stwierdził:

Kiedy zaczynałem pisać Tylko Beatrycze, zupełnie nie zdawa-
łem sobie sprawy, jak się będzie zaczynać akcja powieści, co się 
w niej będzie działo. Tak jest z większością moich dzieł. Może 
dlatego, że ja jestem chyba spóźnionym uczniem Freuda, nie 
w tym sensie, żebym podzielał wszystkie poglądy Freuda, ale 
przynajmniej bardzo silnie uwierzyłem w to, co Freud pisze  
o znaczeniu podświadomości. Ja wciąż mam wrażenie, że kie-
dy zaczynam pisać, nie wiem, jak to będzie, ale moja podświa-
domość będzie mną kierowała, będzie kierowała moim piórem, 
ręką, która to pióro trzyma, i moim mózgiem, który kieruje też 
ruchami tej ręki. Tak że gdy się nie wie, co się ma zrobić, to 
także się nie wie, czy to, co się robi, robi się dobrze. W każdym 
razie nie robi się tak, jak sobie wyobrażało się, że się będzie 
robić, no a zwykle pisarz przystępując do pisania książki, ma-
rzy o tym, żeby to była książka dobra. Skoro ona jest inna niż 
ta, jak on ją sobie wyobrażał, to trudno mu powiedzieć, co on 
sam o niej myśli, czy ona jest dobra, czy nie (s. 297).

15 T. Parnicki: Dzienniki..., s. 387.
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W rozmowach i wywiadach, które przez ponad trzy deka-
dy towarzyszyły twórczości powieściowej Parnickiego, ukuł on 
jednak, jak się wydaje, trafną formułę swojego pisarstwa, któ-
rą zaczerpnął z dzieła Friedricha Nietzschego Narodziny tragedii  
(Die Geburt der Tragödie, 1872). W ujęciu niemieckiego filozofa dwaj 
tragicy ateńscy – Ajschylos i Sofokles – pisali swe dzieła dla całego 
ludu ateńskiego. W przeciwieństwie do nich krytyczny, obdarzo-
ny dużą samoświadomością Eurypides pisał w istocie dla dwóch 
odbiorców: siebie samego i idealnego czytelnika swych dzieł – So-
kratesa. Proza historyczna, jaką tworzył Parnicki, była dla niego 
niczym dramaty Eurypidesa – nieustannym poszukiwaniem part-
nera, zaproszeniem skierowanym do czytelnika idealnego, współ-
czesnego Sokratesa, gotowego do rozpoczęcia dialogu16.

Niniejszy tom wypowiedzi i wywiadów pisarza – obok auto- 
komentarzy dotyczących powieści historycznej – zawiera rów-
nież kilka tekstów biograficznych, bez których zrozumienie twór-
czości Parnickiego byłoby niepełne. Elementy autobiograficzne 
rozproszone są oczywiście w wielu rozmowach, na szczególną 
uwagę zasługuje jednak kilka wypowiedzi mających charakter 
ściśle wspomnieniowy. Pierwsza z nich, opublikowana w po-
znańskim miesięczniku „Nurt” w kwietniu 1974 roku, jest hoł-
dem złożonym Konstantemu Symonolewiczowi – nauczycielowi  
z chińskiego gimnazjum, który wywarł najsilniejszy wpływ na 
osobowość i fascynacje intelektualne Parnickiego. Autor Nowej baś- 
ni nie pozostawia w swoim wspomnieniu wątpliwości:

Gdy myślę o całym swoim późniejszym życiu, o tym, kim się 
stałem, czemu poświęciłem życie, uświadamiam sobie, że za-
wdzięczam to jednemu człowiekowi. Był nim pan Konstanty 
Symonolewicz (s. 192).

16 Nawiązania Parnickiego do Eurypidesa i rozumienia jego twórczości w uję-
ciu F. Nietzschego, jak również szukanie analogii między twórczością Eurypide-
sa a własną pojawiają się nie tylko w wywiadach pisarza, stanowią także motyw 
w powieściach Staliśmy jak dwa sny (1973) i Rozdwojony w sobie (1983).
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Wspomnienie to jest jednak również spojrzeniem wstecz na cały 
okres intelektualnej formacji – czasy harbińskiego gimnazjum,  
w którym w latach 1920–1927 kształtowała się osobowość najory-
ginalniejszego powieściopisarza historycznego literatury polskiej 
XX wieku.

Drugim tekstem jest wspomnienie pośmiertnie poświęcone 
Janowi Parandowskiemu – przed wojną wspierającemu debiut 
pisarski Parnickiego, a po jego powrocie do Polski – sąsiadowi  
i przyjacielowi. Wspomnienie to daje obraz wycinkowy, choć dość 
szczegółowy, lwowskich lat życia Parnickiego i polskiego ży-
cia literackiego późnych lat trzydziestych XX wieku, stanowi też 
ciekawe świadectwo literackiego powinowactwa między formą 
„dialogu urojonego” z prozy Parnickiego a zakończeniem Godziny 
śródziemnomorskiej Parandowskiego.

Trzecim tekstem jest wzruszające i ciepłe wspomnienie o zmar-
łym w 1981 roku Janie Szwykowskim, który z ramienia Stowarzy-
szenia PAX przyjął na siebie trud zorganizowania przeniesienia 
się Eleonory i Teodora Parnickich z Meksyku do Polski w roku 
1967, a w kolejnych latach należał do grona najbliższych warszaw-
skich przyjaciół Parnickiego.

Tom zwieńczony jest wypowiedzią wspomnieniową o charak-
terze wyjątkowym. W gabinecie swojego warszawskiego mieszka-
nia w drugiej połowie listopada 1988 roku, na dwanaście dni przed 
śmiercią, nagrał Parnicki na prośbę Wacława Sadkowskiego pół-
godzinną wypowiedź na potrzeby organizowanego w Moskwie 
spotkania poświęconego twórczości pisarza. Bezbłędnym języ-
kiem rosyjskim wraca w tym nagraniu wspomnieniami do Mo-
skwy – miasta swojego dzieciństwa. We wzruszającej wypowiedzi 
opisuje szczegółowo „swoją” Moskwę – mieszkania zajmowane 
przez rodziców, firmę niemieckiego przedsiębiorcy Gustawa Li-
sta, w której pracował ojciec, muzea, galerie i teatry, do których pi-
sarz chodził jako dziecko. Cytuje rosyjskich poetów, którzy na całe 
życie ukształtowali jego literacki „słuch”, nawiązuje do rosyjskich 
lektur swojego dzieciństwa i wspomina odwiedziny stryja Fran-
tza z Petersburga. Historia niejako zatacza w tej wypowiedzi koło.  



Teodor Parnicki, wyczerpany podróżami swojego życia, trwają-
cą przez wiele lat intensywną pracą literacką, zmęczony chorobą,  
w języku swojego domu rodzinnego – domu, który utracił bez-
powrotnie w wieku dziesięciu lat – opisuje Moskwę swojego dzie-
ciństwa, gdzie po raz pierwszy, jako czteroletni chłopczyk, zafa-
scynował się historią podczas zabawy wycinankami z magazynu 
dla dzieci „Swietlaczok”17.

Na cztery dni przed śmiercią w swoim Dzienniku... pod datą  
1 grudnia 1988 zanotował:

Wacław Sadkowski telefonował po powrocie z Moskwy, o im-
prezie poświęconej mojemu pisarstwu mówił jako o bardzo 
udanej. W moim magnetofonowym przemówieniu w języku 
rosyjskim Rosjanie wykryli jeden tylko błąd lingwistyczny 
(użyłem słowa „awtonomiczeskaja”, a jakoby trzeba mó-
wić „awtonomnaja”). Niestety, mechanik nie poradził sobie  
z taśmą magnetofonową i końcową (ale jak dużą? będę mu-
siał to jeszcze sprawdzić) część przemówienia trzeba było 
uciąć18.

Tomasz Markiewka

17 Zob. T. Parnicki: Zmyślenie a prawda historyczna. „Kierunki” 1964, nr 8,  
s. 1, 5, 10. Zob. tekst Zmyślenie a prawda historyczna (s. 41‒60).

18 T. Parnicki: Dzienniki..., s. 462.
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Pomysł przygotowania tego tomu pojawił się wiele lat temu.  
W trakcie prac koncepcyjnych, przygotowywania materiałów, na 
etapie merytorycznym i organizacyjnym wsparło nas wiele osób, 
którym chcemy w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania.

Od samego początku projekt – koncepcyjnie, merytorycznie 
oraz organizacyjnie – wspierał Pan prof. dr hab. Krzysztof Uniłow-
ski, zmarły przedwcześnie w grudniu roku 2019. Swoją ogromną 
wiedzą dzielił się z nami wielokrotnie Pan Andrzej Dobrowolski. 
Cenne rady przyniosła recenzja wydawnicza Pana dr. hab. An-
drzeja Juszczyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  
Za pomoc w opracowaniu fragmentów dotyczących języka i kul-
tury rosyjskiej chcemy złożyć podziękowania Paniom lic. Małgo-
rzacie Tarnackiej oraz dr Annie Zaczkowskiej.

W trakcie poszukiwań tekstów (i kontekstów) oraz przetrząsa-
nia grubych tomów bibliografii nieocenioną (pełną cierpliwości) 
pomoc niosła nam Pani Grażyna Wilk, pracująca wówczas w Bi-
bliotece Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach. Nieoczekiwana i przedwczesna śmierć Pani Grażyny  
w roku 2016 sprawiła, że czytelnia czasopism nigdy już nie była 
taka sama.

Do projektu wydania wypowiedzi prasowych autora Słowa  
i ciała z przychylnością odniosła się Pani Eleonora Parnicka, zmarła 
w roku 2017. Z równą życzliwością wspierała nas – a także udzie-
lała nam cennych konsultacji – Pani Karin Janowicz Pessel, której 
składamy serdeczne podziękowania.

Podziękowania



Dziękujemy wszystkim wydawcom (lub ich prawnym spadko-
biercom) za wyrażenie zgody na przedruk i opracowanie opubli-
kowanych przez nich wywiadów i wypowiedzi pisarza.

Dziękujemy także dysponentom środków finansowych na-
szych ośrodków – Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akade-
mii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – dzięki którym 
publikacja ta mogła się ukazać.

Piotr Gorliński-Kucik, Tomasz Markiewka
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1957

Teodor Parnicki mówi o sobie1

Urodziłem się 5 marca 1908 roku w Berlinie, ściślej mówiąc  
w Charlottenburgu2, w czasie, gdy ojciec mój, Bronisław3, kończył 
tamtejszą politechnikę4.

1 „Słowo Powszechne” 1957, nr 302. Do artykułu dołączono zdjęcie pisarza 
oraz krótką notkę o wydanych w Instytucie Wydawniczym PAX powieściach 
Parnickiego. Wszystkie przypisy pochodzą od redaktorów, chyba że zaznaczo-
no inaczej.

2 Charlottenburg uzyskał prawa miejskie na początku XVIII w. i sukcesyw-
nie się rozrastał, by na początku XX w. mieć już ponad 300 tysięcy mieszkań-
ców. W 1920 r. włączony do Berlina. Po II wojnie światowej – w granicach Ber-
lina Zachodniego.

3 Bronisław (Bruno) Parnicki (1880–1928) – ur. 26 lutego 1880 r. w Brześciu 
Kujawskim (ochrzczony 22 marca w miejscowej parafii katolickiej) jako syn 
Augusta i Marianny z Bączkowskich, z rodzicami mieszkał przez jakiś czas  
w Petersburgu i Baku, przez rok (ok. 1898) był alumnem niemieckiego rzym-
skokatolickiego seminarium duchownego w Saratowie. Szkołę średnią ukoń-
czył w Baku; następnie studiował medycynę w Kijowie (gdzie poznał swoją 
przyszłą żonę – Augustynę Piekarską, matkę pisarza), wydalony z uniwersy-
tetu za sympatie socjalistyczne. W 1907 r. ukończył politechnikę w Charlot-
tenburgu pod Berlinem. W 1911 przeniósł się do Moskwy, w 1915 – do Ufy,  
w końcu zamieszkał w Pietropawłowsku. Po śmierci Augustyny w 1918 oże-
nił się z Marią Borzienko. Od lat dwudziestych mieszkał w Swierdłowsku. 
Przez cały czas pobytu w Rosji pracował jako inżynier i wykładowca. Zmarł 
na wylew krwi do mózgu 19 marca 1928 r.

4 Za czasów studenckich Bronisława Parnickiego szkoła w Charlottenbur-
gu nosiła nazwę Königliche Technische Hochschule (Królewska Szkoła Wyż-
sza Techniczna). Gdy miasto to zostało wchłonięte przez Berlin (dziś jest jego 
dzielnicą) w 1920 r., uczelnia zmieniła nazwę na Technische Hochschule Ber-
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Na przełomie lat 1910/19115 przeniosłem się z rodzicami do 
Rosji, gdzie też spędziłem całe moje dzieciństwo. Rewolucja  
i wojna domowa rozdzieliły mnie z ojcem (matka moja6 zmar-
ła na gruźlicę w 1918 roku). Po różnych przygodach znalazłem 
się na terytorium chińskim, gdzie w Harbinie7 (Mandżuria) wy-
chowałem się pod opieką konsula Konstantego Symonolewicza8  

lin. Od 1946 jako Technische Universität Berlin. Dziś jedna z bardziej prestiżo-
wych szkół wyższych w Europie.

5 „Inaczej mówiąc, przyjechałem do Rosji, jak mi się wydaje, w drugiej po-
łowie 1911 roku” (zob. tekst Cały w przeszłości, s. 349). Bronisław i Augustyna 
Parniccy przyjechali do Moskwy w drugiej połowie 1911 r., Bronisław jako in-
żynier i absolwent Politechniki Berlińskiej podjął tam pracę w firmie Gustaw 
List i Synowie, założonej przez niemieckiego przedsiębiorcę. Po wybuchu  
I wojny światowej rodzina Parnickich (Bronisław był obywatelem niemieckim) 
została zmuszona do opuszczenia Moskwy – wyjechała do Ufy.

6 Augustyna Parnicka z d. Piekarska (1880–1918) – pochodziła z Kijowa,  
z rodziny żydowskiej. Poznała Bronisława Parnickiego w trakcie jego studiów 
medycznych w Kijowie – była córką gospodarzy, u których Bronisław Parnicki  
student wynajmował pokój (wraz z Andriejem Wyszyńskim). Zmarła w Ufie. 

7 Harbin to miasto w chińskiej prowincji Heilongjiang (Mandżuria), założone 
w trakcie budowy Kolei Wschodniochińskiej w 1898 r. przez polskiego inżynie-
ra Adama Szydłowskiego. Tygiel kulturowy o mocnych wpływach rosyjskich. 
Polacy osiedlali się tam od czasów budowy Kolei Wschodniochińskiej. W cza-
sach młodości Parnickiego kolonia polska w Harbinie działała bardzo prężnie, 
a jednym z jej ośrodków było Gimnazjum Polskie im. Henryka Sienkiewicza  
w Harbinie, gdzie uczył się Teodor. Pozostałe ośrodki polonijne w Harbinie to: 
Stowarzyszenie „Gospoda Polska”, parafia pw. św. Stanisława i konsulat.

8 Konstanty Symonolewicz (1884–1952) – sinolog, dyplomata, publicysta;  
w 1903 ukończył gimnazjum rządowe w Kijowie, studiował orientalistykę  
na uniwersytecie w Petersburgu (uzyskał dyplom w 1908). Po ukończeniu stu-
diów pracował w Ermitażu (gdzie skatalogował zbiory monet baktryjskich);  
w latach 1912–1913 – w Ambasadzie Rosyjskiej w Pekinie, od 1913 – w konsulacie 
rosyjskim w Cycykarze (Mandżuria); od 1920 – w polskiej służbie dyplomatycz-
nej w Harbinie (w Delegaturze RP, przekształconej w 1921 w konsulat). Spra-
wował opiekę nad Polonią harbińską, okazjonalnie nauczał też języka polskiego  
i historii powszechnej w Gimnazjum Polskim w Harbinie – w tym czasie stał się 
opiekunem, mentorem i przyjacielem Teodora Parnickiego, niejako zastępował 
mu ojca (właśnie dzięki Symonolewiczowi Parnicki postanowił zostać polskim 
powieściopisarzem historycznym). W 1930 r. przeniósł się do polskiego konsula-
tu w Mińsku (Białoruś), od 1932 r. zaś mieszkał w Warszawie, gdzie działał jako
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oraz księdza Władysława Ostrowskiego9. Tam też ukończyłem  
w 1927 roku Gimnazjum Polskie10, a w rok później wyjechałem 
do Polski, by wstąpić na Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwo-
wie. Studiowałem częściowo polonistykę i anglistykę, a częściowo 
orientalistykę, do studiów jednak formalnych nazbyt nie przy-
kładałem się, wcześnie bowiem oddałem się wyłącznie pracy  
literackiej.

Już w 1929 roku debiutowałem w odcinku „Lwowskiego Ku-
riera Porannego”11 powieścią egzotyczno-sensacyjną: Trzy minuty 
po trzeciej12. W latach następnych umieściłem tam też szereg nowel 
historycznych13.

W 1931 roku krótka moja powieść z życia Polaków w Man-
dżurii Rozkaz nr 9414 została nagrodzona na konkursie literackim 
rozpisanym przez stowarzyszenie Opieka Polska nad Rodaka-

publicysta. Teodor Parnicki prowadził z Symonolewiczem ożywioną korespon-
dencję w latach 1928–1949 (161 listów).  

9 Władysław Ostrowski (1874–1936) – ur. w Mohylewie nad Dniestrem, pra-
cował jako kapłan w Smoleńsku, Mozyrzu, Kazaniu i we Wiatce; do Harbinu 
przybył w 1909 r., by objąć probostwo polskiej parafii pw. św. Stanisława. Był 
sprawnym organizatorem życia Polonii harbińskiej. Inicjator założenia Gimna-
zjum Polskiego im. Henryka Sienkiewicza.

10 Gimnazjum Polskie im. Henryka Sienkiewicza w Harbinie – polskie liceum 
działające w latach 1915–1949; szkoła powstała 3 września 1915; od 1917 mieści-
ła się w dwupiętrowym budynku wzniesionym ze składek harbińskiej Polonii; 
dyrektorem Gimnazjum w latach 1926–1928 był inżynier Kazimierz Grochowski; 
od 1920 szkoła znajdowała się pod patronatem Rady Opiekuńczej podległej kon-
sulatowi RP w Harbinie.

11 „Lwowski Kurier Poranny” – dziennik wydawany we Lwowie w latach 
1928–1930 (w latach 1930–1936 jako „Kurier Lwowski”), związany z obozem na-
rodowym.

12 Publikowana w numerach 414–604 (1929) i 1–23 (1930). Wydana w całości  
w 2015 r.: T. Parnicki: Trzy minuty po trzeciej. Powieść egzotyczno-sensacyjna.  
Oprac. T. Markiewka. Warszawa 2015. O okolicznościach powstania zob. T. Mar-
kiewka: Słowo wstępne. W: T. Parnicki: Trzy minuty po trzeciej..., s. 5–12.

13 Opowiadania historyczne i współczesne w „Kurierze Lwowskim” publiko-
wane były w okresie od marca 1932 do kwietnia 1934. Niewielki wybór najlep-
szych opowiadań historycznych ukazał się już po podpisaniu przez Parnickiego 
umowy wydawniczej z PAX jako Opowiadania (Warszawa 1958).

14 „Kurier Lwowski” 1932, nr 133–160.
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mi za Granicą15. W 1933 roku wydałem broszurę: Czan-Tso-Lin16,  
w rok później napisałem pierwszą swoją powieść historyczną: 
Hrabia Julian i król Roderyk17. W tym samym roku Teatr Popular- 
ny w Łodzi wystawił moją pierwszą i ostatnią zarazem sztukę: 
Mandżuko18.

W 1936 roku napisałem Aecjusza, ostatniego Rzymianina, który 
ukazał się w rok później19.

W lipcu 1940 roku zostałem przewieziony w głąb ZSRR20.  
Z końcem sierpnia 1941 roku zostałem powołany do pracy  
w Ambasadzie Polskiej w Kujbyszewie jako zastępca attaché praso-

15 Towarzystwo Opieki Kulturalnej nad Polakami Zamieszkałymi za Granicą 
im. Adama Mickiewicza, założone przez Antoniego Osuchowskiego (1849–1928) 
w 1922 r. w Warszawie. Głównym celem działalności Towarzystwa było wspie-
ranie finansowe, organizacyjne i kulturalne Polaków mieszkających za granicą, 
między innymi na Śląsku Cieszyńskim i Zaolziu, Warmii, w Gdańsku oraz in-
nych ośrodkach rozsianych po całym świecie, w tym w Harbinie. Towarzystwo 
wspierało finansowo Gimnazjum Polskie w Harbinie, dofinansowało też wyda-
nie publikacji Polacy na Dalekim Wschodzie (wydanie anonimowe, główny autor 
Kazimierz Grochowski, Harbin 1928). Prezesem oddziału Towarzystwa we Lwo-
wie w 1927 r. był J. Czekanowski.

16 T. Parnicki: Czan-Tso-Lin. Warszawa 1932. Bohaterem tego obszernego eseju 
biograficznego jest Zhang Zuolin (Czan-Tso-Lin) (1875–1928), chiński military-
sta, współpracownik japońskich służb specjalnych. W latach dwudziestych spra-
wował faktyczną władzę w Mandżurii, w latach 1927–1928 – przewodniczący 
rządu w Pekinie.

17 Fragmenty ukazały się w lwowskim czasopiśmie „Sygnały” 1934, nr 10–11. 
Wydana w całości w 1976 r. przez Wydawnictwo Poznańskie. Powieść jest epic-
kim ujęciem schyłku i upadku królestwa Wizygotów w Hiszpanii, które zakoń-
czyło się najazdem muzułmanów na Półwysep Iberyjski w 711 r.

18 Premiera sztuki Parnickiego Mandżukuo. Japończyk 1931 miała miejsce  
w kwietniu 1934 r. Sztuka nie została dobrze przyjęta i szybko zdjęto ją z afisza. 

19 T. Parnicki: Aecjusz, ostatni Rzymianin. Powieść historyczno-biograficzna. War-
szawa 1937. Właściwy debiut Parnickiego, za który otrzymał on Nagrodę Mło-
dych Polskiej Akademii Literatury.

20 Parnicki został aresztowany we Lwowie (jako sekretarz lwowskiego oddzia-
łu Związku Zawodowego Literatów Polskich) 24 stycznia 1940 r. przez okupacyj-
ne władze sowieckie i skazany na osiem lat więzienia. Przebywał w więzieniach 
w Czernichowie, Nowogrodzie, Siewiersku i Kustanaju. Na wolność wyszedł  
27 sierpnia 1941 na mocy paktu Sikorski–Majski.
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wego, a następnie attaché do spraw kultury i kontaktów kultural-
nych (przy pełnieniu tych funkcji nawiązałem osobistą znajomość  
z szeregiem pisarzy sowieckich, między innymi z Aleksym Tołsto- 
jem21 oraz Ilją Erenburgiem22).

Wiosną 1943 roku udałem się do Teheranu, a stamtąd – przez 
Irak, Syrię i Liban – do Jerozolimy, gdzie napisałem Srebrne orły23.

W 1944 roku wyjechałem – z Londynu – do Meksyku w cha-
rakterze attaché do spraw kulturalnych. W lipcu 1945 utraciłem – 
w związku z cofnięciem uznania rządowi londyńskiemu – status 
dyplomatyczny i pozostałem w Meksyku jako osoba prywatna, 
poświęcając się pracy literackiej.

W 1953 roku napisałem powieść: Słowo i ciało24, którą obec-
nie kontynuuję25, w 1954 roku Koniec „Zgody Narodów”26, która  
w rok później wyszła w Paryżu.

Na warsztacie mam jeszcze jedną powieść ze świata starożyt-
nego, przy tym planuję kontynuację Końca „Zgody Narodów” oraz 
powieść z XVI wieku, której akcja i problematyka mają objąć za-
równo Meksyk, jak i Polskę.

21 Aleksiej Tołstoj (1883–1945) – prozaik, dramaturg i publicysta rosyjski zwią-
zany z komunizmem; tworzył w nurcie realistycznym; w 1919 wyemigrował do 
Paryża, w 1921 przeniósł się do Berlina, w 1923 wrócił do ZSRR; był członkiem 
radzieckiej komisji badającej zbrodnię katyńską; do najważniejszych dzieł Toł-
stoja należy trylogia Droga przez mękę (1927–1928 i 1940), w której pisarz ukazał 
panoramę wydarzeń z czasów I wojny światowej, rewolucji lutowej i paździer-
nikowej; autor między innymi cyklu powieściowego Piotr Pierwszy (1934–1945).

22 Ilja Erenburg (1891–1967) – pisarz rosyjski, związany z komunizmem, kore-
spondent wojenny; autor Upadku Paryża (1942), Burzy (1947) oraz Odwilży (1956).

23 T. Parnicki: Srebrne orły. Powieść historyczna. T. 1–2. Jerozolima 1944–1945.
24 T. Parnicki: Słowo i ciało. Powieść z lat 201–203. Warszawa 1959.
25 Za kontynuację Słowa i ciała można uznać trylogię powieściową Twarz księ-

życa, w szczególności część pierwszą: Twarz księżyca. Powieść z wieków III‒IV. War-
szawa 1961.

26 T. Parnicki: Koniec „Zgody Narodów”. Powieść z roku 179 przed nar. Chr.  
T. 1–2. Paryż 1955. 
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Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka1

Wiele mówi się o moich książkach, i to rozmaicie. Jedna rzecz 
mnie samemu jako autorowi wydaje się bezsporna. Wszyscy, 
albo przynajmniej wszyscy, o których wiem, chwalą mnie jako 
erudytę.

Opowiem Państwu o największym ataku na mnie jako na eru-
dytę. Ataku tego dokonał Włodzimierz Pietrzak2 w roku 1938 
we Lwowie w Związku Literatów3. Były to czasy, gdy prezesem 
Związku Literatów był istny lew, zarówno z temperamentu, jak  
z czupryny, tragicznie zmarły – jak się dowiaduję – Ostap Ortwin4,  
 

1 „Kierunki” 1963, nr 49. Artykuł prasowy to relacja z wręczenia XVI Nagrody 
im. W. Pietrzaka, uzupełniona wypowiedziami między innymi Zygmunta Lich-
niaka i Stefanii Skwarczyńskiej. Do artykułu dołączono zdjęcie z uroczystości. 
Parnicki odebrał nagrodę literacką za całokształt twórczości.

2 Włodzimierz Pietrzak (1913–1944) – poeta i prozaik, należał do ugrupowania 
literackiego „Klub Literacki S” i Związku Młodej Polski (młodzieżówki Obozu 
Zjednoczenia Narodowego i Obozu Narodowo-Radykalnego); redaktor organu 
prasowego tej organizacji – „Młodej Polski”, a później konspiracyjnej „Nowej 
Polski”. Zginął w walkach powstania warszawskiego. Nagroda im. W. Pietrzaka 
przyznawana jest od 1949 r.

3 Związek Zawodowy Literatów Polskich – założony w 1920 r. z ini- 
cjatywy Stefana Żeromskiego. W 1949 r. przekształcony w Związek Literatów 
Polskich.

4 Ostap Ortwin (właśc. Oskar Katzenellenbogen; 1876–1942) – prawnik, kry-
tyk literacki i teatralny, absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, aktywny uczest-
nik życia literackiego przedwojennego Lwowa, od 1934 r. prezes lwowskiego 
oddziału Związku Zawodowego Literatów Polskich, był związany z Targami 
Wschodnimi we Lwowie. Zginął z rąk hitlerowców.

1963
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a wiceprezesem był profesor Kazimierz Brończyk5, który zresz-
tą pisuje, o ile się nie mylę, w wydawnictwach PAX-u. Ja byłem 
młodym sekretarzem.

Nie wiem, czy nadal w Polsce istnieje taka instytucja jak tak 
zwane panie z towarzystwa, które muszą być obecne na wszyst-
kich uroczystościach kulturalnych. We Lwowie, w latach mojego 
sekretarzowania w Związku Literatów, nad paniami takimi szcze-
gólnie bezlitośnie znęcał się całą mocą swojego dowcipu, dowci-
pu znanego pośmiertnie z jego poezji, mój najbliższy przyjaciel  
z owych lat, Tadeusz Hollender6.

Otóż takie panie zawsze starały się uzasadnić jakoś swoje zja-
wianie się na poniedziałkach dyskusyjnych w Związku Litera- 
tów we Lwowie. Pewnego dnia jedna z takich pań z dumą 
oświadczyła, że przyprowadzi Włodzimierza Pietrzaka. Wiedzie- 
liśmy, kto to był, ale jak wszyscy młodzi owych lat, nie wiem, 
czy tak jest i teraz, zawsze uważaliśmy wszelką chwałę innych za  
w gruncie rzeczy rozdmuchaną, a tylko naszą własną za uzasad- 
nioną. Toteż z pewnym sceptycyzmem odnieśliśmy się do 
oświadczenia tej pani, która przyprowadzi młodzieńca istotnie 
genialnego.

Proszę Państwa, czytelnicy moich książek wiedzą o mankamen-
tach mojej wyobraźni, jeśli chodzi o element wizualno-plastyczny. 
Nie jestem pewien, czy pamiętam naprawdę dzisiaj Pietrzaka – 
tak, jak on wyglądał, ale jedno jest pewne, że stanowiliśmy z sobą 
najdoskonalszy kontrast zarówno w sensie temperamentów, jak 
sposobu przemawiania i sposobu zachowywania się. Otóż, tak 

5 Kazimierz Brończyk (1888–1967) – autor dramatów historycznych, roma-
nista, nauczyciel, zastępca prezesa lwowskiego oddziału Związku Zawodowe-
go Literatów Polskich. W trakcie I wojny światowej pełnił służbę w Legionach,  
po wojnie był więźniem radzieckim. Współpracownik PAX-u, autor dramatów: 
Hetman Stanisław Żółkiewski, Rejtan, Panowie Bracia.

6 Tadeusz Hollender (1910–1943) – poeta, satyryk i dziennikarz, związany ze 
Lwowem i z Warszawą; współpracował z „Sygnałami” i ze „Szpilkami”, publi-
kował w „Wiadomościach Literackich” i „Skamandrze”; w trakcie II wojny świa- 
towej brał udział w konspiracji, rozstrzelany na terenie getta warszawskiego. 
Zob. T. Hollender: Liryka i satyra. Kraków 1963.
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się złożyło, że ta pani przyprowadziła Włodzimierza Pietrzaka  
na moment, kiedy ja sam byłem nie tylko organizatorem, ale  
i prelegentem. Wtedy jednym z moich popisowych tematów pre-
legenckich był temat Na progu nowego średniowiecza, ale proszę Pań-
stwa, z lekkomyślnością właściwą młodości lubiłem szermować 
analogiami między dawnymi wiekami a elementem dzisiejszym, 
więc sypałem takimi porównaniami jak: Henri Massis7, Spengler8, 
Salwianus9, św. Augustyn10, Bierdiajew11. I właśnie w dyskusji 
„uderzył mnie” głównie o św. Augustyna Pietrzak.

Proszę Państwa, przypominam sobie po dziś dzień, że nas, 
lwowian, którzyśmy lubili dyskutować, ale dyskutowaliśmy  
z dużym temperamentem, z dużym zapałem, ale może nie z naj-
większą precyzją, zaskoczył Pietrzak właśnie tą precyzją. Precy-
zją, która nam wtedy wydawała się chwilami monotonna, a może 
nawet pedantyczna, ale równocześnie była to precyzja tego typu, 

7 Henri Massis (1886–1970) – francuski literaturoznawca, krytyk i eseista, 
związany z ruchem narodowym i rojalistycznym. Przed I wojną światową opu-
blikował wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli młodego po-
kolenia, którzy opowiedzieli się za tradycyjnymi wartościami. Bronił zachodniej 
cywilizacji opartej na wartościach chrześcijańskich, krytykował fascynację filozo-
fią Wschodu, opowiadał się za nacjonalizmem i uniwersalizmem. Myśl Massisa 
była antynowożytna, zapowiadał on nowe średniowiecze.

8  Oswald Spengler (1880–1936) – niemiecki filozof historii, autor Zmierzchu 
Zachodu (1917); podkreślał uniwersalność praw egzystencji jako takiej – wyróż-
niał typy kultur, które podlegały określonym stadiom rozwoju, a kultura Zacho-
du miała znajdować się wedle filozofa w fazie upadku; poglądy Spenglera były 
modne na początku XX w. i wpisywały się w katastrofizm charakterystyczny dla 
dwudziestolecia międzywojennego.

9 Salwian z Marsylii (ok. 400–470) – pisarz wczesnochrześcijański pochodze-
nia galijskiego, neofita, mnich; do naszych czasów zachowały się trzy teksty Sal-
wiana z Marsylii; w jednym z nich: O rządach Bożych (De gubernatione Dei), autor 
pisze w moralizatorskim tonie o udziale Boga w historii.

10 Augustyn z Hippony (354–430) – święty Kościoła katolickiego, teolog, filo- 
zof urodził się w Afryce, wyjechał do Italii; początkowo manichejczyk, potem 
platonik i neoplatonik; doktor i ojciec Kościoła, jeden z najważniejszych filozo-
fów chrześcijaństwa; autor Wyznań.

11 Nikołaj Bierdiajew (1874–1948) – rosyjski filozof prawosławny, od 1922 r. na 
emigracji w Europie Zachodniej; swoje historiozoficzne poglądy zawarł w książ-
ce Nowe średniowiecze (1924).
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której może ja już wtedy zazdrościłem, a dzisiaj jako autor tylu 
książek, o których tylu ludzi mówi, że są prawie niezrozumiałe, 
muszę powspominać z pewną czułością. Mianowicie Pietrzak, 
przynajmniej to jest wspomnienie moje z tamtego wieczoru, 
miał tę idealną zdolność mówienia o rzeczach najtrudniejszych,  
w sposób jakkolwiek doskonale precyzyjny, ale w sposób prosty 
i zrozumiały nawet dla tego typu pań, które go przyprowadziły 
na to zebranie.

Otóż, on właśnie zaatakował mnie, wtedy po tym moim wystą-
pieniu pt. Na progu nowego średniowiecza. Owszem, w dyskusji ata-
kowano mnie bardzo mocno, atakowano, oczywiście, z pobudek 
ideologicznych z prawa i z lewa, do tego byłem przyzwyczajony, 
ale nikt nie ośmielił się zaatakować strony erudycyjnej. Jedynym 
był właśnie Pietrzak, ale w tym jego ataku była pewna wspania-
łomyślność. Może słowo polskie „wspaniałomyślność” nie jest 
takie dobre jak „générosité”12, bo to było zarazem jakby pewne 
rozgrzeszenie. On uważał, że moja erudycja wystarczy na powie-
ściopisarza. Źle się stało, że autor Aecjusza wystąpił z odczytem  
o pretensjach do filozoficzności, historiozoficzności, jakim był mój 
ówczesny odczyt pt. Na progu nowego średniowiecza.

Zapewne ci z Państwa, którzy pamiętają dobrze Aecjusza, 
przypominają sobie ten rozdział, gdzie Pelagia i Bonifacy już są  
w pobliżu zwłok św. Augustyna13. Pietrzak jak gdyby dawał mi do 
zrozumienia – pan akurat wystarczająco zna i rozumie filozofię  
św. Augustyna, żeby stworzyć rozdział powieściowy dający moż-
ność czytelnikom zrozumieć wielkość św. Augustyna, i to jest dla 
pana wystarczające.

I dzisiaj po tylu latach – czy nie jest czymś wyjątkowo paradok-
salnym przyznanie mi nagrody właśnie im. Pietrzaka. Wydaje mi 
się, że jest inaczej, że Pietrzak właśnie wtedy jak gdyby dał mi to 
prawo, którego ja domagam się dla siebie zawsze i dziś.

12 générosité (franc.) – ‘hojność, wspaniałomyślność, szlachetność, pobłaż- 
liwość’.

13 Zob. T. Parnicki: Aecjusz, ostatni Rzymianin. Wyd. 3. Warszawa 1956, s. 156–
177 (podrozdział 1 rozdziału IV pt. Rywal).
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Ludzie mnie pytają: wyrazem jakich ideologii są moje  
powieści, a ja twierdzę, [że] ideologie są tematem moich po-
wieści, a to jest czymś zupełnie innym. Pozwalamy autorom 
przedstawiać walki na miecze, później na uczucia, ale przypusz-
czam, że my, mówię o sobie, ale i o innych powieściopisarzach, 
że my domagamy się dla siebie prawa przedstawienia także 
walki na idee. I ta nagroda, którą dzisiaj otrzymałem, właśnie 
w tym momencie, kiedy rozgorzała dyskusja nad tak zwanym 
ideologicznym sensem moich powieści, daje mi prawo wierzyć 
w to, że ta linia, którą obrałem, w którą ja wierzę i którą kro-
czę, linia, która polega właśnie na tym, że autor pozwala sobie 
sięgnąć nawet po takie rzeczy, jak idee, jako przedmiot powie-
ści, że ta linia, jeżeli została nawet niezaaprobowana, to przy-
najmniej nie została potępiona. To jest dla mnie bardzo ważne, 
tym ważniejsze, że zdawało mi się w pewnej chwili, tuż przed 
wyjazdem do Polski – że to nie jest moment stosowny przy-
jeżdżać, bo oto atakują PAX za wydawanie Tylko Beatrycze14.  
I tak nonsensownie na przykład, że Parnicki pisze z sarka-
zmem o chrześcijaństwie czy Janie XXII15. Zapewniam Państwa 
o moich intencjach, jeżeli wykonanie jest inne, to jest wina moja 
jako autora. W moich intencjach nie było myśli o sarkazmie ani  
w stosunku do papieża, ani w stosunku do mnichów cyster-
skich, ani w stosunku nawet do bohatera powieści, Stanisława, 

14 T. Parnicki: Tylko Beatrycze. Powieść historyczna. Warszawa 1962. Zob. dys-
kusje w prasie: J.Z. Słojewski: Teodora Parnickiego spór z chrześcijaństwem. „Kultu-
ra” 1963, nr 13, s. 1, 3; A. Grajewska: W sporze o sens „Tylko Beatrycze”. „Kierunki” 
1963, nr 41, s. 3, 6; Z. Szpotański: Prymitywizm a historia (w odpowiedzi J.Z. Słojew-
skiemu). „Więź” 1963, nr 11/12, s. 106–111; P. Trzebuchowski: Jest ziemia, piekło  
i raj, a także jest Beatrycze. „Tygodnik Powszechny” 1963, nr 40, s. 3; J.Z. Słojewski: 
Na skrzyżowaniu ras. „Twórczość” 1963, nr 8, s. 59–62; oraz polemiki: T. Parnic-
ki: Parnicki do Słojewskiego. „Kultura” 1963, nr 16, s. 11 i J.Z. Słojewski: Słojewski  
do Parnickiego. „Kultura” nr 18, s. 11.

15 Jan XXII (właśc. Jacques Duèse; ok. 1244–1334) – papież Kościoła rzymsko-
katolickiego w okresie „niewoli awiniońskiej” (1316–1344), urodził się i studio-
wał we Francji, autor wielu reform; bohater powieści Tylko Beatrycze, rozmówca 
Stanisława/Jana.



ani do jego Beatrycze16, może jedynym przedmiotem sarkazmów  
w Tylko Beatrycze jest Dante Alighieri17, i to świadomego sarka-
zmu. Dlaczego? Jeżeli ktoś pomyśli, że to jest po prostu mniej 
lub więcej podświadoma zazdrość małego pisarza wobec pisa-
rza wielkiego, też się nie pomyli, bo pamiętają Państwo, to nigdy 
niezapomniane: „Przyjacielu Horacy, wiele jest rzeczy na ziemi  
i na niebie, o których się nie śniło naszym filozofom”18.

Dziękuję za nagrodę, za zaproszenie i nade wszystko za wyda-
wanie moich powieści.

16 Mowa o bohaterach Tylko Beatrycze – Stanisławie, wzorowanym na histo-
rycznej postaci Jana Diakona, oraz Ryksie Elżbiecie (1288–1335), królowej Polski 
i Czech, córce Przemysła II.

17 Dante Alighieri (1265–1321) – włoski poeta, autor Boskiej komedii (Divina 
Commedia), jednego z najważniejszych utworów literackich średniowiecza; za 
działalność polityczną w rodzinnej Florencji skazany na wygnanie z miasta.  
W Tylko Beatrycze Parnicki wielokrotnie nawiązuje do poematu Dantego i jego 
postaci.

18 Cytat z Hamleta Williama Shakespeare’a (akt I, scena 5, w. 1025–1027).  
W oryginale: „There are more things in heaven and earth, Horatio, / Than are 
dreamt of in your philosophy”. W tłumaczeniu Józefa Paszkowskiego: „O Hora-
cy, / Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie, / Niż się ich śniło waszym filozofom”.  
W. Shakespeare: Hamlet. Przekł. J. Paszkowski. Kraków 2003, s. 41.
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Zmyślenie a prawda historyczna1

Mam tu przed sobą tekst zaproszenia na dzisiejsze spotkanie. 
W tekście tym czytam: „Proporcja między zmyśleniem a prawdą 
historyczną”. Otóż na marginesie tego tekstu chcę zrobić dwie 
uwagi wstępne.

Po pierwsze: spotkania z Teodorem Parnickim nie należy ro-
zumieć w ten sposób, że z jednej strony jest ktoś, kto występuje  
w roli proroka albo filozofa, a z drugiej strony są tacy, którzy go albo 
okadzają, albo atakują. Ale mam nadzieję, że sens takich spotkań 
jak dzisiejsze polega raczej na tym, że Państwo dowiedzą się czegoś 
ode mnie, a ja się czegoś dowiem od Państwa w ciągu dyskusji.

Po drugie: w tekście zaproszenia czytamy, że Teodor Parnicki 
będzie mówił na temat: „Proporcja między zmyśleniem a prawdą 
historyczną”. Otóż tak sformułowana redakcja tematu niewątpli-
wie jest za obszerna. Nie zamierzam mówić o proporcji między 
zmyśleniem a prawdą historyczną – powiedzmy u Tukidydesa2, 

1 „Kierunki” 1964, nr 8. Na pierwszej stronie numeru znajduje się adnotacja: 
„W ubiegłym miesiącu w Klubie »Krąg« odbyło się spotkanie z Teodorem Parnic-
kim. Teodor Parnicki mówił o zagadnieniach swojej twórczości ze szczególnym 
uwzględnieniem sprawy proporcji między zmyśleniem a prawdą historyczną. 
Tekst, który podajemy, jest skrótem magnetofonowego zapisu wypowiedzi pisa-
rza oraz zawiera fragmenty podsumowania dyskusji”.

2 Tukidydes (ok. 471/460–ok. 404/393 p.n.e.) – wódz i historyk grecki, autor 
Wojny peloponeskiej, opisującej zmagania pomiędzy Atenami (Ateńskim Związ-
kiem Morskim) i Spartą (Związkiem Peloponeskim) w latach 431–404 p.n.e.  
W swoim dziele Tukidydes skupił się przede wszystkim na wątkach militarnych 
i politycznych. Wojna peloponeska jest ważnym źródłem historycznym i miała 
ogromny wpływ na historiografię.
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u Galla Anonima3, w Jerozolimie wyzwolonej Torquata Tassa4, 
u Waltera Scotta5, Dumasa6, Sienkiewicza7, Hanny Malew- 
skiej8 – ale chcę rozważyć zagadnienie wyłącznie na marginesie 
moich własnych powieści.

Uważam się i zawsze się uważałem za powieściopisarza histo-
rycznego, jakkolwiek w ciągu 40 lat, czyli od chwili, kiedy pierw-
szy raz mnie, jako uczniowi piątej klasy gimnazjum, wydało się 
oczywiste, że celem mojego życia jest pisać powieści historyczne, 

3 Anonim tzw. Gall (zm. po 1116) – pierwszy polski kronikarz nieznane-
go pochodzenia, autor spisanej po łacinie na dworze Bolesława Krzywoustego  
w latach 1113–1116 Kroniki i czynów książąt czyli władców polskich (łac. Cronica  
et gesta ducum sive principum Polonorum) zwanej Kroniką polską. Z analizy Kroniki... 
wyłania się obraz autora gruntownie wykształconego, pochodzącego z jednego 
z europejskich klasztorów.

4 Torquato Tasso (1544–1595) – włoski poeta epoki renesansu, uznawany za 
jednego z najwybitniejszych twórców swoich czasów, mimo iż w poezji Tassa 
widoczne są pierwsze oznaki przełomu barokowego. Autor Jerozolimy wyzwolonej 
(1581), eposu o pierwszej krucjacie (1095/1096) i zdobyciu Jerozolimy (1099).

5 Walter Scott (1771–1832) – szkocki powieściopisarz historyczny i poeta 
epoki romantyzmu, autor między innymi powieści Rob Roy i Ivanhoe. Ukształ-
towana na podstawie twórczości Scotta „powieść walterscottowska” charaktery-
zowała się dynamiczną akcją, motywami fantastycznymi i opisami tła społeczno- 
-kulturowego epoki. W Polsce autorami tworzącymi w tej poetyce byli między 
innymi Henryk Rzewuski i Julian Ursyn Niemcewicz.

6 Alexander Dumas ojciec (1802–1870) – francuski dramatopisarz i prozaik, 
autor powieści Hrabia Monte Christo i Trzej muszkieterowie.

7 Henryk Sienkiewicz (1846–1916) – polski powieściopisarz historyczny i pu-
blicysta, laureat literackiej Nagrody Nobla za całokształt twórczości (1905), autor 
Trylogii (1884–1888), Quo vadis (1896) i Krzyżaków (1900), jeden z najważniejszych 
pisarzy tworzących w języku polskim. Swój projekt odnowienia powieści histo-
rycznej budował Parnicki w znacznej mierze w odniesieniu − często krytycznym − 
do prozy historycznej Sienkiewicza, wiedząc, że odnowienie polskiej powieści 
historycznej musi zacząć się od przekroczenia wzorca Sienkiewiczowskiej epiki.

8 Hanna Malewska (1911–1983) – polska powieściopisarska historyczna, 
związana ze „Znakiem” (w latach 1960–1973 redaktorka naczelna tego pisma)  
i z „Tygodnikiem Powszechnym”, autorka powieści: Żelazna korona (1936), Ka-
mienie wołać będą (1946) i Przemija postać świata (1954). Zob. „Przy całej odmienno-
ści naszych postaw pisarskich...”. Listy Teodora Parnickiego do Hanny Malewskiej z lat 
1960–1974. Oprac. A. Dobrowolski. „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 1, oraz mono-
grafię: J. Hajduk: Parnicki, Malewska i długie trwanie. Kraków 2014.



43

II

moje pojęcie, czym jest powieść historyczna, ulegało pewnym za-
sadniczym zmianom. Zawsze jednak pozostało moim przekona-
niem, że powieść historyczna jest to powieść, której tłem są dzieje, 
wydarzenia i postacie, z którymi nigdy bym nie mógł się spotkać 
za mojego własnego życia. Poszedłbym nawet jeszcze dalej; gdy 
byłem chłopcem, mój dziadek9, ojciec mojego ojca, opowiadał mi 
z dumą, że szczytowym momentem jego życia było, iż jako feld-
febel armii pruskiej stał w jednych z drzwi pałacu wersalskiego  
w momencie, gdy Wilhelm Hohenzollern10 został obwołany ce-
sarzem Niemiec. Otóż proszę Państwa, wojna prusko-francuska  
roku 187011 też nie nadaje się na to, żeby dla mnie, Teodora Par-
nickiego, być tematem powieści historycznej, ponieważ znałem 

9 August Parnicki (ok. 1840–ok. 1910) – urodził się w Soldin (Myśliborzu), ale 
przez wiele lat w przekazie rodzinnym jako miejsce urodzenia Augusta wymie-
niano Deutschekrone (Wałcz). Z zawodu był giserem (wykwalifikowanym pra-
cownikiem warsztatu odlewniczego), pracował w Landsberg an der Warthe (Go-
rzowie Wielkopolskim). Brał udział w wojnie prusko-francuskiej w 1870 r. Ożenił 
się z pochodzącą z Poznania Marianną Bączkowską, która zachowała związki  
z polskością. Pierwsze dziecko Parnickich, córka Antonina, urodziło się ok. 1870 r.  
prawdopodobnie w Poznaniu; kolejne dzieci (Alfred i Albert) urodziły się na 
terenie cesarstwa niemieckiego – Alfred prawdopodobnie we Wrocławiu; Bro-
nisław (Bruno) Parnicki, ojciec Teodora i Adolfa, urodził się w Brześciu Ku-
jawskim (wówczas teren zaboru rosyjskiego). Około 1880 r. August i Marianna 
Parniccy przenieśli się do cesarstwa rosyjskiego – przez dłuższy czas mieszkali  
w Petersburgu, następnie w Baku (gdzie Bronisław Parnicki uczęszczał do gim-
nazjum, które ukończył ok. 1899 r.). Ostatnie lata życia August i Marianna Par-
niccy spędzili w Kijowie. W 1928 r. po przyjeździe z Chin Teodor Parnicki, sta-
rający się o uznanie (a nie nadanie) swojego polskiego obywatelstwa, zwrócił 
się o odpis dokumentu chrztu ojca (Brunona/Bronisława) do parafii w Brześciu 
Kujawskim. Postać dziadka Augusta pojawia się w takich powieściach Teodora 
Parnickiego, jak Tożsamość (1970) i Przeobrażenie (1973).

10 Wilhelm I Hohenzollern (1797–1888) – król Prus, orędownik zjednoczenia 
Niemiec, po wygranej wojnie z Francją obwołany (18 stycznia 1871 na Wersalu) 
pierwszym cesarzem Niemiec.

11 Wojna Królestwa Prus z II Cesarstwem Francuskim (od września 1870  
z III Republiką Francuską) toczyła się w latach 1870–1871, została zakończo-
na zwycięstwem Prus i ich sojuszników, co potwierdziło dominację Niemiec  
w regionie i pośrednio przyczyniło się do odsunięcia Napoleona III Bonapartego  
od władzy.
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osobiście kogoś, kto w wojnie tej brał udział. Podział ten jest oczy-
wiście czysto mechaniczny i spodziewam się, że w tej dyskusji 
spotkam się z innego rodzaju naświetleniami. Wyobrażam sobie 
doskonale, że ktoś może powiedzieć, iż powieścią historyczną jest 
Czerwone i czarne Stendhala12, jest Cichy Don Szołochowa13, są za-
równo Obywatele, jak Matka Królów Brandysa14, a z drugiej strony 
nie jest powieścią historyczną powieść Ciemności kryją ziemię An-
drzejewskiego15 czy nawet – jakkolwiek to jest kwestia najbardziej 
chyba sporna – Faraon Prusa16.

12 Stendhal (właśc. Marie-Henri Beyle; 1783–1842) – francuski prozaik doby 
romantyzmu, jeden z prekursorów realizmu. Powieść Stendhala Czerwone i czar-
ne (1831) – w której pada słynna fraza: „Bo, drogi panie, powieść to jest zwier-
ciadło przechadzające się po gościńcu” – opowiada historię kariery i romansów 
Juliana Sorela, ostatecznie zakończoną jego klęską, a właściwie jest krytyczną 
analizą stosunków społecznych we Francji XIX w.

13 Michaił Szołochow (1905–1984) – radziecki prozaik pochodzenia kozackie-
go, laureat literackiej Nagrody Nobla (1965). Epopeja powieściowa Szołochowa 
Cichy Don (1928–1940) traktuje o przemianach Kozaczyzny i próbach uzyskania 
przez ludność kozacką niepodległości na przełomie XIX i XX w.

14 Kazimierz Brandys (1916–2000) – polski pisarz i eseista pochodzenia ży-
dowskiego, zmarł w Paryżu. Książka Brandysa Obywatele (1954) to powieść soc- 
realistyczna o tworzeniu się systemu PRL, natomiast Matka Królów (1957) – 
bardziej krytyczna wobec marksizmu – to historia uwikłania Łucji Król i jej sy-
nów w przemiany społeczno-polityczne w Polsce od czasów dwudziestolecia 
międzywojennego.

15 Jerzy Andrzejewski (1909–1983) – polski pisarz i publicysta, działacz 
opozycji w PRL, autor między innymi Ładu serca (1938), Popiołu i diamentu 
(1948), Bram raju (1960) i Miazgi (1979), jeden z najważniejszych prozaików 
powojennych. Książkę Andrzejewskiego Ciemności kryją ziemię (1957) można 
interpretować jako powieść rozliczeniową z polityką PRL (i świadectwo ewo-
lucji poglądów samego pisarza). Akcja Ciemności... rozgrywa się w Hiszpanii 
XV w.; tematem książki jest działalność, a w końcu wątpliwości inkwizytora 
Tomása de Torquemady.

16 Bolesław Prus (właśc. Aleksander Głowacki; 1847–1912) – polski pisarz  
i publicysta pozytywistyczny, jeden z twórców realizmu; należy do grona naj-
wybitniejszych prozaików polskich; autor Lalki (1890). Faraon (1897) Prusa to po-
wieść historyczna o starożytnym Egipcie i staraniach Ramzesa XIII o uzyskanie 
pełni władzy. Można interpretować Faraona jako powieść polityczną o mecha-
nizmach władzy. Sam Parnicki odmawiał Faraonowi miana powieści historycz-
nej. Zob. T. Parnicki: Historia w literaturę przekuwana. Warszawa 1980, s. 266–268.
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Przed chwilą przeze mnie sformułowane pojęcie, kim jest po-
wieściopisarz historyczny, jest pojęciem ściśle ograniczonym i ta-
kim pojęciem roboczym, wprost ułatwiającym rozgraniczenia, bo 
przecież może być tysiąc innych problemów, pod kątem których 
można rozpatrywać to, czy ktoś jest czy nie jest powieściopisarzem 
historycznym. Ja sam ku pewnemu zdziwieniu dowiedziałem się, 
odkąd jestem w Polsce, a nieraz zdarzało mi się to przedtem czy-
tać w recenzjach o moich powieściach, że właściwie nie jestem po-
wieściopisarzem historycznym, jestem tylko powieściopisarzem 
współczesnym, który posługuje się historią albo dla maskowania 
podawanych przez siebie w powieściach problemów współczes- 
nych, albo – że użyję terminu „eskapizm”, którego język polski po 
dziś dzień zdaje się nie spolszczył – po prostu ucieka w przeszłość 
po to, żeby bezpośrednio nie zabrać głosu o problemach współ-
czesności, które są problemami drażliwymi, czyli wymagają dużej 
odwagi cywilnej od pisarza.

Pozwoliłem sobie powiedzieć z okazji wręczenia mi Nagrody 
im. Pietrzaka i jeszcze raz z uporem powtórzę: wiele jest rzeczy 
na ziemi i na niebie, o których nie śniło się naszym filozofom, jak 
to jest powiedziane w Hamlecie. Moja młodość była pod silnym 
wrażeniem freudyzmu i wierzę, że oprócz naszej świadomości ist-
nieje podświadomość, która kieruje naszymi postępkami, a nawet 
naszym dziełem, które można nazwać sensem życia. Jest bardzo 
możliwe, że jest u mnie eskapizm i co innego, ale to nie jest świa-
dome. Sprawę określiłbym raczej troszeczkę inaczej, poszedłbym 
w tej chwili w dwóch kierunkach – bo jak powiedziałem Państwu 
i jak słusznie zaznaczył pan Dobraczyński17 – ja jestem tu tylko od 
zagajenia dyskusji, a to nie jest prelekcja, to nie jest odczyt, to nie 
jest jakiś autorytatywny wstęp do przyjęcia albo do odrzucenia 
bez dyskusji.

17 Jan Dobraczyński (1910–1994) – polski pisarz i publicysta, absolwent Wyż-
szej Szkoły Handlowej, członek Stronnictwa Narodowego, związany z „Prosto  
z Mostu” i „Myślą Narodową”. Brał udział w powstaniu warszawskim.  
Po wojnie związał się ze Stowarzyszeniem PAX i redagował jego czasopisma.  
Brał udział w życiu politycznym PRL. Autor licznych powieści historycznych.
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Chciałbym Państwu zadać dwa pytania, które mi się nasuwają 
jako bardzo istotne do dyskusji – mianowicie: czy w zamiłowa-
niach, zamiłowaniach zupełnie jasno we wczesnej młodości okreś- 
lonych w tym kierunku, żeby się stać powieściopisarzem histo-
rycznym, nie tkwią dwa podstawowe momenty: pierwszy z tych 
momentów nazwałbym momentem przebierania się. Tu zno-
wu zrobię dygresję biograficzną w kierunku mojego dzieciństwa – 
miałem wtedy niespełna osiem lat, bo jak miałem lat osiem, by-
łem już w Ufie, a to się działo na pewno w Moskwie18, mój ojciec 
prenumerował dla mnie takie pismo dla młodzieży, raczej dla 
dzieci, które nazywało się „Swietlaczok”19 – otóż tam były takie 
dodatki, wycinanki. Mój ojciec, który był bardzo dobrym ojcem  
i mimo swoich prac zawodowych nieraz noce poświęcał, żeby  
wówczas swojemu jedynakowi dogodzić, wycinał różne rzeczy  
z tych tak zwanych dodatków do pisma. Między innymi jako 
gwiazdkowy dodatek było tam kompletne uzbrojenie legionisty 
rzymskiego z kartonu. Ojciec to wycinał, nalepiał na karton i ja na 
Gwiazdkę dostałem świetne uzbrojenie kompletne – hełm, miecz, 
tarczę, pancerz i nagolenniki. Gdy w to się ubrałem, poszedłem do 
kolegi – to był chłopak znacznie starszy ode mnie, który chodził 
do gimnazjum, był w piątej klasie, i poprosiłem, żeby mi coś opo-
wiedział o historii rzymskiej, bo ja się w tym momencie poczułem 
Rzymianinem.

Zapytuję powieściopisarzy historycznych i ludzi interesują-
cych się powieścią historyczną, czy właśnie to, co ja nazywam 
momentem przebierania się, nie odgrywa dużej roli w naszych 
zamiłowaniach. My sami, autorzy, przebieramy się w te róż-
ne postacie, z różnych epok, znów robię pewne porównanie, 
a dobór epok wiąże się z tym, co można by nazwać zamiłowa-
niem do kostiumu danej epoki. Dlaczego, powiedzmy, ja piszę  

18 Parniccy przebywali w Moskwie w latach 1912–1915. Por. T. Parnicki: Hi-
storia w literaturę przekuwana..., s. 45–54.

19 Rosyjski magazyn ilustrowany dla dzieci „Светлячок” („Svetlâčok”, czyli 
„Robaczek Świętojański”) ukazywał się od 1902 do 1918 r.; redaktorami magazy-
nu byli A.A. Fiedorow-Dawidow i M.F. Liderd.
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z wieku IV przed Chrystusem, V czy XI – a Piechowski20 napi-
sał z wieku XIV: widocznie kostium czternastowieczny przed 
Chrystusem bardziej jemu odpowiada, jak mnie odpowiada 
czterowieczny. Oczywiście mówiąc o kostiumie, mam na myśli  
kostium nie tylko z kartonu czy nawet z autentycznych ma-
teriałów, włożony na fizyczne ciało, ale tak zwany kostium  
w sensie ducha epoki wkładanego na własną osobowość pisarza. 
To jest punkt a.

Punkt b: Tu pozwolę sobie na pewne określenie, które – prze-
praszam bardzo – może kogoś na sali urazić, bo będzie bardzo 
drażliwe, to będzie porównanie z dziedziny teologii.

Kiedyś, przygotowując się do którejś z moich powieści hi-
storycznych, czytałem formułę wyznania wiary Soboru Nicej-
skiego21, jakkolwiek nie znam greki zbyt dobrze, w oryginale 
greckim – otóż tam jest mowa o Bogu Stworzycielu. Nazywa się 
Go w czwartym przypadku „Pojetan” – poeta to jest twórca22.  

20 Jan Jerzy Piechowski (1936–2003) – polski pisarz i publicysta, filolog kla-
syczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, autor kilkudziesięciu po-
wieści historycznych, związany z Instytutem Wydawniczym PAX, publikował 
w „Kierunkach”, „Słowie Powszechnym”, „Życiu i Myśli”. Autor posłowia do 
pierwszego wydania Słowa i ciała Parnickiego (Warszawa 1959, s. 667–686).  
W 1958 r. otrzymał stypendium ufundowane przez Parnickiego na napisanie po-
wieści historycznej Cień sprawy (Warszawa 1962), której akcja dzieje się właśnie  
w XIV w. p.n.e. Zob. dedykację Piechowskiego w jego książce: „Znakomitemu 
pisarzowi polskiemu i historykowi w Meksyku, fundatorowi stypendium kra-
jowego, które umożliwiło mi napisanie książki niniejszej Panu Teodorowi Par-
nickiemu dedykuję tę moją pierwszą pracę powieściową z uczuciem głębokiej 
wdzięczności Jan Jerzy Piechowski”. J. Piechowski: Cień sprawy..., s. 5. 

21 Sobór Nicejski I – zwołany przez Konstantyna I Wielkiego w 325 r.; jeden  
z najważniejszych soborów starożytności – ustalono wówczas datę Wielka- 
nocy, potępiono arianizm, a przede wszystkim sformułowano wyznanie wiary. 
Istotnym punktem tego wyznania było uznanie Jezusa za współistotnego Bogu 
(gr. ομοούσιος, łac. consubstantialis). Po kolejnych redakcjach dziś uznawane 
przez większość kościołów chrześcijańskich jako nicejsko-konstantynopolitań-
skie wyznanie wiary (symbol nicejsko-konstantynopolitański).

22 Por. „Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzycie-
la wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych”, łac. „Credimus in unum 
Deum, Patrem omnipotentem, omnium visibilium et invisibilium factorem”, 
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W tym sensie można uznać autorów na przykład Don Kichota23  
czy Hamleta jako stwórców, to jest w dziedzinie twórczości speł-
niających rolę Boga Ojca – przepraszam za takie porównanie –  
oni tworzą z niczego, czasem tworzą jak bóg platoński z ma-
terii sobie danej, ale którą całkowicie przekształcają według  
swojej boskiej woli.

Takim prawdopodobnie był Hamlet Szekspira, bo Hamlet  
w kronice autora, nazywanego Saxo Grammaticus24, był jego  
pierwowzorem, chociaż Hamlet Szekspirowski jest do niego zu-
pełnie niepodobny. Tak czy owak to były kreacje Boga-twórcy. 
Ale jest jeszcze Bóg-wskrzesiciel, który znów w teologii chrze-
ścijańskiej da się zestawić z Bogiem Synem schodzącym do pie- 
kieł25. Przepraszam za tego rodzaju porównania, to są porów- 

gr. „Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, πατέρα παντοκράτορα, πάντων ὁρατῶν τε καὶ 
ἀοράτων ποιητή’ν” (podkr. – P.G.K., T.M.); z łac. facio, feci, factum – ‘czynić, 
robić’; z gr. ποιητή – ‘poeta’.

23 Miguel de Cervantes (1547–1616) – pisarz hiszpański epoki renesansu, au-
tor powieści Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manchy (1605–1615) o przygodach 
błędnego rycerza, żyjącego w świecie przeczytanych przez siebie romansów ry-
cerskich.

24 Sakso Gramatyk (ok. 1140–1230) – duński kronikarz, autor Gesta Danorum, 
spisanej po łacinie kroniki duńskiej w szesnastu tomach. Zawarta w kronice lista 
(legendarnych) władców Danii była dla Shakespeare’a inspiracją przy tworzeniu 
Hamleta.

25 Nawiązanie do najstarszego chrześcijańskiego wyznania wiary, tak zwane-
go Symbolu Apostolskiego (Apostolskiego Składu Wiary).  Apostolskie wyznanie 
wiary powstało w Rzymie nie wcześniej niż w II w. Pierwotna wersja „R” z III w. 
zawiera frazę „umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion”  
(łac. „passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus”; gr. „ὸν ἐπὶ 
Ποντίου Πιλάτου σταυρωθέντα καὶ ταφέντα”). Wersja rozwinięta w Galii  
(tak zwana wersja „T” – textus receptus) zawierała uzupełnienie: „descendit ad 
inferos” („zstąpił do piekieł”), którego nie było w pierwotnej wersji greckiej.
Po tych słowach następuje obecna we wszystkich wersjach fraza: „trzeciego 
dnia zmartwychwstał”. W postaci rozwiniętej Symbol Apostolski jest jednym  
z dwóch (obok symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego) powszechnie uzna-
wanych wyznań wiary chrześcijańskiej. W porównaniu Parnickiego Chrystus 
zstępujący do piekieł, a następnie zmartwychwstający jest symbolem Boga nie 
stwarzającego ex nihilo, ale Boga „wskrzeszającego zmarłych”. Podobną rolę – 
„wskrzeszającego umarłych” – przypisuje Parnicki powieściopisarstwu histo-
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nania  w kategorii nie tylko non si parva magnis, ale si parva maxi-
mis comparare licet26 – ale wydało mi się w tej chwili to porówna-
nie słuszne, a jeżeli się nim posłużyłem, to może dla obrony nas, 
powieściopisarzy historycznych, przed tym ciągłym zarzutem 
eskapizmu.

Twierdzę, że jeżeli jako piętnastoletni chłopak postanowiłem 
zostać powieściopisarzem historycznym, to ktoś musi mi dowieść, 
że od czegoś czterdzieści lat uciekam, a w ciągu czterdziestu lat 
tyle rzeczy się zmieniło. To znaczy: albo w ogóle jestem człowie-
kiem uciekającym od początku swego życia, ale to znów trzeba by 
mi dowieść, albo to nie jest uciekanie – i dlatego powiedziałem, że 
mnie osobiście te dwa elementy wydają się podstawowe dla po-
wieściopisarstwa historycznego: tak zwana rozkosz przebierania 
się i duma wskrzeszania w przeciwieństwie do dumy tworzenia  
z niczego, czy z materiału, z którym twórca robi sobie, co chce. 
I dlatego jeszcze nad tym się zastanawiałem, ponieważ ostatnio 
wciąż słyszę, że nie jestem powieściopisarzem historycznym,  
a chciałem się od dyskutantów dowiedzieć, kto to jest właściwie 
powieściopisarz historyczny. Chciałem się z Państwem spotkać 
dlatego, żeby Państwo mi na to pytanie odpowiedzieli.

Prawdopodobnie w dużej mierze chętne szermowanie defi-
nic ją  „Parnicki pozornie jest tylko powieściopisarzem historycz- 
nym” pochodzi z niewspółmierności między wysokim intelektem 
a małą erudycją moich krytyków i moich recenzentów. Im się wy-
daje, że ja zmyślam o wiele więcej, niż zmyślam w rzeczywistości.

Zdarzyło się to nawet jednemu z największych krytyków 
młodej generacji w Polsce, którego intelekt nadzwyczaj szanu-
ję i podziwiam, ale który na przykład w recenzji z pierwszego 

rycznemu. Wątek ten pojawia się często w autotematycznych powieściach pisa-
rza z lat siedemdziesiątych.

26 Parnicki parafrazuje tu łacińską sentencję z Georgik Wergiliusza (ks. IV,  
w. 176): „Si parva licet componere magnis” („Jeśli sprawy tak drobne porów-
nywać się godzi z wielkimi” – Wergiliusz: Bukoliki i georgiki (wybór). Tłum.  
Z. Abramowicz. [BN II, 83]. Wrocław 1953, s. 108 – do postaci: „Jeśli się godzi 
porównywać rzeczy małe z największymi”.
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tomu Nowej baśni27 stworzył wspaniałą koncepcję Parnickiego- 
-baśniopisarza, opierając się na przekonaniu, że wszystko w tej 
powieści jest zmyślone, podczas gdy w tej powieści zmyślone było 
najwyżej piętnaście procent – jeżeli chodzi o to, co nazywam mate-
riałem historycznym. Może kiedyś będę miał okazję jeszcze przy 
innej sposobności powrócić szczegółowo do tego tematu.

Mówią, że autorzy są najgorszymi komentatorami własnych po-
wieści, jednak jedyny temat, na jaki chciałbym tu mówić, to właś- 
nie temat dzisiejszego zebrania: proporcja między zmyśleniem  
a prawdą historyczną w moich powieściach. Bo to chyba w zasa-
dzie ja sam jeden tylko potrafię zrobić. Wprawdzie nie we wszyst-
kich sprawach. Na przykład – jeżeli chodzi o moją powieść Sło-
wo i ciało – świetnie dokonała tego w swojej pracy magisterskiej  
na Uniwersytecie Warszawskim pani Elżbieta Sarnowska28.

Ale poza Słowem i ciałem są inne powieści. Pozwolę sobie teraz 
rzucić parę przykładów, które umożliwią Państwu zorientować 
się mniej lub więcej, jak ja rozumiem stosunek między zmyśle-
niem a materiałem historycznym.

Punkt wyjściowy to: mój stosunek do źródła – przy czym dla 
mnie pojęcie źródła jest tym samym co materiał historyczny. Mój 
stosunek do tego, co się nazywa niewątpliwą prawdą historycz-
ną, jest pozytywny i negatywny. Momentem pozytywnym jest, że 
ja stamtąd czerpię wprost wątki. Dlatego Tylko Beatrycze została 
napisana dopiero w pięć lat po tym, jak zacząłem się do tej po-

27 A. Kijowski: „Nowa baśń” Parnickiego. „Twórczość” 1962, nr 10, s. 101–105. 
„Parnicki jest pisarzem wyjątkowo świadomym tego, co mu wolno. Wymyślił  
historię Polski, która nie istniała, postaci historyczne, które nigdy nie pojawiły 
się na naszym firmamencie historycznym. Wymyślił związki między wydarze-
niami, które nie mają żadnego oparcia w rzeczywistości. Łączył dzieje świata, 
jego literaturę i jego myśl w całość, która nie dałaby się ocalić, gdyby tylko fakty 
poszczególne brać pod uwagę. Wypowiadając historię językiem kabały, języ-
kiem baśni, sprowadził historię do jej baśniowych źródeł”. Ibidem, s. 104–105.

28 Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (ur. 1939) – polska historyk literatury  
i filolog klasyczna, związana z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Ba-
dań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Obroniona w 1962 r. praca magisterska  
Sarnowskiej-Temeriusz zaowocowała jej publikacją Antyczne tworzywo współczes- 
nej powieści. (Twórczość Teodora Parnickiego). „Meander” 1963, nr 2/3.
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wieści przygotowywać, bo brakowało mi takiego wątku ściśle hi-
storycznego do konstrukcji powieści z tych czasów. Przez cztery 
lata błąkałem się we mgle, nie wiedziałem jeszcze, co właściwie 
ma być punktem wyjścia fabuły powieściowej. Sprowadzałem so-
bie z Polski bardzo dużo materiałów, między innymi ściągnąłem 
jakieś roczniki historyczne poznańskie, w których natrafiłem na 
rozprawę29 Labudy30, nie wiedząc przedtem w ogóle o istnieniu ta-
kiej rozprawy. Zbierałem materiały, czekając, że gdzieś z tych tek-
stów, z tych niezliczonych tekstów, spłynie na mnie objawienie. 
Objawienie spłynęło właśnie z tej rozprawy Labudy, którą cytuję 
w słowie wstępnym do Tylko Beatrycze31, o buncie chłopskim prze-
ciw cystersom w Wielkopolsce w roku 1309. Stało się dla mnie jas- 
ne, że to jest punkt wyjścia mojej powieści. Oczywiście, gdyby na 
przykład Władysław Jan Grabski32, Antoni Gołubiew33, Jan Dobra-
czyński pisali powieść z tego samego okresu, mogliby zapoznać 
się z rozprawą Labudy i ona by ich nie chwyciła jako punkt wyj-
ścia, ale chwyciła mnie, czyli tu wchodzi w grę kwestia typu mo-
jej wyobraźni pisarskiej, czy nawet tego, co można nazwać moim 
intelektem i na co z materiału historycznego ten intelekt jest po-
datny. Wszystkie nieporozumienia wokół Tylko Beatrycze wynikły  

29 G. Labuda: Zapiska o zaburzeniach chłopskich w dobrach klasztoru przemęckiego 
w roku 1309. „Roczniki Historyczne”, T. 20 (1951–1952) [Poznań 1955], s. 121–138. 
Online: http://www.wbc.poznan.pl/publication/475206 [29.12.2017].

30 Gerard Labuda (1916–2010) – wybitny polski historyk, mediewista; zwią-
zany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rektor tej uczelni  
w latach 1962–1965), wiceprezes Polskiej Akademii Nauk w latach 1984–1989 
oraz prezes Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1989–1994.

31 T. Parnicki: Tylko Beatrycze. Powieść historyczna. Oprac. R. Koziołek,  
I. Gielata. [BN I, 304]. Wrocław 2001, s. 3–4.

32 Władysław Jan Grabski (1901–1970) – polski prozaik i poeta, historyk,  
autor powieści historycznych, syn Władysława Grabskiego, premiera II Rzeczy-
pospolitej; przed II wojną światową związany z ruchem narodowym, po woj- 
nie z Insytutem Wydawniczym PAX.

33 Antoni Gołubiew (1907–1979) – polski prozaik, autor powieści historycz-
nych, absolwent wileńskiego Uniwersytetu Stefana Batorego, założyciel przed-
wojennego dwutygodnika „PAX”, współtwórca grupy Żagary. Po wojnie zwią-
zany z Krakowem i „Tygodnikiem Powszechnym”, współpracował ze „Znakiem” 
i z „Odrą”; autor czterotomowego cyklu Bolesław Chrobry.
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z braku erudycji u moich krytyków, nikomu nie przyszło do głowy 
zwrócić się chociażby do profesora Tadeusza Silnickiego34, autora 
wydawanych przez PAX książek, który jest świetnym autorytetem 
w zakresie historii Kościoła początków XIV wieku, i zapytać, ma 
czy nie ma racji Parnicki, gdy przedstawia Jana XXII, że ma takie  
a takie specyficzne poglądy na życie pozagrobowe35.

Prawdopodobnie profesor Silnicki odesłałby tego kogoś do 
słynnego dzieła Mollata36 Les papies d’Avignon37, bo nie do źródeł 
szczegółowych. W takim razie ten czy ów mój krytyk nie pisał-
by, że Parnicki stworzył postać papieża herezjarchy i z kategorii 
wskrzesiciela nie przerzucałby mnie w kategorię stwórców z ni-
czego. Stworzył postać papieża herezjarchy, bo mnie Parnickiemu 
spodobało się stworzyć. Otóż wcale mi się nie spodobało. Wystar-
czy zajrzeć do Mollata na strony 54–55, żeby się przekonać odwrot-
nie. Mollat mnie wiąże i wszystkie teksty, które za Mollatem stoją. 
Może mnie się nie chciało mieć papieża herezjarchy, ale skoro ujął 
mnie Labuda tą rozprawą i skoro mój bohater musiał być osądzo-
ny, i to osądzony wraz z grzechem spalenia cystersów, z grzechem, 
który przebaczyć mógł mu tylko papież, który rzeczywiście istniał 
wtedy. Tym papieżem był Jan XXII. Od Mollata dowiedziałem się, 
że pogląd Jana XXII na życie pozagrobowe był taki, a nie inny,  
i stąd cały szereg powiązań.

To jest jeden przykład.
Drugi przykład: Nowa baśń – tom drugi. Wszyscy Państwo pa-

miętają tragedię Fryderyka Schillera38 Dziewica Orleańska. Schiller 
34 Tadeusz Silnicki (1889–1968) – polski historyk Kościoła i prawa kościelnego, 

związany z Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwowie, po wojnie – z Uniwer-
sytetem Poznańskim i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza.

35 Szczegółowe omówienie w: R. Koziołek: Wstęp. W: T. Parnicki: Tylko  
Beatrycze..., s. XXX–XXXIV.

36 Guillaume Mollat (1877–1968) – francuski duchowny i historyk Kościoła.
37 G. Mollat: Les Papes d’Avignon (1305–1378). Paris 1912. Online:  

https://archive.org/details/lespapesdavignon00molluoft [29.12.2017]. Wersja an-
gielska: G. Mollat: The Popes at Avignon 1305–1378. Transl. J. Love. London 1963.

38 Friedrich Schiller (1759–1805) – niemiecki poeta, dramaturg i filozof epoki 
romantyzmu, autor między innymi Ody do radości (1786), Zbójców (1871) i Dziewi-
cy Orleańskiej (1801).
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pozwolił sobie na taką swobodę historyczną, na którą ja nigdy bym 
sobie nie pozwolił. Joanna Schillera wcale nie ginie na stosie, tylko 
umiera na oczach wszystkich sławiących ją ludzi, umiera bodaj –  
o ile się nie mylę – z ran czy z wycieńczenia i jeszcze wygłasza 
długie piękne monologi przed śmiercią.

W moim drugim tomie Nowej baśni dzieją się rzeczy takie z Jo-
anną d’Arc39, o których się mówi normalnie, że się z nią nie dzia-
ły, ale ja bym w ogóle nie wpadł na pomysł wystąpienia z kon-
cepcją, że Joanna d’Arc nie została w roku 1431 spalona, gdyby 
kilku bardzo poważnych historyków angielskich i francuskich 
nie wysunęło tego rodzaju koncepcji i tej koncepcji nie podbudo-
wało bardzo poważnie materiałem źródłowym. Otóż, tak zwani 
przeklinani przez historię duchowni sędziowie Joanny d’Arc wca-
le nie byli tacy surowi i bezwzględni, że oni spalili ją pozornie,  
a w rzeczywistości ułatwili jej ucieczkę. Jest cały bardzo długi wy-
wód dwóch panów. Jeden się nazywa André Guérin, a drugi Jack 
White, którzy napisali łącznie dzieło na ten temat, podbudowując 
swój dowód olbrzymim materiałem źródłowym40.

Dalej można się uciec do – i tu znowu wkracza powieścio- 
pisarz Parnicki, który pisał już o Wikingach w pierwszym  
tomie Nowej baśni i wystąpił z koncepcją, że Wikingowie po-
przez Islandię i Grenlandię, i Amerykę Północną sięgali aż  
do Meksyku, co znów nie jest moim zmyśleniem – bo na ten te-
mat jest cała bogata literatura historyczna, szczególnie niewątp- 
liwy przekaz źródłowy41, który jest osią całego pierwszego  

39 Joanna d’Arc (1412–1431) – święta Kościoła katolickiego, narodowa bo-
haterka Francji. Przywódczyni z okresu wojny stuletniej, podczas której przy-
czyniła się do koronacji Karola VII. Pojmana przez burgundczyków oddana  
w ręce Anglików. Po pokazowym procesie skazana na śmierć przez spalenie na 
stosie (30 maja 1431), rehabilitowana w 1456 r., kanonizowana w 1920.

40 A. Guérin, J.P. White: Operation Shepherdess. The Mystery of Joan of Arc. Lon-
don 1961.

41 Parnicki odwołuje się zapewne do tak zwanych Sag winlandzkich z XIII w.  
(zob. Saga o Grenlandczykach. Saga o Eryku Rudym. Wikingowie na Grenlandii 
i w Ameryce. Tłum. i oprac. A. Waśko. Kraków 2006) oraz do Gesta Hamma-
burgensis ecclesiae pontificum (Czyny biskupów kościoła hamburskiego) Adama 
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tomu Nowej baśni, mianowicie, że Eryk Gnupsson42, pierw-
szy biskup Grenlandii, wyjechał w roku 1123 do Winlan- 
dii43, którą to nazwą określano ląd amerykański, i nigdy stamtąd 
nie wrócił. Wobec tego ja mam wolne ręce, ja go posłałem do Mek- 
syku. Czy jest ktoś, kto może powiedzieć, że on nigdy do tego 
Meksyku nie dojechał? Może jeżeli się znajdzie nowe źródło,  
na przykład gdyby odkryto kamień grobowy w okolicy dzisiejsze-
go Chicago stwierdzający: tu spoczywa Eryk Gnupsson, pierwszy 
biskup Grenlandii, który w swojej drodze na południe tu umarł 
i tu został pochowany w roku 1125, wtedy wydałbym następne 
wydanie Nowej baśni i wielki akt oskarżenia przeciwko sobie, że 
moja intuicja historyka zawiodła i że działałem w dobrej wierze, 
ale póki takiego dokumentu nie ma, póty ja mam prawo robić  
z Erykiem Gnupssonem co mi się podoba. Oczywiście, proszę 
Państwa, ktoś zapyta, dlaczego na przykład Dobraczyński albo 
Grabski, gdyby do nich trafiły te same materiały o Joannie d’Arc, 
nie daliby się im przekonać, a Parnicki potraktował je na serio?

Tu już przechodzimy z dziedziny proporcji w myśleniu na-
prawdę historycznym do pewnych poglądów historiozoficznych, 
ja tych poglądów nie zapieram się i nie wstydzę się. Muszę Pań-
stwu powiedzieć, choć wiem, że wielu zgorszę, iż zawsze święty 
w zbroi był dla mnie czymś dosyć odpychającym w przeciwień-
stwie do świętego we włosiennicy. Może stąd sprawiło mi pewną 
satysfakcję dokuczyć świętej w zbroi.

Wreszcie jeszcze jeden przykład – parę słów o Heliodorze  
z Końca „Zgody Narodów”, bo o tym słyszę najwięcej, że to jest urzęd-
nik bezpieczeństwa XX wieku, obojętnie w jakim kraju, po której 

z Bremy z ok. 1075–1080 r. (zob. Adam of Bremen: History of the Archbishops  
of Hamburg-Bremen. Trans. with an introduction and notes by F.J. Tschan. With  
a new introduction and selected bibliography by T. Reuter. New York 2002).

42 Erik Gnupsson (przełom XI i XII w.) – urodzony na Islandii, pierwszy bi-
skup Grenlandii (mianowany przez papieża Paschalisa II w 1112 r.) i Winlandii.

43 Winlandia – przypuszczalnie Nowa Fundlandia (wyspa w dzisiejszej Ka-
nadzie), ziemie odkryte ok. 1000 r. przez islandzkiego kupca Bjarniego Her- 
jólfssona. Pierwszą osadę (L’Anse aux Meadows – Zatoka Meduz) założył  
na tych terenach inny Islandczyk – Leif Eriksson.
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stronie Oceanu, przy czym wykształceni historycy przychodzą  
i mówią: „Był Heliodor, czy nie był?”, „Czy pan wie, że przy królu 
Demetriosie44 był taki szef służby bezpieczeństwa?”. Ja mogę tyl-
ko zapytać: „A czy pan potrafi dowieść, że nie był, czy pan może 
powiedzieć, że kto inny był tym szefem, jeżeli pan nie potrafi, ja 
mam swój wywód i to jest znowu moje prawo powieściopisarza 
historycznego”. W źródłach indyjskich, i to w źródłach bramań-
skich, a nie buddyjskich, około roku 100 pojawia się ambasador45 
jednego z późniejszych królów greckich, który jakkolwiek zacho-
wał mowę grecką, przestał być czcicielem bogów greckich, a stał 
się czcicielem boga Wisznu. Istnieje uzasadnione przekonanie, że 
Grecy stawali się w Indiach buddystami – jeżeli w ogóle indianizo-
wali się. Rzadkim wypadkiem natomiast jest, że w okresie bardzo 
silnych walk między buddyzmem a innymi religiami w Indiach 
był Grek – ambasador swego kraju, który złożył ofiarę bogom,  
a nie Buddzie. Warto przypomnieć przy tym, że buddyzm był reli-
gią uniwersalną, religią ponadnarodową, tak jak chrześcijaństwo, 
i przez to mógł pociągać Greków, ale ów ambasador złożył ofiarę 
w imieniu swego króla narodowemu bóstwu indyjskiemu. Amba-
sador ten nazywał się Heliodor, syn Diona.

Tu zaczynam nad tym problemem pracować. Jeżeli on był He-
liodorem, synem Diona, to według wszelkiego prawdopodobień-
stwa jego ojciec musiał być Dionem, synem Heliodora, taka była 
normalna grecka kolejność. Jeżeli on był w roku 100 człowiekiem 
dojrzałym, to prawdopodobnie jego dziadek tego samego imie-
nia, Heliodor, musiał żyć jakieś osiemdziesiąt lat wcześniej, czyli 

44 Demetriusz I – król greko-baktryjski, syn Eutydemosa I, zainicjował podbój  
Indii przez Greków, bohater Końca „Zgody Narodów”.

45 Heliodor, syn Diona – ambasador indo-greckiego króla Antialkidasa wy-
słany do indyjskiego króla Bhagabhadry ok. 100 r. p.n.e.; fundator kolumny  
z napisem, z którego wynika, iż Heliodor stał się czcicielem Wisznu. Zob.  
S. Kalita: Grecy w Baktrii i Indiach. Wybrane problemy ich historii. Wyd. 2. Kraków 
2009, s. 46–47, 207, 211. O Heliodorze pisze też Parnicki w liście do Sławomira 
Cieślikowskiego z dnia 27 września 1961 – zob. „Kontakt intelektualny z Państwem 
obojgiem na odległość daje mi [...] wiele radości”. Listy Teodora Parnickiego do Teresy  
i Sławomira Cieślikowskich z lat 1961–1966. Oprac. P. Gorliński-Kucik. „Pamiętnik 
Literacki” 2019, z. 3, s. 190–192.
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koło roku 179, w którym to czasie rozgrywa się akcja, jeśli w ogóle 
można mówić o akcji Końca „Zgody Narodów”. Jeżeli istniał Helio-
dor, syn Diona, a Dion był synem Heliodora, to prawdopodobnie 
ten poprzedni Heliodor też musiał być synem Diona, a tymczasem 
ja chciałem zrobić Heliodora46 synem Bolisa47, którego to postacią 
Bolisa-zdrajcy urzekł mnie po prostu Polibiusz48, bo we wszyst-
kich fragmentach Polibiusza jedną z najwspanialszych scen, która 
się da czytać jako romans sensacyjny o najwyższym napięciu, jest 
właśnie historia zdrady Bolisa. Ja chciałem zrobić mojego bohatera 
synem Bolisa. Jak to mogłem zrobić? Po pierwsze, przedstawić go 
jako człowieka, który zapiera się synostwa w stosunku do Boli-
sa, czyli nie chce światu powiedzieć, kto był jego ojcem. Po dru-
gie, wymyślić historię Dionei jako żony Heliodora, żeby Heliodor 
przekonał Dioneę, że syn powinien dziedziczyć imię po niej, a nie 
po nim.

Oczywiście te wszystkie historie między małżonkami, Heliodo-
rem a Dioneą, mogłyby się odbywać w XIV wieku, w XVIII wie- 
ku itd., ale że one są właśnie w Końcu „Zgody Narodów” – to wiąże 
się jak najściślej z moją potrzebą stworzenia takiej postaci, która 
by będąc Dionem, synem Heliodora, syna Bolisa – mogła zarazem 
być ojcem Heliodora – syna Diona. Z tego przykładu Państwo 

46 Heliodor (żył ok. 190 r. p.n.e.) – tak zwany jerozolimski, minister Seleuko-
sa IV Filopatora z dynastii Seleucydów. Został wysłany do Jerozolimy w celu  
pozyskania ze świątyni jerozolimskiej funduszy niezbędnych do opłacenia kon-
trybucji wojennych. Według Drugiej Księgi Machabejskiej, misja ta zakończyła 
się niepowodzeniem (zob. 2 Mch 3). Heliodor prawdopodobnie powziął sku-
teczny zamach na Seleukosa IV. Zob. Appian z Aleksandrii: Historia rzymska.  
Przeł., oprac. i wstępem opatrzył L. Piotrowicz. T. 1. Wrocław 1957, s. 263–264.

47 Bolis – Kreteńczyk, który wedle Polibiusza miał zdradzić Achajosa  
(zm. 213 p.n.e.) na rzecz Antiocha III Wielkiego (242–187 p.n.e.). Zob. Poli-
biusz: Dzieje. Przeł., oprac. i wstępem opatrzył S. Hammer. T. 1. Wrocław 1957,  
s. 378–383.

48 Polibiusz (Polýbios; ok. 200–ok. 118 p.n.e.) – historyk grecki, autor między 
innymi Dziejów w 40 księgach (za lata 264–146 p.n.e.), pierwszej historii po-
wszechnej. Dbałość o prawdę i obiektywizm w przedstawianiu faktów zapewni-
ły Polibiuszowi drugie po Tukidydesie miejsce w historiografii greckiej. Wydanie 
polskie Dziejów Polibiusza – Wrocław 1957 (T. 1), 1962 (T. 2).
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widzą, jak dalece powieściopisarz historyczny, przynajmniej taki 
jak ja, jest w gruncie rzeczy krępowany swoim materiałem przy 
całej bardzo dużej swobodzie, bo, jak powiadam – nie zaliczam 
się do kategorii twórców typu Fryderyk Schiller, którzy mówią 
światu: „Wy wiecie, że było tak, a ja mówię, że będzie inaczej”.  
Ja tak nie mówię; „jedynie tam, gdzie nie wiem, jak było napraw-
dę, robię, jak chcę”49.

Jan XXII nie tylko zajmował się sprawą stosunku do życia  
pozagrobowego, był Jan XXII walczący z cesarzem niemieckim50, 
był Jan XXII walczący z gibelinami włoskimi51, był Jan XXII wal-
czący z franciszkanami bardzo ostro52, ale z wszystkich możli-
wych Janów XXII wybrałem tego, który w danej chwili był dla 
mojej koncepcji najbardziej interesujący. Czyli to jest klasyczny 
przykład wolności wyboru dla powieściopisarza historycznego  
z materiału, którym dysponuje. Gdyby Jan XXII nie miał swoistych 
poglądów na życie pozagrobowe, możliwe, że powieść potoczyła-
by się zupełnie innymi drogami. Mnie się zdaje, że w ogóle pier-
wotny mój zamiar wprowadzenia Jana XXII do powieści wiąże się 

49 W tym miejscu tekstu Parnickiego znajduje dopisek redakcji „Kierunków”: 
„Po wypowiedzi autorskiej rozpoczęła się dyskusja. Autor zabrał głos na koń-
cu, uzupełniając swą autocharakterystykę kilku dalszymi twierdzeniami; dwa 
fragmenty tych rozważań są szczególnie istotne dla uzupełnienia rozwiniętej  
w prelekcji koncepcji powieści historycznej. Pierwszy z nich to interpretacja 
funkcji powieściowej papieża Jana XXII w powieści Tylko Beatrycze”.

50 Mowa o Ludwiku IV Bawarskim z rodu Wittelsbachów (1282–1347), cesa-
rzu rzymskim w latach 1328–1347, którego konkurentem był Fryderyk III Pięk-
ny Habsburg. Jan XXII ekskomunikował Ludwika, ten zaś powołał antypapieża  
Mikołaja V. Spór nie został ostatecznie rozstrzygnięty, ale też nie ograniczył 
wpływów Cesarstwa we Włoszech.

51 Gibelini – włoskie stronnictwo polityczne popierające wpływy Cesarstwa 
Rzymskiego we Włoszech. Oponenci gibelinów – gwelfowie – wspierali papie-
stwo (Państwo Kościelne).

52 Konflikt z generałem franciszkanów Michałem z Ceseny miał podłoże eko-
nomiczne i wpisywał się w spór pomiędzy franciszkanami konwentualnymi 
(ubóstwo zgodnie z zaleceniami papiestwa) a spirytualnymi (radykalne ubó-
stwo). Michał z Ceseny, pozbawiony urzędu i ekskomunikowany, udał się do 
obozu Ludwika IV, cesarza niemieckiego. Wspierał gibelinów.
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z zupełnie czymś innym. A mianowicie z odczuwaną przeze mnie 
potrzebą postawienia mordercy cystersów Stanisława twarzą  
w twarz z Janem XXII. Wydaje mi się, że zrobiłem to w katego-
riach zupełnie zrozumiałych. Wyobrażam sobie, że gdyby Stani-
sław miał do wyboru uciec bezpiecznie i nie narażać się, ale ni-
gdy nie zainteresować papieża swoją sprawą, albo zainteresować 
papieża swoją sprawą po pierwsze dlatego, że był dla niego naj-
wyższym autorytetem ziemskim, z tym, że może by nawet stracił 
życie, a w każdym razie bardziej by ucierpiał, wybrałby to drugie.  
Bo jednak Stanisław jest trochę poetą, a nie zapominajmy, że cokol-
wiek mówimy o wolności poety i wolności wszelkich twórczości, 
to wszyscy artyści potrzebują pewnego rodzaju ukłonu, a jeżeli 
nie ukłonu, to przynajmniej współczucia, które by szło z najwyżej 
wyobrażalnej dla nich góry.

Opowiem Państwu coś ze swojej biografii, co może być bardzo 
śmieszne. Ktoś może powiedzieć, że jest to dowód próżności –  
a z drugiej strony może być bardzo niebezpieczne i deprawujące. 
Kiedy zacząłem pisać Srebrne orły w Jerozolimie, przyszła wiado-
mość o śmierci generała Sikorskiego53. Moją pierwszą reakcją było, 
że generał Sikorski nigdy nie przeczyta już Srebrnych orłów.

Dlaczego zależało mi na tym, żeby on przeczytał? Znałem jego 
zainteresowania historyczne, on symbolizował wtedy dla mnie 
państwo polskie, był szczytem piramidy. Ktoś powiedział, że 
symbolem najwyższego hołdu dla artysty było, jak Karol V54 – gdy 

53 Władysław Sikorski (1881–1943) – generał broni, prezes Rady Ministrów 
(1922–1923), naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych (1939–1943) i premier  
rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie (1939–1943). W dwudziesto- 
leciu związany ze środowiskami opozycyjnymi wobec sanacji, w 1941 nawiązał  
stosunki dyplomatyczne z ZSRR (był sygnatariuszem układu Sikorski– 
Majski, w którego efekcie powstała koalicja antyhitlerowska i ogłoszono  
amnestię dla polskich więźniów w radzieckich więzieniach; skorzystał z niej 
także Teodor Parnicki). Stosunki dyplomatyczne Polski z ZSRR zostały ze-
rwane po odkryciu przez Niemców grobów ofiar zbrodni katyńskiej (1943).  
Sikorski zginął 4 lipca 1943 na Gibraltarze w katastrofie lotniczej, do dziś osta-
tecznie nie wyjaśnionej.

54 Karol V Habsburg (1500–1558) – król Hiszpanii i cesarz rzymski (1519–1556).
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Tycjanowi55 z rąk wypadł pędzel – pochylił się i podniósł go. Otóż 
przypuszczam, że w tej mojej postawie mogło być coś deprawu-
jącego, powiedział mi pewien kolega, że to bardzo niebezpieczne 
i że w pięć lat po Srebrnych orłach będę pisał panegiryk na cześć 
generała Sikorskiego.

Bardzo możliwe, że ta droga jest deprawująca – mianowicie dro-
ga do uznania dla artysty od reprezentantów majestatu. Użyłem 
słowa majestat w wypadku Tylko Beatrycze, jeśli chodzi o papieża, 
w moim wypadku chodziło o ówczesną głowę państwowości Pol-
ski. Oczywiście, pisarzowi zależy na uznaniu nie dla rzeczy zamó-
wionych, ale następnym niebezpiecznym etapem może być rzecz 
zamówiona. Dlatego też Stanisław najprzód chce zobaczyć papie-
ża, otrzymać od niego jeżeli nie uznanie, to przynajmniej współ-
czucie dla siebie jako dla mordercy cystersów, a później dopiero 
jedzie strzyc owce, czyli wykonywać powierzoną mu rolę zastępcy 
poborcy podatków. Mnie się zdaje, że tu tkwi główny sens wpro-
wadzenia przeze mnie w ogóle do tej powieści osoby Jana XXII.

Teraz zaś na zakończenie mógłbym powiedzieć rzecz taką, że 
dałem w Nowej baśni wyraz swojemu poglądowi, opartemu też na 
pewnych tezach historycznych, ale dlatego te tezy przyjąłem, bo 
one mi odpowiadały. W gruncie rzeczy Kolumb56 dokonał oszu-
stwa. On zdawał sobie sprawę doskonale z istnienia lądu pośrod-
ku tych oceanów, ale nikt by wtedy nie sfinansował żadnej takiej 
wyprawy po złoto Indii.

Nie mamy czasu na dłuższy wywód na ten temat. Wróćmy do 
tak zwanego punktu wyjścia, do tego, co powszechnie mniema się 
o Kolumbie. Może tak jak on wyjeżdżał do Indii, a odkrył Amery-
kę, ze mną dzieje się podobnie, ale ja naprawdę wyjeżdżałem do 

55 Tycjan (właśc. Tiziano Vecelii; 1488–1576) – włoski malarz okresu renesan-
su, jeden z najważniejszych twórców swojej epoki, nadworny malarz Karola V 
Habsburga i jego syna Filipa II.

56 Krzysztof Kolumb (1451–1506) – włoski podróżnik. W 1492 r. odkrył Ame-
rykę, kiedy dowodzone przez niego statki Santa Maria, Nina i Pinta dotarły do 
Antyli na Morzu Karaibskim w poszukiwaniu morskiej drogi z Europy do Indii. 
Zob. s. 188 („Przestałem szukać wzorów”).



Indii i naprawdę chciałem pisać powieści historyczne. Co praw-
da, znalazłem się w Ameryce, a nie w Indiach. Sami to Państwo 
stwierdzają.

Dlatego właśnie o tym mówię, ponieważ w świetle dyskusji 
sprzed chwili okazuję się czymś takim właśnie jak Kolumb.

Wreszcie zamknę zebranie pewną uwagą.
Byłem w towarzystwie, gdzie poznałem bardzo wybitnego  

poetę. Mówiliśmy o stosunku wyobraźni do materiału twór-
czego itd. Ja mówiłem, że on należy do kategorii bogów-ojców,  
bogów-stwórców, a nie tych tak zwanych wskrzesicieli. On odpo- 
wiedział: „Panie, ja właśnie teraz chcę wskrzesić, chcę napisać dra-
mat o filaretach57 i nie mogę, bo materiału jest taka masa, że dla 
mojej wyobraźni nie ma po prostu miejsca, nic z siebie nie mogę 
dać, omalże każdy dzień, omalże każda rozmowa jest dokładnie 
zapisana, albo odtworzona i co ja mam z tym robić?” I wtedy ktoś 
w tym towarzystwie powiedział do mnie: „Panie, co by było  
z pańską Tylko Beatrycze, gdybyśmy mieli tyle materiałów o pa-
pieżu Janie XXII, co mamy materiałów o filomatach i filaretach? 
Jak by pan sobie poradził, pan pcha tego Stanisława przed oblicze 
papieża, a nagle okazałoby się z materiałów, że wprost nie było 
chwili w programie prac papieża Jana XXII, żeby go przyjął; co by 
pan wtedy zrobił?”

Ja na to powiedziałem: „Zrobiłbym coś, doskonale wiem, co 
bym zrobił, nadal bym pozostał powieściopisarzem historycz-
nym. Mianowicie treścią powieści byłyby wyłącznie sny Jana XXII 
z tym przecież, że aby wiedzieć maksimum, o czym on mógł śnić, 
i żeby wiedzieć, czego on nie mógł śnić, co nie mogło być tematem 
jego snów, musiałbym tak samo studiować źródła, jak studiowa-
łem je teraz – czyli też byłaby to powieść historyczna”.

57 Zgromadzenie Filaretów było związkiem zależnym Towarzystwa Filoma-
tycznego, tajnej organizacji patriotycznej tworzonej przez młodzież akademicką 
Uniwersytetu Wileńskiego w latach 1817–1823. Zakończenie działalności Towa-
rzystwa Filomatycznego było efektem prowadzonego przez Nikołaja Nowosilco-
wa śledztwa przeciwko temu stowarzyszeniu. Jednym z członków Towarzystwa 
był Adam Mickiewicz.
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Zwierzenia powieściopisarza historycznego1

Rozmawiał: Andrzej Piotrowski

Z okien rozpościera się wspaniały widok na prawobrzeżną 
Warszawę, na Wisłę od Siekierek aż po Żerań; siedzimy przy 
stoliku, na którym aromatycznie parują filiżanki kawy. Teodor 
Parnicki zdążył się już zadomowić w mieszkaniu przyjaciół,  
w jednym z warszawskich wieżowców w Śródmieściu, i tu właś- 
nie umówiliśmy się na spotkanie – pierwsze podczas rozpoczę-
tego właśnie drugiego pobytu w Polsce naszego znakomitego 
pisarza2.

Autor I u możnych dziwny nie lubi przystępować od razu do 
„spraw służbowych”, więc gawędzimy de privatiis: o podróży 
z Meksyku na pokładzie MS „Transportowiec”3, o wstępnych 
wrażeniach, o pierwszych spotkaniach ze znajomymi i przyja-
ciółmi, o doświadczeniach „samodzielnej gospodarki”, którą  
z zapałem i nie bez poświęcenia zajmuje się żona Teodora  
Parnickiego – pani Eleonora, uczestnicząca w naszej wymia- 
nie zdań.

1 „Kierunki” 1965, nr 39. Do artykułu dołączono zdjęcie Teodora i Eleonory 
Parnickich wraz z Andrzejem Piotrowskim przed pomnikiem Jana III Sobieskie-
go w Wilanowie.

2 Drugi pobyt Parnickich w Polsce miał miejsce na przełomie lat 1965/1966. 
Nie udało się ustalić, w jakich mieszkaniach Parniccy zatrzymywali się w trak-
cie wizyt w kraju – były to albo mieszkania znajomych, albo wynajmowane  
przez PAX.

3 Pierwszym oficerem Transportowca był Tadeusz Kalita. Odwiedzał Parnic-
kich jeszcze w latach osiemdziesiątych. Zob. T. Parnicki: Dzienniki z lat osiem-
dziesiątych. Notatki o własnej pracy literackiej. Oprac. T. Markiewka. Kraków 2008,  
s. 241 (notatka z 22 marca 1982).

1965
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Po chwili zostajemy sami. Jeszcze kilka uwag, parę pytań  
i wyjaśnień – i twórca Aecjusza daje znak, iż można przystąpić 
do rzeczy.

Zacznijmy od początku – proponuję. – Czy byłby Pan skłon-
ny opowiedzieć o źródłach swoich zainteresowań historią, o tej 
decydującej chwili, kiedy powiedział Pan sobie: chcę być powie-
ściopisarzem historycznym?

Postanowiłem zostać powieściopisarzem historycznym, mając 
lat piętnaście – Teodor Parnicki rozpoczyna zwierzenia, przecha-
dzając się po pokoju. – Byłem wtedy uczniem klasy piątej Gimna-
zjum Polskiego w Harbinie, w Chinach. Bezpośrednim bodźcem 
do tej decyzji było zdanie z podręcznika historii średniowiecznej, 
zawarte w rozdziale Upadek królestwa Wizygotów w Hiszpanii. Zda-
nie to brzmiało: „Stronnictwo wrogie królowi Roderykowi (hra-
bia Julian) przywołało Arabów z Afryki”4. Zaintrygowało mnie, 
kim był król Roderyk5, jaką przypisywało sobie rolę stronnictwo 
hrabiego Juliana. Zaciekawiony, sięgałem do coraz to bardziej 
szczegółowych dzieł, wciąż jednak pozostawały mi poważne 
luki. I wtedy właśnie przyszło mi na myśl, że kiedyś wypełnię 
te luki własną wyobraźnią w powieści historycznej lub też w cy-
klu powieści historycznych. Oczywiście, ten epizod ze wzmianką  
o królu Roderyku i hrabim Julianie był w mojej świadomości 
tylko punktem zwrotnym, przełomowym. Wydaje mi się, że już 
znacznie wcześniej tworzył się we mnie materiał na powieścio- 
pisarza historycznego, ale po prostu byłem za mały, by być świa-
domym swojego powołania. Tak się bowiem złożyło, że historia  

4 Chodzi o podręcznik Iwanowa Istoriâ srednih vekov – zob. W. Sadkowski: 
Posłowie. W: T. Parnicki: Hrabia Julian i król Roderyk. Poznań 1976. Konstantin 
Aleksiejewicz Iwanow (1858–1919) – rosyjski historyk i poeta, domowy nauczy-
ciel historii i geografii w rodzinie carskiej; absolwent uniwersytetu w Sankt 
Petersburgu; autor licznych popularnych podręczników i opracowań histo-
rycznych, między innymi: Historia wieków średnich (1892), Trubadurzy, truwerzy  
i minnesingerzy (1901), Podręcznik historii Rosji (1906).

5 Roderyk – obwołany królem Wizygotów po śmierci Wittizy (710), prawdo-
podobnie zginął w bitwie z muzułmanami pod Guadalete w 711 r.
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w ogóle wkroczyła w moje życie wyjątkowo wcześnie. Zetkną-
łem się z nią po raz pierwszy jako chłopiec jeszcze czteroletni, na  
co wpływ miały wyłącznie okoliczności zewnętrzne. W roku 1912 
w Moskwie, gdzie przebywałem naonczas z rodzicami, wszystko, 
najdosłowniej wszystko było pod wrażeniem obchodów stulecia 
odparcia najazdu napoleońskiego6. W rok później nadeszły uro-
czystości trzechsetlecia dynastii Romanowów7. Gdy miałem więc 
cztery lata, dzieci na podwórkach bawiły się w bitwy rosyjsko-
-francuskie; w 1913 roku, gdy osiągnąłem piąty rok życia, w bitwy  
moskiewsko-polskie8. Oczywiście, nie sądzę, żeby ze wszystkich 
tych dzieci na licznych podwórkach moskiewskich w latach 1912–
1913 wyrośli powieściopisarze historyczni. Pozostawiam więc 
raczej mojemu łaskawemu rozmówcy z „Kierunków” wyprowa-
dzenie wniosku, dlaczego takie zabawy mogły czy też musiały 
stworzyć ze mnie powieściopisarza historycznego. Droga jednak 
od przełomowej decyzji życiowej piętnastoletniego gimnazjalisty 
do chwili, gdy napisany został Aecjusz, była drogą długą, daleką 
i bynajmniej nie prostą. Od chwili bowiem, gdy przyjechałem do 
Polski w 1928 roku, po ukończeniu Gimnazjum Polskiego w Har-
binie, do momentu, gdy w dziewięć lat później napisałem pierw-
szą stronę Aecjusza, ostatniego Rzymianina, poświęcałem się pra-
com literackim, nieraz bardzo odległym od powieściopisarstwa 
historycznego. Była to eseistyka poświęcona literaturze rosyjskiej; 
znajomość tej literatury nie najgorszą, jak mi się wydaje, przywio-

6 Mowa o inwazji na Rosję (inwazja ta znana jest w Rosji pod nazwą „wojna oj-
czyźniana 1812 roku”) między czerwcem a grudniem roku 1812, w trakcie której 
Wielka Armia pod wodzą Napoleona Bonapartego poniosła klęskę. Przegrana ta 
była początkiem końca dominacji Napoleona w Europie. Por. T. Parnicki: Histo-
ria w literaturę przekuwana. Warszawa 1980, s. 45–54.

7 Romanowowie – rosyjski ród rządzący Rosją w latach 1613–1917; pierwszym 
carem z tego rodu był (wybrany przez Sobór Ziemski po okresie wielkiej smuty) 
Michał I Romanow, ostatnim – zamordowany przez bolszewików Mikołaj II.

8 To aluzja do tak zwanych dymitriad, czyli zbrojnych prób osadzenia na tro-
nie Dymitra (domniemanego syna Iwana IV Groźnego) prowadzonych przez 
magnaterię polską (1604–1610), oraz wojny polsko-rosyjskiej (1609–1618) zakoń-
czonej rozejmem w Dywilinie (1618).
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złem z sobą z Dalekiego Wschodu9. Poza tym pisywałem nowe-
le egzotyczne10, a nawet napisałem powieść – na tle stosunków  
dalekowschodnich, zatytułowaną Trzy minuty po trzeciej. Ale zno-
wu: wbrew pozorom nie dzieli zbyt wielka przepaść powieścio-
pisarstwa tak zwanego egzotycznego od historycznego. Wszak  
i w tym drugim działa fascynacja egzotyką, tylko że w grę wcho-
dzi egzotyka odległych przestrzeni.

Może zechce Pan wyjaśnić swoje pojmowanie powieści hi-
storycznej, historyzmu w powieści, powieściopisarstwa histo- 
rycznego?

Wydaje mi się, że najtrafniejszą i najściślejszą zarazem, a także 
najzwięźlejszą ocenę mojego powieściopisarstwa historycznego – 
dał krytyk Witold Billip11, określając je mianem „wędrówki mię-
dzy baśniopisarstwem a historiografią”12. Zdaniem moim – po-
wieściopisarstwo historyczne nie miałoby racji bytu, gdyby nauka 
historyczna zdolna była rozwiązywać bezbłędnie i wyczerpująco 
wszystkie zagadki, jakie zostały nam przekazane w dziedzictwo 
przez czasy minione. Ale nauka historyczna wszystkich tych za-

9 Wybór szkiców literackich poświęconych literaturze rosyjskiej i powieści 
historycznej opublikowano w tomie: T. Parnicki: Szkice literackie. Wstęp Z. Lich-
niak. Warszawa 1978.

10 Tematyce dalekowschodniej poświęcił Parnicki powieść Trzy minuty po trze-
ciej („Lwowski Kurier Poranny” 1929, nr 414–604; 1930, nr 1–23), opowiadanie 
Rozkaz 94 („Kurier Lwowski” 1932, nr 133–160) oraz szkic biograficzny Czan- 
-Tso-Lin (Warszawa 1932). W tym okresie opublikował też (pod pseudonimem 
Tadeusz Piekarski) powieść sensacyjną Argentyńskie miliony, czyli trupy się śmieją. 
Zob. T. Piekarski [właśc. T. Parnicki]: Tajemnica wesołej maski. Cz. 1: Trupy się 
śmieją. „Niedziela Rano” 1931, nr 1 (17.08.1931)–1932, nr 39 (17.05.1932) (powieść 
ukazała się w 39 odcinkach). W tym czasie napisał również (dziś zaginioną) auto-
biograficzną powieść Drogi (powieść powstała na konkurs Książnicy-Atlas i Pol-
skiej Akademii Literatury w 1935 r.) oraz opowiadania o treściach egzotycznych 
dotyczące Harbinu, Mandżurii, Rosji, wojen sowiecko-chińskich.

11 Witold Billip (1931–1991) – krytyk literacki związany z „Nowymi Książ- 
kami”.

12 Billip podejmował ten wątek w kilku swoich tekstach krytycznych, najpeł-
niej bodaj w szkicu o Tylko Beatrycze, który wpisywał się w szerszą dyskusję kry-
tyków nad tym utworem. Zob. W. Billip: Historia i poezja. „Nowe Książki” 1964, 
nr 2, s. 52–54.
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gadek nie rozwiązuje, nawet nie rości sobie pretensji do rozwiązy-
wania ich. Wobec luk w źródłach zajmuje stanowisko zaiste godne 
nauki zatroskanej tylko o służenie prawdzie: ignoramus et ignora-
bimus13. Luki te natomiast wypełnia, albo przynajmniej stara się 
wypełnić – wyobraźnia powieściopisarzy historycznych. Posłużę 
się przykładem nawiązującym do fabuły mojego Aecjusza. Histo-
rycy nie wiedzą (bo i źródła historyczne na ten temat nic nie mó-
wią), dlaczego Pelagia zdołała wytrwać przy religii ariańskiej, gdy 
była żoną żarliwego katolika Bonifacjusza14, natomiast wyrzekła 
się arianizmu w drugim swoim związku małżeńskim z całkowi-
cie obojętnym w sprawach wiary Aecjuszem15. Rozwiązać taką za-
gadkę jednak może – a to właśnie na zasadach wypełniania luk –  
powieściopisarstwo historyczne. I ja to właśnie próbowałem uczy-
nić w powieści, o której mowa16.

Czy zna Pan pełne lub doskonałe realizacje takich lub podob-
nych koncepcji powieściopisarstwa historycznego w literaturze 
(powszechnej i polskiej)?

Za najwyższe osiągnięcie powieściopisarstwa historyczne-
go, pojmowanego właśnie jako „wędrówka między baśnio-
pisarstwem a historiografią”, uważam cykl Tomasza Man- 

13  ignoramus et ignorabimus (łac.) – ‘nie wiemy i nie będziemy wiedzieć’, mak-
syma odnosząca się do granic ludzkiego poznania.

14 Bonifacjusz, Flavius Bonifatius (zm. 432) – wódz rzymski; od ok. 423 był 
zarządcą w Afryce; stronnik Galli Placydii i jej syna cesarza Walentyniana III; ry-
walizował o wpływy z Aecjuszem; w 430 i na przełomie 431 i 432 r. rozbity przez 
Wandalów; w 432 r. odwołany do Italii, gdzie został naczelnym wodzem całej 
armii (magister utriusque militiae) i patrycjuszem (patricius); w 432 pod Ariminum 
pokonał Aecjusza, wkrótce zmarł na skutek odniesionych ran.

15 Aecjusz Flawiusz (390–454) – polityk i wódz rzymski, pochodził z Mezji  
(z terenów dzisiejszej Bułgarii i Serbii); jego matka była Rzymianką, a ojciec 
Scytem; wojskowa kariera, militarne zwycięstwa oraz bliskie relacje Aecjusza  
z Hunami sprawiły, że stał się on wpływowym politykiem; zginął z ręki cesarza 
Walentyniana III.

16 Kluczowe dla tego wątku w Aecjuszu, ostatnim Rzymianinie staje się uspo-
sobienie Pelagii – Aecjusz w swoisty sposób szantażuje żonę odmawianiem jej 
kontaktu z sobą – także cielesnego. Zob. T. Parnicki: [rozdział V] Podwójne zwy-
cięstwo. W: Idem: Aecjusz, ostatni Rzymianin. Wyd. 3. Warszawa 1956, s. 218–269.
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na17 o Józefie biblijnym, a w literaturze polskiej chyba tylko Faraona 
Bolesława Prusa. Wydaje mi się jednak, że w wędrówce, o jakiej 
mowa, powieściopisarz historyczny powinien zachować doskona-
le tę samą odległość tak od baśniopisarstwa, jak i od historiografii. 
Uważałbym za niedopuszczalne posłużenie się przez powieścio- 
pisarzy historycznych takimi swoimi tworami wyobraźni, które  
by kolidowały z oczywistą prawdą dziejową. Wierność tej zasa-
dzie naraża zresztą mnie samego  –  niekiedy  –  na sytuacje dość 
kłopotliwe. Aż do poprzedniego mojego pobytu w Polsce byłem 
głęboko przekonany, że historia – jakkolwiek zna dokładnie datę 
zgonu biskupa nowogrodzkiego Łukasza Żydzięty18 (15 paździer-
nika 1059 roku), o miejscu jego śmierci wie tylko tyle, że nastąpiła 
ona w drodze między Kijowem a Nowogrodem. Więc też pozwoli-
łem sobie w tomie pierwszym swojej Nowej baśni uczynić tę drogę 
okrężną i uśmiercić biskupa Łukasza w Dźwinoujściu. Jednak na 
wiosnę roku 1964 odkryłem – stosunkowo niedawno odnalezio-
ny – rocznik staroruski19 wyraźnie wymieniający jako miejsce zgo-

17 Thomas Mann (1875–1955) – niemiecki pisarz i eseista, laureat literackiej Na-
grody Nobla (1929), jeden z najważniejszych prozaików niemieckich XX wieku; 
autor Buddenbrooków (1901), Śmierci w Wenecji (1912), Czarodziejskiej góry (1924)  
i Doktora Faustusa (1947). Tetralogia Manna Józef i jego bracia (1933–1943) dotyczy 
losów biblijnego Józefa (Rdz, 37–50), który przez swoich braci został sprzedany 
w egipską niewolę.

18 Łukasz Żydzięta (zm. 1059) – drugi biskup Nowogrodu, pierwszy pocho-
dzenia ruskiego, święty Kościoła prawosławnego; konsekrował sobór Mądrości 
Bożej w Nowogrodzie Wielkim. 

19 Parnicki najprawdopodobniej nawiązuje do hipotezy o istnieniu tak zwa-
nego latopisu Askolda. Fragmenty latopisu znalazły się w publikacji wpływo-
wego radzieckiego historyka Borisa Rybakowa. Prace Rybakowa były szero-
ko rozpowszechnione i popularne w krajach bloku wschodniego, tłumaczone 
również w Polsce. Parnicki najprawdopodobniej sięgnął po pierwsze rosyjskie 
wydanie pracy Rybakowa z 1963 r.; passus, który zaintrygował pisarza, został 
zaczerpnięty stamtąd (B.A. Rybakov: Drevnââ Rus’. Skazaniâ. Byliny. Letopisi. 
Moskva 1963). Współcześnie z historią rekonstrukcji i rozpowszechnienia la-
topisu Askolda (nigdy nieistniejącego źródła historycznego) można zapoznać 
się w: V.M. Ryčka: „Letopis’ Askol’da”: Ob istočnikovedčeskih mnimostâh i kazusah 
istoriografii. „Kazus” 2012, T. 9, s. 5–27. Za opracowanie przypisu dziękujemy 
Pani dr Annie Zaczkowskiej.
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nu biskupa Łukasza Żydzięty miasto Kopyś (względnie Kopysa)  
w pobliżu dzisiejszej Orszy20. Jak miałem wybrnąć – jako powie- 
ściopisarz historyczny – z tej sprzeczności? Postanowiłem:  
w tomie czwartym Nowej baśni (już zresztą napisanym i zaty-
tułowanym Gliniane dzbany, co jest nawiązaniem do wiersza  
Leopolda Staffa21: „...tłukąc dni dawne jak gliniane dzbany...”22)  
i w tomie piątym (przygotowywanym)23 muszę przedstawić wer-
sję tomu pierwszego jako świadomy falsyfikat, dokonany przez 
jedną z postaci powieściowych.

Jako powieściopisarz historyczny spotyka się Pan często –  
w pracach krytycznych o swoim dziele – z uwagami, iż Pana 
utwory są tylko pozornie historyczne, że materiał dziejowy słu-
ży jako maska tylko. Czy uważa Pan taką tezę za słuszną, a jeśli 
nie, to dlaczego?

Uważam tę tezę za niesłuszną. Na pytanie zaś „dlaczego” 
udziela odpowiedzi moje słowo wstępne do powieści I u możnych 
dziwny24. A więc tu tylko krótko: sądzę, że powieścią historyczną 
jest taka powieść, której koncepcja podstawowa zrodzona została 
w następstwie zapłodnienia intelektu i wyobraźni pisarza przez 
wydarzenie rzeczywiście historyczne, jakie autor poznał, sięgnąw-
szy po informacje zawarte w dziele historycznym. W ten sposób 

20 Kopyś – osada w pobliżu miasta Orsza na dzisiejszej Białorusi.
21 Leopold Staff (1878–1957) – polski poeta, jeden z najważniejszych twórców 

literatury przełomu XIX i XX w.
22 Parnicki cytuje zapewne z pamięci. Fragment wiersza W drodze (z tomu Bar-

wa miodu z 1936 r.) będący mottem powieści brzmi: „Idąc gościńcem o kiju pąt-
niczym, / Tłukę dni przeszłe, jak gliniane dzbany”. Zob. L. Staff: Poezje zebrane.  
T. 2. Wyd. 3. Warszawa 1980, s. 652.

23 T. Parnicki: Nowa baśń. Cz. 5: Wylęgarnie dziwów. Warszawa 1968.
24 Zob. T. Parnicki: Od Autora. W: Idem: I u możnych dziwny. Powieść z wieku 

XVII. Warszawa 1965, s. 7–10. Pisarz udowadnia, że powieść ta jest powieścią 
historyczną, i podaje źródła, z których korzystał; to: A. Toynbee: A Study of Histo-
ry. Vol. 8. Oxford 1954; C.R. Boxer: The Christian Century in Japan. Berkeley 1951; 
G.A. Hadjiantoniou: Protestant Patriarch: The Life of Cyril Lucaris. Richmond 1961; 
C. Hoffman: The Man Who Was Shakespeare. London 1955; M. Roberts: Gustavus 
Adolphus. Vol. 1–2. London 1953–1958; E. Wikland: Elizabethan Players in Sweden 
1951–1952. Stockholm 1962.
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narodziły się koncepcje podstawowe wszystkich moich powieści 
historycznych, które uważam za takie właśnie i tylko takie.

To pytanie łączy się z poprzednim: jaką rolę ma – Pana zda-
niem – do spełnienia powieść historyczna, jeśli pozbawić ją 
współczesnych układów odniesienia?

Wbrew pozorom każde dzieło każdego powieściopisarza histo-
rycznego świadomie, na pół świadomie czy też całkowicie bez-
wiednie zawiera w sobie oczywiste związki ze współczesnością, 
bo przecież powieściopisarz historyczny jest człowiekiem tej epo-
ki, w której żyje. Gdybym pisał w czasach Waltera Scotta, mnie 
samemu czy to Aecjusz, czy Otto III25, czy Heliodor z Końca „Zgody 
Narodów” czy Z. z I u możnych dziwny – przedstawialiby się jako 
umysły i charaktery zupełnie inaczej niż przedstawiają się mnie, 
urodzonemu w roku 1908 i żyjącemu jeszcze w 1965 roku. A jak-
że inaczej przedstawialiby się, gdybym te same postacie tworzył, 
będąc mieszkańcem wieku XXIII! Nasz własny czas nieuchronnie 
rzutuje na nasz stosunek myślowy czy emocjonalny tak do proble-
mów, jak do indywiduów z jakichkolwiek czasów odległych.

A teraz wielka sprawa: Teodor Parnicki i jego krytycy. Co Pan 
sądzi o percepcji swoich dzieł w Polsce?

Gdy chodzi o krytyków – poza niezmiernie rzadkimi wyjątka-
mi – recepcja ich sprawia mi wielką satysfakcję, więcej jeszcze – 
nieraz stanowi dla mnie wcale potężny bodziec do dalszej pracy. 
Nie chciałbym jednak zostać źle zrozumiany. Gdy mówię, że re-
cepcja krytyków sprawia mi satysfakcję, nie chcę powiedzieć, że 
krytycy zawsze mnie chwalą, bo przecież nie oczekuję bynajmniej 
od krytyki samych tylko pochwał, oczekuję natomiast, iż krytyk 
zrozumie, o co właściwie pisarzowi chodziło. I muszę stwierdzić, 
że większość spośród krytyków, którzy zaszczycają moje książki 
swoją uwagą, rozumie, o co mi w tej czy w innej powieści histo-
rycznej chodziło, choćby nawet – właśnie ponieważ zrozumieli – 
brali mi to albo owo za złe.

25 Otton III (980–1002) – król Niemiec (od 983) i cesarz rzymski (od 996); 
uczestnik zjazdu w Gnieźnie (1000), podczas którego poparł koronację Bolesława 
Chrobrego.
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W przedmowie do powieści I u możnych dziwny pisze Pan 
o swym świadomym sięganiu w niej po motywy dumasowskie 
i sienkiewiczowskie. Nie jest to bez znaczenia i krytycy na tej 
podstawie wysnuli sprzeczne wnioski o stosunku Pana do kla-
sycznych mistrzów powieści historycznej. Czy zechciałby Pan 
rozstrzygnąć spór autorytatywną wypowiedzią?

Najważniejszy, a zarazem najbardziej skomplikowany był 
mój stosunek do dziedzictwa historycznego powieściopisar-
stwa Sienkiewicza, do dziedzictwa sienkiewiczowskiego. Na-
zwałbym go – by się posłużyć obrazem biblijnym – stosunkiem 
Jakuba do anioła. Jakub musiał z aniołem walczyć, ale była to 
właśnie walka z aniołem, a nie z kimkolwiek mniejszym niż 
anioł26. Toteż za niezmiernie trafny przykład, ilustrujący od-
powiedź na pytanie o stosunek krytyków, uważam końco-
wy akapit recenzji Henryka Berezy27 w „Tygodniku Kultural- 

26 „Gdy zaś Jakub pozostał sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu 
jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego  
i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: 
»Puść mnie, bo już wschodzi zorza!« Jakub odpowiedział: »Nie puszczę cię, 
dopóki mi nie pobłogosławisz!« Wtedy [tamten] go zapytał: »Jakie masz imię?«  
On zaś rzekł: »Jakub«. Powiedział: »Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, 
bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś«. Potem Jakub rzekł: »Powiedz 
mi, proszę, jakie jest Twe imię?« Ale on odpowiedział: »Czemu pytasz mnie  
o imię?« – i pobłogosławił go na owym miejscu. Jakub dał temu miejscu na-
zwę Penuel, mówiąc: »Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak oca-
liłem me życie«. Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, 
utykając na nogę” (Rdz 32,25–32) (cyt. za: Pismo Święte Starego i Nowego Te-
stamentu. [Biblia Tysiąclecia]. Wyd. 5. Poznań 2012; pozostałe cytaty z Biblii, 
jeśli nie zaznaczono inaczej, za tym wydaniem). Komentarze biblijne mówią  
o Bogu występującym w tym pojedynku pod postacią anioła, a całe to zmaga-
nie traktują jako walkę duchową Jakuba, w której ostatecznie zwycięża − uzy-
skuje od anioła błogosławieństwo i nowe imię − Izrael. Parnicki wielokrotnie 
ujmował swoje zmaganie z dziedzictwem Sienkiewicza w kategoriach tej walki  
z autorytetem i w odniesieniu do tego biblijnego fragmentu. Por. Łamigłówki 
historii, s. 98; „Jakub walczy z aniołem, jest aniołem zafascynowany”, s. 129–140; 
Między autobiografią a historią, s. 155.

27 Henryk Bereza (1926–2012) – krytyk literacki, w trakcie II wojny światowej 
walczył w szeregach Armii Krajowej; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, 
związany z „Nową Kulturą”, „Tygodnikiem Kulturalnym”, a przede wszystkim 
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nym”28, napisanej z mojej ostatnio wydanej powieści I u możnych 
dziwny. Powieść tę Bereza uznał za bezlitosną kpinę tak z Sien-
kiewicza, jak z Dumasa, ale równocześnie za hołd złożony obu 
tym pisarzom. Taka ocena Berezy pokrywa się bez reszty z moimi 
własnymi intencjami.

Jeśli mowa o Pana pisarstwie, nie sposób nie zadać pytania, 
jakie są Pana plany twórcze, słowem: co i kiedy?

Są plany wydawnicze i są plany pisarskie. Pierwsze dotyczą 
książek, które już napisałem w Meksyku, między swoim po-
przednim a obecnym pobytem w Polsce. Mam na myśli: wspo-
mniany już wyżej czwarty tom Nowej baśni dla Państwowego 
Instytutu Wydawniczego oraz część pierwszą tryptyku „Zabij 
Kleopatrę” dla Instytutu Wydawniczego PAX. Obecnie przygo-
towuję się do pracy nad dalszymi częściami „Zabij Kleopatrę”. 
Przewiduję też kontynuację Nowej baśni, na którą to kontynuację 
równie dobrze mogą się złożyć dwa dalsze tomy, jak i tomów 
pięć lub nawet sześć. Zapewne w zależności z jednej strony od 
tego, jak długo w ogóle będę jeszcze żył i pracował, a z drugiej – 
jak wytrzymała okaże się cierpliwość czytelników, krytyków 
i wydawców cyklu Nowa baśń. Od dawna też „jestem winien” 
Instytutowi Wydawniczemu PAX trzecią część Twarzy księżyca. 
Do pracy nad tą książką zabiorę się chyba dopiero w drugiej po-
łowie roku przyszłego. Przynajmniej jedną z zaprojektowanych, 
a przed chwilą wymienionych książek chciałbym napisać ko-
niecznie w Polsce; już choćby dlatego, że jedyną moją książką 
(nie licząc młodzieńczych prac literackich) napisaną w Polsce jest 

z „Twórczością”; jeden z najważniejszych krytyków drugiej połowy XX w.; od-
krywca wielu talentów pisarskich, między innymi Marka Hłaski oraz Edwarda 
Stachury.

28 „Kryje się w nowej powieści Parnickiego bezlitosny żart i z Sienkiewi- 
cza, i z Dumasa, ale kryje się także pokorny hołd i wobec jednego, i wobec dru- 
giego. Taka dwuznaczność kryje się zresztą we wszystkich możliwych pla-
nach tej powieści. Parnicki zamknął w niej skomplikowane sprawy swego 
ludzkiego i pisarskiego dramatu. Na pełny komentarz do tego dramatu zdo-
być się jednak nie sposób”. H. Bereza: Powieść Parnickiego. „Tygodnik Kultu-
ralny” 1965, nr 35, s. 4.
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Aecjusz, ostatni Rzymianin. Napisana ona jednak została blisko lat 
temu trzydzieści29.

Właściwie powinienem w tym miejscu podziękować Panu  
za cierpliwość, ale nie mogę się powstrzymać od paru pytań  
o innym charakterze. A więc pierwsze: czy ma Pan jakieś hobby?

Jak każdy. Moim jest – film, kino.
Czy ma Pan jakichś swoich ulubionych pisarzy, jakieś szcze-

gólnie miłe lektury?
Przepadam za powieściopisarzami angielskimi XVIII wieku,  

z Henrym Fieldingiem30 na czele. Lubię dramat elżbietański, z tym, 
że milszy mi jest Marlowe31 od samego Szekspira32, czemu zresztą 
dobitny wyraz dałem zarówno w I u możnych dziwny, jak i w tomie 
czwartym Nowej baśni33. Z autorów polskich przez lata najmilszą, 
a i wielce kształcącą stylistycznie lekturą był dla mnie w Meksyku 
Dworzanin polski Łukasza Górnickiego34.

29 Nad różnymi wersjami powieści pracował Parnicki we Lwowie od jesieni 
1934. Pisanie ostatecznej wersji powieści zakończył 8 marca 1936 r. o godz. 11.00 
rano. Zob. przypis 35 na s. 72.

30 Henry Fielding (1707–1754) – pisarz angielski, autor powieści, dramatów; 
najbardziej znanym dziełem Fieldinga jest powieść Historia życia Toma Jonesa,  
czyli dzieje podrzutka (1749). 

31 Christopher Marlowe (1564–1593) – angielski poeta i dramaturg, jeden  
z ważniejszych obok Williama Shakespeare’a twórców teatru elżbietańskiego; 
autor dramatów Tamerlan Wielki (1587), Tragiczne dzieje doktora Fausta (1588), Żyd 
z Malty (1592).

32  William Shakespeare (1564–1616) – angielski poeta i dramaturg, jeden z naj-
ważniejszych twórców literatury angielskiej i światowej; autor dramatów Romeo  
i Julia (1595), Hamlet (1600), Makbet (1606) oraz Sonetów (1609).

33  Parnicki robi tu aluzje do teorii spiskowej, wedle której oskarżany o herezję 
Marlowe upozorował swoją śmierć i wcielił się w Shakespeare’a, aby móc two-
rzyć jako jego alter ego. Marlowe’em jest właśnie Z. (Zagłoba) z powieści I u moż-
nych dziwny. Motyw podszywania się, bliźniaczego podobieństwa i ukrywania 
autorstwa to jeden z ulubionych motywów Parnickiego.

34 Łukasz Górnicki (1527–1603) – polski twórca epoki renesansu, sekretarz 
Zygmunta Augusta; najważniejszym dziełem Górnickiego jest Dworzanin polski 
(1566), adaptacyjne tłumaczenie Dworzanina Baltazara Castiglionego. Castiglio-
ne, włoski dyplomata, wykreował w swoim traktacie obraz idealnego dworzani-
na (szlachcica) w duchu renesansu. 



I wreszcie – rzecz ostatnia – na jak długi okres zamierzył Pan 
swój pobyt w Polsce?

Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od tego, co już po-
wiedziałem Panu wyżej. Zamierzam podczas obecnego pobytu  
w Polsce przystąpić do pracy nad nową książką35. Myślę więc,  
że o ile nie wkroczyłaby jakaś – niedająca się dziś przewidzieć –  
vis maior36, byłby to pobyt chyba co najmniej półroczny...

Spoglądam na zegarek. To nie do wiary. Minęły już cztery 
godziny od chwili, kiedy przekroczyłem próg tymczasowego 
mieszkania Teodora Parnickiego. Nie pozostaje mi więc nic in-
nego, jak serdecznie podziękować i spiesznie się pożegnać – nie 
bez nadziei, że nie po raz ostatni byłem słuchaczem pasjonują-
cych zwierzeń znakomitego pisarza.

35 Śmierć Aecjusza. Powieść z lat 451–457 ukończył Parnicki 11 marca 1966. Uka-
zała się w tym samym roku nakładem IW PAX. Zob. T. Parnicki: Post scriptum 
autora. W: Idem: Śmierć Aecjusza. Powieść z lat 451–457. Warszawa 1966, s. 428.

36 vis maior (łac.) – ‘siła wyższa’.
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Powrót do źródeł polskości1

Rozmawiał: Andrzej Piotrowski

Wprawdzie od chwili przyjazdu znakomitego pisarza Teo-
dora Parnickiego do Polski upłynęło już z górą dwa miesiące, 
wprawdzie przeprowadziliśmy już niejedną rozmowę – po-
cząwszy od wymiany pierwszych zdań na molo w Gdyni póź-
nym wieczorem na początku lipca, gdy Polanica, na której  
pokładzie Teodor Parnicki wraz z małżonką płynęli kilka  
tygodni z Meksyku do Polski, przybiła do brzegu, aż po krótką 
pogawędkę na spotkaniu powitalnym zorganizowanym przez 
Instytut Wydawniczy PAX przed kilku dniami, dopiero dzisiaj – 
w słoneczną wrześniową środę – zjawiłem się z ciężkim pudłem 
magnetofonu w mieszkaniu państwa Parnickich na Ochocie2,  
by prosić o rozmowę oficjalną, o wywiad.

Po kilku czynnościach wstępnych, wykonywanych z lękiem, 
czy aby uda mi się uruchomić owo nowoczesne urządzenie,  
po krótkiej próbie nagrania i odtworzenia, mogę wreszcie  
zaczynać.

Nie wydaje mi się, że popełnię błąd przesady, jeśli po-
wiem, że należę chyba do najbardziej natarczywych rodaków,  

1  „Kierunki” 1967, nr 39. Do artykułu dołączono zdjęcie Parnickiego wyko-
nane w Meksyku w miejscowości Tula na tle zabytków z epoki prekolumbij-
skiej.

2  Od swojego przyjazdu na stałe do Polski w 1967 r. Parniccy zajmowali 
mieszkanie na parterze kamienicy na terenie Kolonii Lubeckiego w warszawskiej 
dzielnicy Ochota Filtry przy ul. Zimorowicza 2. W sąsiedniej kamienicy mieszkał 
i pracował Jan Parandowski.

1967
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bo wszakże podczas każdego pobytu Pana w Polsce – w 1963,  
a później na przełomie 1965/1966 roku, i teraz – proszę Pana  
o kilka przysłowiowych słów wywiadu. Tym razem – jako że 
zmienił się Pański – nazwijmy to tak – status: z gościa stał się 
Pan współgospodarzem – mam chyba prawo nie zaczynać od 
spraw ściśle literacko-zawodowych. Pierwsze więc pytanie – 
jeśli Pan pozwoli – będzie właśnie dotyczyło owej metamor- 
fozy: jakie były pobudki, jak do niej doszło?

Istotnie, tym razem wróciłem z Meksyku do Polski na sta-
łe. Ten mój powrót nadaje historii mojego życia pewien element 
rytmiczności. W sierpniu roku przyszłego minie lat czterdzieści, 
odkąd wróciłem do Polski z Dalekiego, na odmianę, Wschodu.  
Teraz wracam, rzecz jasna, z Dalekiego Zachodu3. Zarówno 
tamten mój powrót, jak ten miały za swoją przyczynę i swój 
cel realizowanie – o ile wolno mi się aż tak wyrazić – powoła- 
nia powieściopisarskiego. Ściślej rzecz biorąc: wykonywanie 
pracy powieściopisarza historycznego. I to polskiego powieścio- 
pisarza historycznego. Życie przecież moje rozpoczęło się w Niem-
czech, konkretnie w Berlinie przyszedłem na świat jako syn Pola-
ka, ale ówczesnego poddanego niemieckiego, studenta Politech-
niki w Charlottenburgu. W kilka lat po moim przyjściu na świat 
ojciec przeniósł się do pracy w przemyśle rosyjskim. I właściwie 
język rosyjski był pierwszym językiem w sensie poznawania 
sztuki czytania, później poznawania literatury, a nawet pierwsze 
moje niesłychanie dziecinne, chłopięce próby literackie, zarówno  
w prozie, jak i w poezji, były to próby w języku rosyjskim. Dzieje 
rewolucji i wojny domowej w Rosji spowodowały moje rozdzie-
lenie się z rodziną. Ja trafiłem do środowiska polskiego, daleko 
od swojej rodziny, w Harbinie, w Chinach. Ale na przykład mój  

3 Parniccy przypłynęli do Polski (na pokładzie statku Polanica) 1 lipca  
1967 r. W sierpniu 1928 Teodor Parnicki przyjechał z Harbinu do Lwowa. 
Właściwie Parnicki w 1928 r. nie „wrócił” do Polski, tylko przyjechał do niej 
po raz pierwszy w życiu, i jako jedyny członek rodziny Parnickich związał się 
z językiem i kulturą polską, które poznał bliżej w środowisku kolonii polskiej 
w Harbinie.
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brat4 stał się technologiem, autorem dzieł technologicznych  
w języku rosyjskim. Wydaje mi się, że chyba w ogóle języka  
polskiego nie zna.

W dzieciństwie więc – powtarzam – przebywałem z dala  
od Polski i rozmaicie mogły się były moje drogi potoczyć.  
Mogłem był w ogóle nie zostać żadnym pisarzem, albo i pi-
sarzem w jakimkolwiek bądź innym języku. Ale mniej więcej 
od czternastego roku życia stało się dla mnie oczywiste, że po-
winienem zostać polskim powieściopisarzem historycznym.  
Decyzja ta – a właściwie omalże olśnienie – nastąpiła, gdym 
był w piątej klasie typu ośmioklasowego, dawnego oczywi-
ście, polskiego gimnazjum w Harbinie. Co wpłynęło na to, żem 
zapragnął stać się właśnie polskim powieściopisarzem histo-
rycznym? Oczywiście, środowisko, kolonia polska w Harbi-
nie, szkoła polska, niesłychana dbałość o związki z wszelkimi  
tradycjami polskości. Ale i lektury. Miałem już za sobą jako chło-
pak niespełna piętnastoletni pierwsze lektury Faraona, Starej  

4 Adolf Parnicki (1913–1998) – po śmierci matki Teodora pozostał pod opie-
ką jego ojca (Bronisława) i macochy (Marii Borzienko), mieszkał w Woroneżu, 
skąd w 1987 r. przeniósł się do Seattle w Stanach Zjednoczonych; ojciec Jerze-
go i Luby. Autor licznych publikacji z zakresu inżynierii. Zob. А.B. Parnickij, 
P.Z. Petuhov: Kuznečnye manipulâtory. (Konstrukciâ, èksploataciâ i rasčet), inže-
ner-mehanik Sverdlovsk. Моskvа 1938 [Sposoby kucia. Budowa, działanie, oblicze-
nia]; А.B. Parnickij, P.Z. Petuhov: Metallurgičeskie krany. Atlas čert. s tekstom. 
Kand. tehn. nauk  inž.-met. А.B. Parnickij, kand. tehn. nauk. inž.-met. P.Z. Pe- 
tuhov, doc. Ural. industr. in-ta im. S.М. Kirova. Pod red. prof. I.B. Sokolov- 
skogo Ural’sk. nauč. inž.-teh. o-vo mašinostroitelej. Ural’sk. industr. in-t  
im. S.М. Kirova. Sverdlovsk–Moskva 1942 [Dźwigi hutnicze]; А.B. Parnickij: 
Šarnirno-sočlenennye ukosiny kranov. Sverdlovsk–Moskva 1948 [Wysięgniki 
przegubowe]; А.B. Parnickij: Mostovye krany. (Konstruirovanie i rasčet). Pod red. 
laureata Stalinskoj premii inž. G.B. Karapetâna. Моskvа–Sverdlovsk 1948 
[Żurawie mostowe. Projekt i obliczenia]; А.B. Parnickij: Kursovoe proektirovanie 
po detalâm mašin. Sverdlovsk 1956 [Kurs projektowania części maszyn]; А.B. Par-
nickij, V.S. Plotnikov: Rasčet valov. Učeb. posobie. M-vo vysš. i sred. spec. 
obrazovaniâ RSFSR. Ural’skij politehn. in-t im. S.М. Kirova. Sverdlovsk 1961 
[Obliczanie wałów. Podręcznik].
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baśni5, Potopu6, Quo vadis7, nawet trudnego, oczywiście, jeszcze 
wtedy dla mnie Irydiona8. Zafascynowała mnie literatura polska, 
a w szczególności polska powieść historyczna. A poza tym mia-
łem właśnie w granicach już ściśle nauki szkolnej za sobą kurs 
studiów nad składnią polską. Właśnie składnia polska niesły-
chanie mnie zafascynowała. Budowa polskiego zdania, w szcze-
gólności zdania złożonego, z jego rozmaitymi możliwościami: ze 
zdaniami podrzędnymi, współrzędnymi9. To był początek mojej 
drogi i chyba całe swoje życie z uporem, nieraz w niesłychanie 
trudnych okolicznościach, starałem się zdążać do tego celu, aże-
bym został polskim powieściopisarzem historycznym. To ongiś;  
a kiedy na tę drogę w rzeczywistości wstąpiłem, to ażeby to zada-
nie swojego życia realizować dalej, kontynuować, znowuż nieraz 
w warunkach bardzo trudnych. Dzisiaj już mogę powiedzieć, że 
chyba większą część swojej pracy mam za sobą. Teraz to już będzie 
jak gdyby ostateczne stawianie kropek nad i, ostateczne, znajdo-
wanie kresu swojej drogi pisarskiej.

A więc Pańskie powroty do Polski były powrotami do pol-
skości?

5 Stara baśń – powieść historyczna Józefa Ignacego Kraszewskiego, wydana 
w 1876 r. Stanowi pierwszą część cyklu Dzieje Polski, obejmującego 29 powieści 
i sięgającego aż do XVIII w. Stara baśń opowiada o przedchrześcijańskiej historii 
Polski, w dużej mierze bazuje na legendach.

6 Potop – powieść historyczna Henryka Sienkiewicza, druga część Trylogii, wy-
dana w 1886 r. Opowiada o wojnie szwedzko-polskiej z lat 1655–1660.

7 Quo vadis – powieść historyczna Henryka Sienkiewicza, wydana w 1896 r.  
Jej akcja rozgrywa się w Cesarstwie Rzymskim czasów Nerona (lata siedemdzie-
siąte I w. n.e.) i opowiada o początkach chrześcijaństwa. Najbardziej znana i naj-
częściej tłumaczona powieść Sienkiewicza.

8 Irydion – dramat Zygmunta Krasińskiego wydany w 1836 r., traktujący  
o buncie Irydiona przeciwko władzy. Akcja dramatu rozgrywa się na początku 
III w. n.e., gdy Cesarstwem Rzymskim władał Heliogabal. Jeden z najważniej-
szych dramatów romantycznych.

9 Bardzo dobre opanowanie składni polskiej zawdzięczał Parnicki głównie 
zajęciom z języka polskiego prowadzonym w harbińskim gimnazjum przez Sta-
nisława Janiszewskiego. Zob. przypis 7 w: Mój nauczyciel. O Konstantym Symono-
lewiczu (s. 194).
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Czy do polskości? Trochę bym zmienił albo rozszerzył to Pań-
skie ujęcie. Ostatecznie z polskością, z kulturą polską, z dziełami 
kultury polskiej obcowałem i na Dalekim Wschodzie, i na Dalekim 
Zachodzie. Natomiast chyba należałoby powiedzieć tak: są to po-
wroty do żywych źródeł polskości.

Powiedziałem: powroty. Powrót z Dalekiego Wschodu, po- 
wrót z Dalekiego Zachodu. Na dobrą sprawę chyba tylko  
o tym drugim, obecnym, mówiąc, należy używać słowa: po-
wrót. W pierwszym bowiem wypadku, mianowicie gdym 
przyjechał do Polski z Harbina, był to przyjazd. Ja wtedy, 
owszem, zanim z Harbina do Polski przyjechałem, byłem  
w Polsce, konkretnie w Warszawie, ale tylko przejazdem; 
jako niespełna sześcioletnie dziecko jechałem z ojcem z Mo-
skwy do Berlina. Działo się to na jakieś pół roku przed wy-
buchem I wojny światowej i zostały mi w pamięci takie 
dziecięce wspomnienia: przyjazd do Warszawy właśnie od 
strony Moskwy na jeden dworzec, przejazd późnym wieczo-
rem dorożką mostem przez rzekę, niewątpliwie przez Wisłę,  
na inny dworzec, z którego droga wiodła już dalej: do Berlina,  
a stamtąd do Szwecji10.

W poprzednich naszych rozmowach wiele uwag poświęcił 
Pan swojej drodze pisarskiej, wyborowi zawodu powieścio- 
pisarza historycznego i realizacji tego swojego powołania.  
Wydaje mi się, że czytelników Pańskich powieści zainteresują 
również inne fakty Pańskiego życia. Może więc zechce Pan po-
dzielić się z nami swoimi wspomnieniami z dwudziestolecia 
międzywojennego... Może też powie Pan o swojej pisarskiej 
prehistorii, o tym wszystkim, co działo się na przestrzeni dzie-
sięciu lat od 1928 roku do ukazania się Aecjusza, o tym wszyst-

10 Parnicki wspomina tu podróż, jaką odbył wraz z rodzicami w 1913 r.  
ze względu na sprawy zawodowe ojca – Bronisława Parnickiego. Zob. T. Par-
nicki: „Pamięć, władca [...] bezlitosny, wciąż i wciąż wskrzesza ponownie to, co minę-
ło...”. Fragmenty wspomnień Teodora Parnickiego. Odnalazł, oprac. i do druku podał  
T. Markiewka. „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 2, s. 153–211 (część Spotkanie pierw-
sze, s. 157–173).
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kim, co go poprzedziło... Bo wszakże rok 1928 można uznać  
za rok Pańskiej inauguracji twórczej.

Gdym przyjechał z Harbina do Polski, przekształciłem się, je-
śli wolno mi użyć takiego wyrażenia, w lwowianina. Nie był to 
właściwie przypadek. W końcowych latach swoich studiów gim-
nazjalnych w Harbinie stałem się wielkim entuzjastą poezji Ju-
liusza Słowackiego i koniecznie chciałem na którymś z polskich 
uniwersytetów pogłębiać swoją wiedzę o twórczości Słowackie-
go11, wniknąć we wszelkie niuanse tej twórczości, poznać się z nią 
jak najbliżej. Czyli właściwie miejsce mojego osiedlenia się w Pol-
sce było związane z miejscem najlepszych studiów nad Słowac-
kim. Najlepszym słowackologiem był w owych czasach profesor 
Juliusz Kleiner12. Otóż, gdyby profesor Kleiner wykładał nie we 
Lwowie, może bym stał się poznaniakiem lub krakowianinem.  
I we Lwowie rozpocząłem swoją pracę literacką. Właściwym jej 
początkiem było drukowanie w odcinku jednego z pism lwow-
skich powieści na tematy najlepiej mi wówczas znane, na tematy 
związane z miejscami i problemami niedawno przeze mnie po-
rzuconymi, mianowicie ze sprawami Mandżurii. Tak powstała 
powieść, której dałem młodzieńczą – może trochę pochopnie –  
nazwę egzotyczno-sensacyjną, pod tytułem też dosyć młodzień-
czo-sensacyjnym: Trzy minuty po trzeciej. Ale w gruncie rzeczy 
traktowałem i tę powieść, i swoje raczej przygodne występy  
w charakterze krytyka literackiego czy eseisty jako prace prób-
ne, jako przygotowanie się do powieściopisarstwa historycznego.  
W miarę biegu lat coraz bardziej koncentrowały się te moje zain-
teresowania. Ogłosiłem szereg artykułów krytycznych poświęco-

11 Juliusz Słowacki (1809–1849) – polski poeta i dramaturg epoki romantyzmu, 
jeden z trzech wieszczów (obok Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego), 
współtwórca polskiego romantyzmu i jeden z najwybitniejszych polskich poe- 
tów. Autor Kordiana (1833), Balladyny (1834) i Anhellego (1838). Parnicki mocno 
inspirował się twórczością Słowackiego, zwłaszcza elementami filozofii genezyj-
skiej, wyłożonej częściowo w poemacie Król-Duch (1849).

12 Juliusz Kleiner (1886–1957) – polski uczony, historyk i teoretyk literatury, 
znawca literatury romantycznej, związany z Uniwersytetem Jana Kazimierza we 
Lwowie, a po II wojnie światowej – z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.
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nych zagadnieniu powieściopisarstwa historycznego. Były to arty-
kuły teoretyczne, ale też nieraz zagadnieniem tym zajmowałem się 
od strony praktycznej. To znaczy pisałem recenzje z ukazujących 
się wówczas w Polsce powieści historycznych. To moje przygoto-
wywanie się do własnego występu, pierwszego występu na polu 
powieściopisarstwa historycznego trwało długo. Ślady tego przy-
gotowywania się zostały utrwalone dzięki uprzejmości Instytutu 
Wydawniczego PAX w tomiku Opowiadania. Dopiero w roku 1936 
zabrałem się nadal z tremą – a przecież już z pewnym poczuciem, 
że chyba mogę już wypróbować swoje siły na tym tak drogim 
dla mnie polu literackim, do powieści Aecjusz, ostatni Rzymianin.  
O wydawcę zrazu nie było mi łatwo. Aż w końcu – w jakiś mniej 
więcej rok z górą po napisaniu tej powieści – szeroko znane wów-
czas w Polsce Towarzystwo Wydawnicze „Rój” zdecydowało 
się Aecjusza wydać13. Jakie były dalsze losy tej książki, zapew-
ne czytelnicy mają jako tako jasne wyobrażenie. Ale pytał Pan  
o Lwów. Otóż Lwów owych czasów nie przeżywał już okresów 
tej świetności literackiej jak bezpośrednio przed I wojną światową. 
Najwybitniejsi koryfeusze literaccy – jak Staff i Parandowski14 – 
przenieśli się do Warszawy. A przecież tętniło, szczególnie wśród 
młodych, intensywne życie literackie, ścierały się z sobą prądy  
i kierunki. Zainteresowanie moje osobiste było nieco na uboczu 
od modnych wówczas prądów w lwowskim środowisku literac-
kim, niemniej jednak byłem z tym środowiskiem zżyty: w pew-
nym sensie można by to nazwać zżyciem się o cechach formalno- 

13 Aecjusz, ostatni Rzymianin zdobył w 1939 r. Nagrodę Polskiej Akademii Li-
teratury. O historii Towarzystwa Wydawniczego „Rój” zob.: H. Kister: „Pegazy  
na Kredytowej”. Wspomnienia. Warszawa 1980.

14 Jan Parandowski (1895–1878) – polski pisarz i tłumacz, filolog klasyczny  
i archeolog, absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie; publikował  
w „Tygodniku Ilustrowanym” i „Wiadomościach Literackich”; od 1929 w War-
szawie; po II wojnie światowej związany z Katolickim Uniwersytetem Lubel-
skim, od 1948 w Warszawie; autor Mitologii (1924), Dysku olimpijskiego (1933)  
i Nieba w płomieniach (1936). Parandowscy byli sąsiadami Parnickich – wdowa po 
Janie Parandowskim (Irena) oraz jego synowie (Zbigniew i Piotr) są często wspo-
minani w Parnickiego Dziennikach z lat osiemdziesiątych.
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-urzędowych, jako zżycie się na terenie działalności związku litera-
tów, którego to oddziału lwowskiego Związku Literatów15 byłem 
sekretarzem przez ostatnie trzy lata przed wojną przy prezesie Osta-
pie Ortwinie. Osobowość Ortwina, jego intelekt – miały dosyć duży 
wpływ na moje własne koncepcje pisania. Zżyłem się też bardzo – 
przy całej zresztą różnicy temperamentów i zainteresowań –  
z poetą Tadeuszem Hollenderem16, o którym z bólem dowiaduję 
się, że został zamordowany przez okupantów hitlerowskich bo-
dajże w 1943 roku, a to już na terenie Warszawy. Dużo też dał 
mi kontakt z innymi pisarzami lwowskimi, jak na przykład z fi-
lozofem Leonem Chwistkiem17 czy pisarką historyczną, świetną 
romanistką, znawczynią szczególnie romańskiego średniowiecza, 
tłumaczką z literatur romańskich, panią Anną Ludwiką Czerny18.

Mówił Pan o swojej pracy krytyka literackiego. Na pew-
no warte są przypomnienia Pańskie szkice i recenzje z owych 
czasów, dziś już na ogół niedostępne. Czy – jako praktykujący  
ongiś krytyk – porównując swoją praktykę krytyczną z praktyką 
dzisiejszych czołowych krytyków literackich, widzi Pan jakieś 
punkty styczne? Czy też – zdaniem Pana – nastąpił jakiś prze-
łom istotny w rozumieniu jej zadań i celów?

15 Związek Zawodowy Literatów Polskich – założony w 1920 r. z inicjatywy 
Stefana Żeromskiego, działał do 1939 r.; Ostap Ortwin był prezesem Związku od 
1934; od 1949 jako Związek Literatów Polskich. W 1989 powstało Stowarzyszenie 
Pisarzy Polskich, także odwołujące się do tradycji pierwszego Związku. Parnicki 
został przyjęty do ZZLP we Lwowie wiosną 1933 (prawdopodobnie w kwietniu); 
od 1936 był sekretarzem oddziału lwowskiego. Został aresztowany jako sekre-
tarz oddziału w nocy z 23 na 24 stycznia 1940.

16 Zob. przypis 6 na s. 36.
17 Leon Chwistek (1884–1944) – polski malarz, teoretyk sztuki i filozof oraz 

matematyk, związany z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz z Uni-
wersytetem Jana Kazimierza we Lwowie, współzałożyciel Formistów (grupy ar-
tystycznej, pierwotnie pod nazwą Ekspresjoniści Polscy), zmarł w Rosji, gdzie 
mieszkał od 1943 r.

18 Anna Ludwika Czerny (1891–1968) – polska pisarska, tłumaczka i romanist-
ka, związana ze Lwowem, a po II wojnie światowej – z Toruniem i Krakowem; 
autorka licznych przekładów; powieść historyczna Czerny O wojewodzie Gwilemie 
Krzywonosie ukazała się w 1934 r.
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Ostap Ortwin, o bliskim kontakcie myślowym, o którym wspo-
mniałem przed chwilą, twierdził zawsze, że krytyka literacka 
jest rodzajem literackim o takiej samej wadze jak wszelkie inne, 
jak dramat, poezja, proza, i że można być wielkim artystą, wiel-
kim twórcą, będąc krytykiem literackim. Stąd też może właśnie 
do tego czasu kontaktu z Ortwinem da się odnieść i mój własny 
wielki szacunek dla zawodu krytyka literackiego. Ale właśnie  
w związku z tym szacunkiem, w związku z wielkim uznaniem 
dla pracy krytyka literackiego raczej bym nie określał swoich – 
czy to esejów, czy to szkiców, czy odczytów o literaturze, jak też 
recenzji – nazwą dzieł z zakresu sztuki krytyki. Jak Panu powie-
działem przed chwilą, traktowałem tego rodzaju pracę nie jako 
coś autonomicznego, ale jako przygotowywanie się do działal-
ności powieściopisarza historycznego. Nie wydaje mi się, żebym 
był powołany do wydawania jakichś autorytatywnych sądów  
na temat wartości krytyki współczesnej, na temat różnic między 
nią a krytyką z okresu przedwojennego. Mogę tylko czysto osobi-
ście, a to właśnie jako autor powieści historycznych, powiedzieć, 
że gdy chodzi o moją własną pracę – niesłychanie ważną dla mnie 
rzeczą było obcowanie z tworami krytyków polskich okresu po-
wojennego. Obcowanie to daje mi osobiście jako pisarzowi bar-
dzo dużo, a od prac krytycznych poświęconych moim własnym 
książkom nieraz przechodzę też do prac tychże samych autorów, 
poświęconych dziełom innych pisarzy. Jednakże nie uważam sie-
bie za autorytet, który mógłby zdobyć się na stawianie stopni czy 
wydawanie cenzurek takim czy innym krytykom, na tworzenie 
jakichś uszeregowań. Przypuszczam, że nie stać by mnie było  
na wypowiedzenie się w takiej na przykład sprawie, czy dostrze-
gam w Polsce obecnej jakieś konkretnie zarysowane, czy to współ-
działające z sobą, czy też znajdujące się w stanie konfliktu, szkoły 
krytyczne. Skoro już jesteśmy przy takim temacie, to nawiążę do 
takiego oto faktu: ktoś kiedyś w formie żartobliwego zarzutu po-
wiedział, że właściwie to ja kokietuję krytyków. Nie jest to określe-
nie najściślejsze. Szczególnie w pewnym okresie mojej pracy pisar-
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skiej – tak daleko od Polski, w Meksyku – niesłychanie ważne było 
dla mnie poczucie, że ktoś na serio traktuje tę moją pracę. Tym 
kimś byli właśnie ci krytycy, którzy o moich książkach w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat pisali. Obcowanie z ich opiniami o moich 
książkach dało bardzo dużo mojej własnej pracy pisarskiej. Mam tu  
na myśli Henryka Berezę, Witolda Billipa, Andrzeja Piotrow-
skiego19, Zygmutna Lichniaka20, Elżbietę Sarnowską, Jacka Łu-
kasiewicza21, Andrzeja  Kijowskiego22, Wacława Sadkowskiego23,  
panią Czermińską24 z Gdańska i innych. Zawdzięczam im bar-
dzo dużo. Ale właściwie to jest specyficzna forma zawdzięcza-

19 Andrzej Piotrowski (1931–2014) – poeta, tłumacz i prozaik, urodzony we 
Lwowie; od 1940 na zesłaniu i emigracji, powrócił do Polski w 1947; absolwent 
Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik redakcji literackiej Stowarzyszenia 
PAX, publikował w „Kierunkach” oraz „Życiu i Myśli”; autor wierszy Nadzieja 
(„Życie i Myśl” 1959, nr 56) i Podróże wewnątrz („Życie i Myśl” 1960, nr 1/2) dedy-
kowanych Parnickiemu. 

20 Zygmunt Lichniak (1925–2015) – krytyk literacki, związany z Instytutem 
Wydawniczym PAX oraz czasopismami: „Przeglądem Powszechnym”, „Słowem 
Powszechnym”, „Życiem i Myślą”, „Kierunkami” (redaktor naczelny).

21 Jacek Łukasiewicz (ur. 1934) – poeta, krytyk, literaturoznawca, związany  
z Uniwersytetem Wrocławskim oraz z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Więzią”, 
„Twórczością” i „Odrą”; autor szkiców krytycznych o twórczości Parnickiego. 
Zob. „Nikt z krytyków w tym stopniu, co Pan, nie wniknął w »istotny sens«”. Listy 
Teodora i Eleonory Parnickich do Jacka Łukasiewicza. Oprac. P. Gorliński-Kucik. „Pa-
miętnik Literacki” 2015, z. 4, s. 177–231.

22 Andrzej Kijowski (1928–1985) – krytyk literacki, eseista, prozaik; związany 
z Krakowem i Warszawą, walczył w Armii Krajowej, absolwent Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, publikował w „Tygodniku Powszechnym”, „Twórczości”, „Nowej 
Kulturze”, w latach siedemdziesiątych podróżował do Francji, Stanów Zjedno-
czonych i Hiszpanii; związany z opozycją PRL.

23  Wacław Sadkowski (ur. 1933) – krytyk, tłumacz i eseista; absolwent Uniwer-
sytetu Warszawskiego, redaktor naczelny „Literatury na Świecie” (1972–1993); 
związany z „Życiem Warszawy”, „Nową Kulturą”, „Przeglądem Powszechnym” 
i „Tygodnikiem Powszechnym” oraz ze Spółdzielnią Wydawniczą „Czytelnik”.

24 Małgorzata Czermińska (ur. 1940) – literaturoznawczyni, absolwentka Uni-
wersytetu Warszawskiego, związana z Uniwersytetem Gdańskim; stopień dok-
tora nauk humanistycznych uzyskała na podstawie pracy Czas w powieściach Par-
nickiego (1970), napisanej pod kierunkiem Marii Janion; autorka monografii Czas  
w powieściach Parnickiego (Wrocław 1972) oraz Teodor Parnicki (Warszawa 1974).
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nia. Nie sądzę, żeby cokolwiek z tego, co o mnie napisali, mog- 
ło wpłynąć jakoś na późniejsze moje dzieła. Natomiast ważne 
jest to, że mogę w ich opiniach o swoich książkach, już napisa-
nych, przeglądać się, tak jak człowiek normalnie przegląda się  
w zwierciadle. Widzieć siebie prawdziwego, takiego, jakim mnie 
widzą inni, a nie ja sam. I to mi się wydaje niesłychanie ważne. 
Ta możność dostrzegania obiektywnej prawdy o sobie i o swoim 
dziele.

A co Pan myśli o tych niepokojach krytyków, którzy – przy-
najmniej w ostatnim czasie – po lekturze najnowszych Pana 
utworów – twierdzą, że stają się one coraz bardziej hermetycz-
ne, coraz bardziej zamknięte. Że zaczyna – w jakiś sposób – 
wyrastać mur między szerokim czytelnikiem a autorem?

Nie chciałbym, a nawet gdybym chciał, to sądzę, że nie bardzo 
bym umiał, wypowiedzieć się jakoś konkretnie w tej sprawie. 
Kwestia komunikatywności lub niekomunikatywności dzieła 
literackiego jest czymś niesłychanie skomplikowanym. Wydaje 
mi się, że można by to załatwić bardzo prosto, jakkolwiek kosz-
tem pisarskiej miłości własnej: mianowicie zgodzić się, że środki, 
którymi dysponuje pisarz, nie wystarczają do ogarnięcia treści,  
z jaką chciałby się twórczo uporać. Ale znowuż nie wydaje mi 
się to aż tak proste. Mówi się o niekomunikatywności. Czy cho-
dzi o niekomunikatywność treści jako takiej, obrazu słownego?  
W tej sprawie ja nie mogę zabrać głosu. Myślę, że autorzy sami 
najmniej posiadają kwalifikacji, by wypowiedzieć się o swoim 
dziele, w szczególności o tym, co krytyków dzieła niepokoi.

Była tu mowa o komunikatywności i niekomunikatyw-
ności. Właściwie to jest zagadnienie: dla kogo się pisze? Po-
zwolę tu sobie posłużyć się pewną przypowieścią, jeśli 
wolno mi się tak wyrazić. O ile się nie mylę, bodajże w mło-
dzieńczym dziele Fryderyka Nietzschego25 Narodziny tra- 

25 Friedrich Nietzsche (1844–1900) – niemiecki filozof, jeden z najważniej- 
szych myślicieli XIX w.; jako filolog klasyczny postulował czerpa-
nie wartości z antycznej kultury greckiej, ogłosił śmierć Boga (jako sca-
lającego, transcendentnego autorytetu); był współtwórcą historycyzmu
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gedii26 wprowadzony jest kontrast, gdy chodzi o trzech wiel-
kich tragików ateńskich, między dwoma wcześniejszymi, Aj-
schylosem27 i Sofoklesem28 z jednej strony, a młodszym od nich 
Eurypidesem29 z drugiej. Pierwsi dwaj mieli – a mieli w tym 
sensie, że i chcieli, i zdołali – pisać dla całego ludu ateńskiego.  
O Eurypidesie mówiono – albo on sam miał o sobie powiedzieć – 
że właściwie on pisze tylko dla dwóch słuchaczy, widzów, czy-
telników. Jednym z nich jest on sam, Eurypides, drugim jest  
Sokrates30. I chyba moje podejście do zagadnienia komunikatyw-

i dał podwaliny pod nowoczesną hermeneutykę; autor koncepcji woli 
mocy i rozwinięcia idei wiecznego powrotu – echa systemu myślowe-
go Nietzschego można odnaleźć w prozie Parnickiego; autor Wiedzy  
radosnej (1882), Tako rzecze Zaratustra (1885), Genealogii moralności (1887); publi-
kacja Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm (1872) wprowadzała słynną 
opozycję między dionizyjskością i apollińskością, będącymi istotą sztuki – połą-
czenie obu: dionizyjskosci i apollińskości, pozwalało uzyskać idealną harmonię 
w tragedii greckiej.

26 Por. „Eurypides, tak jak to uczynił Platon, podjął się przekazania światu 
przeciwieństwa poety »nierozumnego«. Jego estetyczna zasada »Aby coś było 
piękne, musi być świadome« stanowi, jak powiedziałem, analogię do sokratej-
skiego »aby coś było dobre, mysi być uświadomione«. Dlatego Eurypides może 
uchodzić za poetę sokratyzmu estetycznego. Sokrates zaś był tym drugim wi-
dzem, który nie pojął dawniejszej tragedii, dlatego jej nie cenił. W przymierzu  
z nim Eurypides ważył się zostać zwiastunem nowej twórczości artystycznej”.  
F. Nietzsche: Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm. Przeł. B. Baran. Kraków 
1994, s. 101.

27 Ajschylos (525–456 p.n.e.) – jeden z trzech najwybitniejszych tragików grec-
kich, który do rozwoju tragedii przyczynił się zastosowaniem strukturalnych 
zmian (na przykład wprowadzeniem na scenę drugiego aktora); autor Persów  
i Prometeusza w okowach. 

28 Sofokles (496–406 p.n.e.) – drugi wielki tragik antycznej Grecji, który obok 
zmian strukturalnych (wprowadzenie trzeciego aktora, monologu) zasłynął jedny-
mi z najważniejszych tragedii dla kultury europejskiej: Królem Edypem i Antygoną.

29 Eurypides (480–406 p.n.e.) – trzeci i ostatni z wielkich twórców greckiej tra-
gedii – zasłynął stosowaniem zasady Deus ex machina; autor Ifigenii w Taurydzie.

30 Sokrates (470–399 p.n.e.) – jeden z najważniejszych filozofów euro- 
pejskich (obok Platona i Arystotelesa), związany z Atenami; nie pozostawił po 
sobie żadnych pism; skazany na śmierć i stracony (przez podanie trucizny) za 
nieoddawanie czci bogom uznawanym przez państwo ateńskie i psucie młodzie-
ży; stworzył podwaliny epistemologii, był twórcą metody sokratejskiej (pole-
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ności czy niekomunikatywności własnej pracy pisarskiej jest 
podobne. Piszę jak gdyby też dla dwóch czytelników: jednym  
z nich jestem ja sam, a drugim jest jakiś idealny czytelnik, jakiś 
ten mój Sokrates, że wrócę do przypowieści sprzed chwili. Oczy-
wiście, byłoby mi bardzo miło, gdyby to był Sokrates o 300 ty-
siącach głów, ale zadowolić bym się musiał, a prawdopodobnie  
i mógłbym, zdołałbym – nawet Sokratesem o pięciu tysiącach 
głów, pięciuset, pięćdziesięciu... Najgorzej jest wtedy, kiedy  
w ogóle się tego Sokratesa nie ma. Kiedy Eurypides ma świa-
domość, że pisze już tylko dla Eurypidesa, bo ostatni Sokrates 
zszedł z widowni i nie patrzy na to, co Eurypides napisał. I mie-
wałem chwile takie w swoim życiu, że będąc, i to w wielu sensach,  
wielostronnie daleko od swojego, czyli od polskiego czytelni-
ka, po prostu nie mogłem sobie wyobrazić, kto jest tym moim 
idealnym czytelnikiem, kogo oprócz mnie samego to, że pi-
szę, może interesować i może dla niego stanowić jakąkolwiek  
wartość.

Właśnie to poczucie braku Sokratesa, czyli idealnego czytel-
nika, w pewnym momencie mojego życia, istotnie, zagroziło za-
łamaniem się mojej wiary w swoje powołanie jako polskiego po-
wieściopisarza historycznego. Miało to swój wpływ na bieg moich 
prac. Blisko dziesięć lat – między napisaniem Srebrnych orłów  
a pierwszej części Słowa i ciała – pisałem, owszem, bardzo dużo, 
ale z coraz to słabnącą wiarą w celowość tej pracy, w jej skutecz-
ność, a także i w jej wartość literacką. Miałem tysiące pomysłów. 
Dużo z tych pomysłów przeszło później do książek późniejszych, 
już w Polsce wydanych, jak właśnie Słowo i ciało, Koniec „Zgo-
dy Narodów”, Twarz księżyca i inne31. Ale to, co czytelnicy dostali  

gającej na wydobywaniu wiedzy z rozmówców przez zadawanie im pytań); 
uczniem Sokratesa był Platon. 

31 Dekadę pomiędzy Srebrnymi orłami a Końcem „Zgody Narodów” (ok. 1943–
1953) przeznaczył Parnicki na lektury i próby pisarskie, które zaowocowały 
przeformułowaniem poetyki pisanych przez niego powieści historycznych. 
Efekt tych zmian widać najpełniej w Słowie i ciele (1960). Zob. P. Gorliński-Ku-
cik: Meksykańskie lata Teodora Parnickiego. W: Literatura polska obu Ameryk. Studia 
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w formie książkowej, są to wersje ostateczne, poprzedzone nie-
zliczoną ilością – istnymi tysiącami stron – różnych wariantów.  
I tamto wszystko uległo właściwie zniszczeniu. Wydawało mi 
się, że powinienem pisać inaczej i inaczej. Właśnie wtedy najbar-
dziej brakowało mi tego zwierciadła, o którym wspominałem, gdy 
mowa była o znaczeniu krytyki literackiej dla mnie.

Mówiliśmy o dziesięcioletnim blisko, jeśli wolno się tak wy-
razić, impasie dzielącym napisanie przeze mnie Srebrnych orłów  
i szczęśliwie wybrnięcie ostatecznie z niezliczonych wersji czy to 
Słowa i ciała, czy Końca „Zgody Narodów”. W związku z tym impa-
sem poruszyłem moment własnego nastawienia, czysto indywi-
dualnej rozterki myślowej. Jednakże ta sprawa miała i ma inny 
jeszcze aspekt. Aspekt obiektywny. Mój Sokrates, że wrócę jesz-
cze raz jeszcze do przypowieści, o której chwilę temu była mowa, 
wymykał mi się nie tylko w mojej świadomości, ale i na skutek 
okoliczności zewnętrznych, na których bieg wpływu nie miałem. 
W pewnym momencie, gdzieś właśnie w pierwszych latach pięć-
dziesiątych, po prostu stanąłem w obliczu niebezpieczeństwa,  
iż nie uda mi się być także i dalej jeszcze polskim powieściopisa-
rzem historycznym. Że po prostu nie będę miał dostępu do pol-
skiego czytelnika, właśnie do tego tak niezbędnego Eurypidesowi 
Sokratesa... Ale oto – omalże nieoczekiwanie dla mnie – w roku 
1954 wkroczył w moją pisarską biografię PAX. Pierwsza propozy-
cja co prawda nie zrealizowała się, na co wpłynęły dwa momenty: 
PAX wówczas pragnął mieć ode mnie powieść historyczną o Mek-
syku, a ja wtedy właśnie bardzo intensywnie pracowałem nad 
Końcem „Zgody Narodów”, którego treść i problematyka tak bardzo 
odległe są od historii meksykańskiej, od wszelkich problemów  
z Meksykiem związanych. Poza tym był to okres trudny dla mnie, 
jeśli idzie o moje życie osobiste, i nie bardzo mogłem w sposób 
należyty zareagować na sugestie PAX-u. Ale w roku 1956, w lipcu, 
PAX zwrócił się do mnie ponownie, a to z propozycją przedru-

i szkice. Seria pierwsza. Red. B. Nowacka, B. Szałasta-Rogowska. Katowice–To-
ronto 2014, s. 589–605.
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ku Aecjusza, ostatniego Rzymianina i Srebrnych orłów. Wyraziłem 
zgodę32. Co było dalej, Pan, Panie Andrzeju, wie chyba najlepiej.  
Bo też w owym okresie odgrywał Pan w pracy, czy to przedruko-
wywaniach przez PAX moich książek dawniejszych, czy publiko-
waniu nowych, w Meksyku później już pisanych, rolę chyba jedną 
z najważniejszych.

Bardzo Pan dla mnie łaskaw: i to po raz wtóry już podczas 
naszej dzisiejszej rozmowy... Wiadomo, że jest Pan pilnym czy-
telnikiem – świadczy o tym ilość książek współczesnych auto-
rów polskich na półkach Pana biblioteki – spora, jeśli wziąć pod 
uwagę tak krótki pobyt w kraju. Jakie utwory, jacy autorzy są 
Panu szczególnie bliscy? Co myśli Pan o stanie polskiej powie-
ści historycznej? Jakie książki spośród ostatnich lektur pozosta-
ły trwalej w pamięci? A może poszerzymy pytanie o inne lek-
tury. Wiem, że jest Pan miłośnikiem wielkim dawnej literatury 
polskiej, kocha Pan dawne przekłady klasyków obcych, Tassa, 
Ariosta33, ksiąg Starego Testamentu...

Muszę tu powiedzieć, ściślej mówiąc: powtórzyć to, co kiedyś 
już powiedziałem, albo raczej kilkakrotnie mówiłem na publicz-
nych spotkaniach z czytelnikami za poprzednich moich poby-
tów w Polsce w ciągu ostatnich czterech lat, ściśle – od listopada  
1963 roku do kwietnia 1964 roku oraz od sierpnia 1965 roku do 
czerwca 1966 roku. Nie wydaje mi się rzeczą słuszną, żeby pisarze 
dawali publiczny wyraz swoim opiniom o innych pisarzach. Wy-
glądałoby to trochę na „zdradę klerków”. Raczej krytycy literaccy 
są od tego, są powołani do tego, żeby formułować takie sądy. Jest 

32 Parnicki ukrywa tu prawdziwe motywy swojej pierwotnej odmowy. Wciąż 
liczył bowiem na zyskanie popularności jako pisarz emigracyjny i na uniknięcie 
deklaracji politycznej. Fiasko wydanego nakładem Instytutu Literackiego Końca 
„Zgody Narodów” (1955) ostudziło jednak te ambicje. W 1956 r. Parnicki podpisał 
umowę z PAX-em. Zob. P. Gorliński-Kucik: Meksykańskie lata Teodora Parnickie-
go..., s. 598–602, oraz: J. Giedroyc, T. Parnicki: Listy 1946–1968. Oprac. A. Dobro-
wolski. Cz. 1–2. [Archiwum „Kultury” 14]. Warszawa 2014.

33 Ludovico Giovanni Ariosto (1474–1533) – poeta włoski okresu renesansu, 
autor eposu rycerskiego Orland szalony (1516), przetłumaczonego na język polski 
przez Piotra Kochanowskiego.
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rzeczą niewskazaną, nie powinien – że użyję takiego porównania – 
jeden stolarz mówić o drugim stolarzu, że uważa go za gorsze-
go od siebie albo za lepszego. To samo jest chyba wśród pisarzy. 
Ale znowuż, żeby nie wyglądało to na wymykanie się po prostu  
odpowiedzialności za własne sądy, powtórzę to, co zresztą dla 
Pana samego nie będzie żadną nowością: jestem wielkim entuzja-
stą powieściopisarstwa historycznego zarówno Antoniego Gołu-
biewa, jak Hanny Malewskiej. Zainteresowania zaś moje dawną 
literaturą polską, owszem, to są zainteresowania konkretne, nale-
ży się im to miano. Ale jest to coś więcej. To zawsze była dla mnie 
po prostu szkoła. Warunki mojego życia, moje przebywanie poza 
Polską sprawiało, że powinienem był, wydawało mi się, znajdo-
wać się w stanie ciągłego kontaktu ze źródłami i korzeniami litera-
tury polskiej. W Meksyku przez długie lata nakładałem nawet na 
siebie pewne rygory. Tak jak kompozytor w chwili, kiedy sam nie 
tworzy, wygrywa sobie na fortepianie czy na innym instrumencie 
dzieła innych kompozytorów, tak samo ja przez wiele lat – szcze-
gólnie właśnie w czasach przerw między pracami nad tą czy inną 
własną książką – codziennie przepisywałem po kilka stron, i to 
przepisywałem z wielką uwagą, z dzieł autorów polskich, także  
i nowoczesnych, ale szczególnie z twórców literatury polskiej, za-
równo Jana Kochanowskiego34, ze szczególnym naciskiem na jego 
Psałterz Dawidów, Piotra Kochanowskiego35 tłumaczenie Tassa Je-
rozolimy wyzwolonej, jak Dworzanina Łukasza Górnickiego, dialo-
gi polskie Stanisława Orzechowskiego36, z późniejszych Andrzeja 

34 Jan Kochanowski (1530–1584) – poeta renesansowy, jeden z czołowych 
twórców epoki, drugi po Mikołaju Reju twórca polskiego języka poetyckiego, 
poeta nadworny króla Stefana Batorego; autor Odprawy posłów greckich (1578), 
Trenów (1580), Fraszek (1584) oraz Pieśni (1586); Kochanowskiego Psałterz  
Dawidowy (1579) jest tłumaczeniem (a w zasadzie parafrazą) biblijnej Księgi 
Psalmów.

35 Piotr Kochanowski (1566–1620) – poeta i tłumacz renesansowy, bratanek 
Jana Kochanowskiego; autor przekładów: Goffred abo Jeruzalem wyzwolona Tor- 
quata Tassa (1618) i Orland szalony Ludovica Ariosta (1799).

36 Stanisław Orzechowski (1513–1566) – duchowny katolicki, pisarz i publi-
cysta polityczny i religijny okresu renesansu, związany z obozem szlacheckim 
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Morsztyna37, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego38 czy Hugo-
na Kołłątaja39, przy czym to przepisywanie było w pewnym sen-
sie pracą nie tylko pasywną. Zawierało w sobie pewne elementy 
aktywności. Przypominałem sobie właściwie dalekie gimnazjalne 
harbińskie studia nad składnią polską i znowuż dokonywałem 
pewnych ćwiczeń. Mianowicie opracowywałem zdania wymie-
nionych autorów, rozkładałem je, jeśli wolno tak powiedzieć, na 
czynniki pierwsze, oddzielałem zdania współrzędne od podrzęd-
nych i tak dalej... Wydawało mi się, że w ten sposób swoją własną 
polszczyznę, swoje własne polskie zdanie utrzymuję we właściwej 
formie.

Stoją tu na półce równo obok siebie wszystkie wydania 
wszystkich Pana książek. Czy pozwoli Pan, że wspólnie dodamy 
je i policzymy łączny ich nakład.

Bardzo proszę. Oto Aecjusz, ostatni Rzymianin. Pięć wydań  
w nakładzie 39 tysięcy egzemplarzy. Srebrne orły – siedem wy-
dań, nakład 88 tysięcy egzemplarzy. Koniec „Zgody Narodów” – 
trzy wydania – nakład 23 tysięcy egzemplarzy. Słowo i ciało – 
jedno wydanie, 10 tysięcy egzemplarzy. Twarz księżyca tom 
pierwszy – jedno wydanie, 20 tysięcy egzemplarzy, Twarz księży- 
ca tom drugi – jedno wydanie, 10 tysięcy egzemplarzy. Opowia- 
dania – jedno wydanie, 20 tysięcy egzemplarzy. Tylko Beatrycze –  
dwa wydania, 20 tysięcy egzemplarzy. I u możnych dziwny –  
jedno wydanie, 10 tysięcy egzemplarzy. Koła na piasku – jedno 

i antytureckim; autor Annales (1554) i Żywota i śmierci Jana Tarnowskiego, Hetmana 
Wielkiego Koronnego (1561).

37 Jan Andrzej Morsztyn (1621–1693) – poeta, polityk i dyplomata okre-
su baroku, związany ze stronnictwem profrancuskim; autor zbiorów wierszy  
Lutnia i Kanikuła abo Psia gwiazda oraz tłumaczeń, między innymi Cyda Pierre’a 
Corneille’a.

38 Stanisław Herakliusz Lubomirski (1642–1702) – poeta barokowy, magnat, 
mecenas sztuki i erudyta; autor licznych wierszy i poematu Tobiasz wyzwolony 
(1682), będącego parafrazą biblijnej Księgi Tobiasza.

39 Hugo Kołłątaj (1750–1812) – polityk, publicysta, duchowny katolicki, współ-
twórca Konstytucji 3 maja, jedna z ważniejszych postaci polskiego życia politycz-
nego okresu oświecenia.
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wydanie, 10 tysięcy egzemplarzy. Śmierć Aecjusza – jedno wy-
danie, 10 tysięcy egzemplarzy. Cztery tomy Nowej baśni – jedno  
wydanie, nakład trzech pierwszych tomów – po 10 tysięcy, czwar-
tego 7 tysięcy egzemplarzy. Piętnaście książek. Dwadzieścia osiem 
wydań. Łączny nakład 337 tysięcy egzemplarzy.

A więc Sokrates Pański, jak wynika z naszych wspólnych 
obliczeń, ma wiele tysięcy głów. Co w najbliższym i dalszym 
czasie przybędzie do tej piętnastki? Jakie książki znajdują się 
w druku? Co Pan przygotowuje? Co pisze? Jakie ma Pan plany?

W najbliższym już czasie ma się ukazać nakładem Instytutu 
Wydawniczego PAX część trzecia Twarzy księżyca. Ostatnio w dro-
dze z Meksyku do Polski, przebywając czterdzieści dni na stat-
ku Polanica, ukończyłem pracę nad tomem piątym Nowej baśni 
dla Państwowego Instytutu Wydawniczego40. Przewiduję tejże  
Nowej baśni tom szósty. W Czytelniku, a to konkretnie w serii  
Głowy Wawelskie, o ile się nie mylę, ma się ukazać ósme wydanie 
Srebrnych orłów. Planuję też pewne dalsze powieści historyczne. 
Między innymi powieść z czasów biblijnych – dla Czytelnika – 
Tożsamość. Właściwie wydaje mi się teraz, że – jakkolwiek nie było 
to początkowo moim zamierzeniem – wszystkie te powieści złożą 
się w jakiś cykl. I to, co będzie stanowiło w ciągu najbliższych dwu 
lat najważniejszą moją pracę myślową, to będzie – wydaje mi się –  
takie kształtowanie tego cyklu, żebym mógł znaleźć logiczny, 
przekonujący, a nie tak zwany sztuczny, most między grupami 
powieści moich dotyczących średniowiecza a tymi, które wiążą 
się tematycznie ze starożytnością.

Jest Pan już w Polsce dziewięć z górą tygodni. Czy może Pan 
powiedzieć, czy atmosfera w Polsce, w Warszawie, na Ochocie, 

40 „Praca nad powieścią Wylęgarnie dziwów dokonywała się częściowo (gdy 
nad innymi tomami Nowej baśni w całości) w mieście Meksyku, a częściowo 
na statku PLO »Polanica« – w drodze z Meksyku do Polski. Dobiegła końca  
18 czerwca 1967 roku na Oceanie Atlantyckim, mianowicie w punkcie przecię-
cia się równoleżnika 34°01,4’ szerokości północnej i południka 75°37,7’ długo-
ści zachodniej”. T. Parnicki: Nowa baśń. Cz. 5: Wylęgarnie dziwów. Warszawa 
1968, s. 355.
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gdzie Pan zamieszkał na stałe, okazała się już przychylna dla 
Pana twórczości? Czy zaczął Pan już pisać coś w tym mieszka-
niu, przy tym biurku?

Próbowałem już coś niecoś pisać. Niestety jednak nie mam oko-
liczności zewnętrznych sprzyjających i tak niezbędnych dla mnie 
i tak właściwej moim pracom dotychczasowym jakiej takiej inten-
sywnej koncentracji. Po prostu jest za dużo spraw zewnętrznych 
do załatwienia.

Na początku to nieuniknione. Życzę więc Panu dużo spokoju 
i dziękuję.

Naciskam przycisk. Czułe urządzenia magnetofonu przestają 
rejestrować wiernie słowa znakomitego pisarza. Odłączam mi-
krofon, zamykam pudło. Jeszcze tylko serdeczny uścisk dłoni  
i wychodzę na cichą, spokojną boczną uliczkę, wychodzącą na 
gasnącą już z wolna zieleń skweru między ulicą Dantyszka  
i Reja. A kiedy zatrzymuję się na rogu Filtrowej, by przepuścić 
jadące nią pojazdy, obok zatrzymuje się niebieski samochód. 
Wysiada zeń Jan Parandowski. On też tu mieszka.

Kiedy Teodor Parnicki przyjeżdżał do Lwowa, Jana Paran-
dowskiego już tam nie było. Czy można było przewidywać, że 
kiedyś w przyszłości będą sąsiadować z sobą równie blisko jak – 
by użyć tu słów samego autora Tylko Beatrycze – na imiennej 
liście członków Związku Literatów Polskich?





93

Łamigłówki historii1

Rozmawiała: Krystyna Nastulanka

Przedstawiamy dziś Czytelnikom Teodora Parnickiego, auto-
ra 15 powieści historycznych (między innymi Aecjusza, ostat-
niego Rzymianina, Srebrnych orłów, Nowej baśni, Końca „Zgody 
Narodów”, Twarzy księżyca), pisarza – zdaniem krytyków – 
trudnego, a przecież książki Parnickiego osiągnęły w sumie  
28 wydań o łącznym nakładzie 337 tysięcy egzemplarzy. Sześć-
dziesiąta rocznica urodzin autora przypadająca 5 marca tego 
roku stała się okazją do podsumowań i refleksji.

Z Pana skomplikowanej biografii – o ile ją dobrze odczyta-
łam – wynika pewna sprawa szczególna, a zarazem ogromnej 
wagi; otóż wydaje mi się, że Polska jest Pana ojczyzną z wyboru,  
a w związku z tym język polski świadomie wybranym językiem 
ojczystym. A może się mylę?

Rzeczywiście język polski nie jest pierwszym językiem moje-
go życia. Ojciec mój wywodził się niewątpliwie z rodziny polskiej  
z obszaru obecnych Ziem Odzyskanych. Była to rodzina dość silnie 
zniemczona, jakkolwiek zachowała świadomość i poczucie swojej 
polskości. Ważne jest jednak to, iż życie zarówno mego dziada, jak 
i kilku jego synów, a między innymi mego ojca upływało na kur-
sowaniu między imperiami: niemieckim i rosyjskim.

1 „Polityka” 1968, nr 9. Do artykułu dołączono zdjęcie Parnickiego autorstwa 
Ewy Ulikowskiej. Wywiad doczekał się także wydania w wersji książkowej –  
w: K. Nastulanka: Sami o sobie. Rozmowy z pisarzami i uczonymi. Warszawa 1975, 
s. 172–184. 

1968
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Wynikało to zapewne z przyczyn czy konieczności zawo- 
dowych.

Tak. Mój dziadek był z zawodu majstrem, później technikiem, 
a więc w związku z niskim stopniem uprzemysłowienia Rosji jego 
doświadczenia wyniesione z przemysłu niemieckiego były w Ro-
sji bardzo pożądane i cenne. Ojciec rozpoczął swoje studia w Ki-
jowie. Został jednakże wyrzucony z uczelni za swoją działalność 
rewolucyjną – był mieńszewikiem. Przeniósł się więc do Berlina. 
Kiedy się urodziłem (właśnie 5 marca 1908 roku), był jeszcze stu-
dentem. Kiedy miałem trzy lub cztery lata, został zaangażowany 
do pracy w przemyśle rosyjskim. Wczesne dzieciństwo spędziłem 
w Moskwie. Później ojciec jako poddany niemiecki został przesied- 
lony do Ufy. Tam zastała nas rewolucja. Dzieje rewolucji i prze-
bieg wojny domowej w Rosji rozdzieliły mnie z rodziną. Miałem 
więc swoje chłopięce wędrówki i przygody, aż wreszcie wylądo-
wałem na terytorium chińskim w mieście Harbinie (Mandżuria), 
gdzie znalazłem się pod opieką licznej polskiej kolonii i w polskim 
gimnazjum. I właściwie dopiero w tej szkole moim naturalnym 
językiem stał się język polski. Ojciec mówił wprawdzie trochę po 
polsku, ale matka w ogóle nie. A więc dopiero w latach 1920–1927 
z całą świadomością stałem się przynależny do polskości i kultury 
polskiej. Ojca zresztą już nigdy więcej nie zobaczyłem.

A czy był w tym procesie repolonizacji jakiś moment przeło-
mowy, decydujący?

Tak, to przyszło gdzieś w wieku 15 lat. A może wcześniej... 
Kiedy miałem lat 12, pewien zawiadowca stacji zainteresował się 
samotnie podróżującym chłopcem i zapytał mnie: kim jesteś? Od-
powiedziałem – Polakiem2.

2 Elementy autobiografii Parnickiego pojawiają się w kilku jego powieściach  
z późnego okresu – w szóstym tomie Nowej baśni, w Przeobrażeniu i Muzie da-
lekich podróży. O tym epizodzie opowiada też obszernie Parnicki w: Opowieść  
o trzech Metysach. T. 2. Warszawa 1994, s. 9–61 (rozdział 39): „odpowiedź, jakiej 
udzieliłem naczelnikowi stacji w Aszyche, gdy zobaczył, jak kontrolerzy tam 
właśnie wyrzucają mnie z pociągu, którym na odmianę zamierzałem wrócić do 
Władywostoku – odpowiedź mianowicie na pytanie: »Kim pan właściwie jest?« 
Odpowiedź ta brzmiała: »Jestem Polakiem«”. Ibidem, s. 28.
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I to była ta deklaracja na całe życie.
Sprawa wygląda paradoksalnie, bo zazwyczaj naprzód się jest 

Polakiem, a potem ewentualnie – pisarzem polskim. Ze mną było 
na odwrót: mając lat 15, powiedziałem sobie, że zostanę pisarzem 
polskim. A więc stałem się Polakiem, aby być pisarzem polskim. 
W wieku lat 15, po przeczytaniu Faraona, Quo vadis i kilku jesz-
cze powieści historycznych, dokonałem wyboru w tym dalekim 
Harbinie: zdecydowałem się, że wyjadę do Polski, a nie do swojej 
rodziny do ZSRR. Zapłaciłem za to zresztą wysoką cenę, bo jak 
już wspomniałem, straciłem rodzinę. Liczyłem zresztą (był to rok 
1928) wtedy na spotkanie z ojcem, który miał przyjechać na grani-
cę chińsko-radziecką i odwieźć mnie na granicę radziecko-polską. 
Niestety, zmarł w tym czasie i pojechałem do Polski, nie zoba-
czywszy ojca. Zapisałem się na Uniwersytet we Lwowie.

Czy rzeczywiście po to, żeby studiować Słowackiego?
Tak. Dlatego, że we Lwowie wykładał profesor Kleiner, najlep-

szy wówczas słowackolog.
To znaczy, że główną siłą napędową Pana życia była zawsze 

literatura?
Rzeczywiście, moje związki ze światem są typu literackiego.
A ludzie, jakieś wybitne indywidualności, którym Pan by coś 

zawdzięczał?
Owszem. Mógłbym wymienić trzech ludzi: mego ojca, któ-

ry, mimo iż inżynier, miał silny dosyć podkład humanistyczny  
i który opowiadał mi jako ośmioletniemu chłopcu Iliadę i Ody-
seję3 (pamięci ojca zadedykowałem czwarty tom Nowej baśni4),  

3 Iliada i Odyseja – eposy heroiczne przypisywane Homerowi (VIII w. p.n.e.), 
prawdopodobnie najstarsze utwory literackie w tradycji europejskiej, pierwot- 
nie w wersji ustnej (śpiewanej). Iliada opowiada historię wojny trojańskiej i udzia-
łu w niej Achillesa, a Odyseja – dzieje powrotnej podróży Odyseusza, króla Itaki, 
z wojny trojańskiej.

4 „Pamięci ojca, inżyniera Bronisława Parnickiego, który zabrał mnie z sobą  
w podróż z Moskwy do Szwecji w roku 1913 i który pierwszy wprowadzał mnie, 
dziecko, w świat czarów historii, opowiadanej tak, jak baśń się opowiada – po-
wieść tę poświęcam”. T. Parnicki: Nowa baśń. Cz. 4: Gliniane dzbany. Warszawa 
1966, s. 5. Chodzi o wyprawę w 1913, którą rodzina Parnickich odbyła ze wzglę-
du na zawodowe sprawy ojca pisarza.
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w latach 1920–1929 konsula, a potem przedstawiciela Polski Lu-
dowej w Chinach, mego harbińskiego nauczyciela – Konstantego 
Symonolewicza oraz katolickiego księdza Władysława Ostrow-
skiego, autora historycznych prac o katolicyzmie w Rosji5.

Co Pan studiował we Lwowie? Polonistykę?
Polonistykę, ocierałem się trochę także o anglistykę i orienta-

listykę. Ale wielkich sukcesów naukowych nie mogę odnotować 
na swoim koncie, jako że wcześniej z wielkim zapałem zacząłem 
oddawać się pracy literackiej.

W tym okresie – obok prac krytycznych – napisał Pan także 
zupełnie dzisiaj nieznaną i zapomnianą powieść sensacyjno- 
-kryminalną. Jest to o tyle ciekawe, że element sensacji jest we 
wszystkich chyba Pana powieściach.

Ta powieść, o której Pani wspomina, nazywała się Trzy minuty 
po trzeciej. Była to sprawa niepoważna. Miałem 21 lat, kiedy wpad- 
łem na pomysł napisania tej historii sensacyjno-szpiegowskiej. 
Bardzo szybko zresztą odeszła mi ochota, ale ponieważ rzecz 
ukazywała się w odcinkach, musiałem ją skończyć. W 1936 roku  
napisałem Aecjusza, ostatniego Rzymianina, książka ukazała się  
w 1937 roku, a w 1939 roku kandydowała wespół z Ładem serca6 
Andrzejewskiego do Nagrody Młodych Polskiej Akademii Lite-
ratury7. Jak Pani wie, Andrzejewski otrzymał nagrodę, a ja sty-
pendium zagraniczne. Odbyłem podróż – Bułgaria, Grecja, Kon-
stantynopol, Włochy. Przyjechałem do Polski na cztery dni przed 

5 Prace poświęcone katolicyzmowi w Rosji opublikował ksiądz Ostrowski 
najprawdopodobniej na łamach harbińskiego „Tygodnika Polskiego” lub w mie-
sięczniku „Katoličeskij vestnik Russkoj eparhii vizantijsko-slavânskogo obrâda  
v Man’čžurii”, wydawanym Harbinie w latach 1931–1941 przez Kościół katolicki 
obrządku bizantyjsko-słowiańskiego.

6 Ład serca – powieść Jerzego Andrzejewskiego wydana w 1938 r. (pierwodruk 
w „Prosto z Mostu” w 1937); zdobyła Nagrodę Młodych Polskiej Akademii Li-
teratury i wpłynęła na postrzeganie Andrzejewskiego jako pisarza katolickiego; 
opowiada historię grupy ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji konieczności doko-
nania wyboru pomiędzy dobrem a złem.

7 Parnicki otrzymał drugą Nagrodę Młodych Polskiej Akademii Literatury. 
Polska Akademia Literatury (1933–1939) przyznawała też złoty i srebrny Waw-
rzyn Akademicki.
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wybuchem wojny. Wróciłem do Lwowa. W sumie trzy lata spędzi-
łem w Związku Radzieckim, z czego półtora roku w ambasadzie 
generała Sikorskiego, jako attaché kulturalny. Po zerwaniu stosun-
ków dyplomatycznych między rządami ZSRR a polskim w Londy-
nie w 1943, ambasada opuściła Związek Radziecki, a więc i ja także.  
I za chwilę jeszcze raz się potwierdzi, jak dalece literatura warun-
kowała moje życie. W Londynie miałem dwie propozycje: lektorat 
języków słowiańskich w Portugalii lub attachat kulturalny posel-
stwa polskiego w Meksyku. Jak Pani wie, wybrałem to drugie,  
ponieważ chciałem pisać powieść o historii Meksyku8.

Myślałam, że po to, aby móc spokojnie pisać o Piastach.
Na to raczej wygląda. Okazuje się, że jestem dalekowidzem 

umysłowym, potrzebuję odległości. Gdybym nie pojechał do 
Meksyku, napisałbym pewnie powieść o Meksyku, a tak motyw 
meksykański wykorzystałem tylko w Nowej baśni, w szczególności  
w tomie trzecim. W roku 1945 skończył się rząd polski w Lon-
dynie i moje urzędowanie. Pozostałem jednak w Meksyku jako 
osoba prywatna przez dwadzieścia lat. Nawiasem mówiąc,  
w ciężkich warunkach bytowych. Postanowiłem mimo wszystko 
kontynuować pracę. Napisałem trzynaście książek, które zaczęły 
ukazywać się w kraju po 1956 roku.

Nie publikował Pan za granicą?
Nie, nie mam żadnych przekładów. Podobno Aecjusz ma się 

ukazać w Związku Radzieckim9. Ale to wiadomość nieoficjalna.
Muszę powiedzieć, że zupełnie nie rozumiem przyczyn tego 

zjawiska. Żeby tak znakomita literatura nie znalazła sobie swo-
ich tłumaczy i odbiorców.

Niewątpliwie za granicą jest duże zainteresowanie dla litera-
tury polskiej, ale wydaje mi się, że głównie, a może i wyłącznie  

8 Powieść z okresu konkwisty planował Parnicki jeszcze w pierwszej połowie 
lat trzydziestych; główną postacią miała być Malintzin (Doña Marina, La Malin-
che), Indianka, tłumaczka i towarzyszka życia Hernána Cortésa. Zob. przypis 10 
na s. 162 i przypis 67 na s. 325.

9 T. Parnickij: Aecij, poslednij Rimlânin. Prel. J. Abyzov. Moskva 1969. W kolej-
nych latach ukazywały się inne tłumaczenia prozy Parnickiego.
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dla takiej, która stanowi odbicie stosunku pisarza do współczesnej 
rzeczywistości polskiej.

Pozwoli Pan, że wrócę do Pana zainteresowania Sienkiewi-
czem.

To chyba rzeczywiście istotna sprawa. W ogóle pierwszym dru-
kowanym moim tekstem (40 lat temu, bo w roku 1928 w harbiń-
skim „Tygodniku Polskim”) było młodzieńcze studium Aleksander 
Dumas a Henryk Sienkiewicz10. Później, już we Lwowie, napisałem 
znowu artykuł Dziedzictwo twórcze Henryka Sienkiewicza11. Była  
to analiza raczej krytyczna.

Dla uważnych czytelników Pana powieści nie jest to jednak 
niespodzianką, ponieważ pisarstwo Sienkiewicza przy wszyst-
kich swych walorach jest gdzieś na antypodach Pana koncepcji 
powieści historycznej.

Właściwie mój stosunek do Sienkiewicza określa mnie jako pi-
sarza. Zna Pani przypowieść biblijną o walce Jakuba z aniołem? 
Więc ja właśnie w sposób Jakubowy walczę z Sienkiewiczem,  
to znaczy z kimś, kogo wielkość cenię i uznaję12.

Najbardziej zasadniczą różnicą wydaje się zastąpienie przez 
Pana Sienkiewiczowskiej plastyczno-emocjonalnej wizji dzie- 
jów – wizją intelektualną. A czy mógłby Pan wyjaśnić dlaczego – 
co podkreśla zgodnie cała krytyka – przedmiotem Pana zainte-
resowania pisarskiego są mroczne, niejasne epoki, pogranicza 
kultur?

Mam wrażenie, że ja naprawdę jestem niewyżytym history-
kiem. Najbardziej interesuje mnie zagadnienie – jak to było? Jak 
to było w tak zwanych wielkich epokach, to się mniej więcej wie.

10 T. Parnicki: Henryk Sienkiewicz i Aleksander Dumas (ojciec). „Tygodnik Pol-
ski” 1928, nr 303, s. 2–3; nr 304, s. 2–3; nr 305, s. 2–3; również w: Idem: Szkice 
literackie. Wstęp Z. Lichniak. Warszawa 1978, s. 88–93.

11 T. Parnicki: Dziedzictwo twórcze Henryka Sienkiewicza w obliczu dnia dzisiej-
szego. „Przegląd Powszechny” 1937, T. 215, s. 215–233; również w: Idem: Szkice 
literackie..., s. 155–170.

12 Motyw często przywoływany przez Parnickiego – zob. Zwierzenia powieścio-
pisarza historycznego, s. 68–69, „Jakub walczy z aniołem, jest aniołem zafascynowany”, 
s. 129–140, Między autobiografią a historią, s. 155.
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Pociąga więc Pana zagadka historii?
Może raczej łamigłówka. Ja uważam powieściopisarstwo histo-

ryczne za sposób dociekania tej prawdy historycznej, której histo-
rycy nie są w stanie wyświetlić czy rozwiązać.

A jaki jest stosunek autentyzmu dokumentarnego do wy-
obraźni twórczej? Co wolno? Czego – nie?

Mój pogląd na ten temat ulega zmianom w czasie. Ale zasad-
niczo trzymam się zasady, że wiąże mnie prawda historyczna, 
czyli to, co zostało stwierdzone źródłowo. Ale, jak wiadomo,  
w źródłach są luki i niedopowiedzenia, sytuacje, co do których 
historycy nie są zgodni. I tu wkracza prawo wyobraźni histo-
rycznej.

Intuicja?
Bałbym się takiego określenia. To wielkie słowo i poważne zo-

bowiązanie.
W związku z tym, jak układają się stosunki między historio-

grafami a autorami powieści historycznych?
Historycy patrzą na nas niechętnie. Ja znam jeden wyjątek od 

tej reguły.
Czytelnikowi Pana powieści wydaje się czasem, że tropienie 

związków przyczynowo-skutkowych decydujących o losach na-
rodów i poszczególnych bohaterów tworzy łańcuch w nieskoń-
czoność.

Tak jest. Im ktoś dłużej i bliżej z czymś obcuje – otwierają się 
przed nim coraz to nowe możliwości.

Czy to oznacza niemożność dotarcia do przyczyn ostatecz-
nych?

To drastyczne pytanie. W każdym razie ja nie mogę powie-
dzieć, że udało mi się dotrzeć do tych spraw kluczowych. Historia 
składa się z wiadomości o faktach oraz przekonania, że fakty od-
powiadają prawdzie. Natomiast wydaje mi się rzeczą niesłychanie 
trudną i niemożliwą stwierdzenie, czy interpretacja jakiegokol-
wiek faktu historycznego jest ponad wszelką wątpliwość słuszna.  
Na przykład wszyscy wiemy, że na początku IV wieku naszej ery, 
dzięki dosyć dobrze znanej osobistości cesarza rzymskiego Kon-
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stantyna13, chrześcijaństwo z religii prześladowanej przetworzyło 
się w uprzywilejowaną i popieraną. Istnieją tysiące rozmaitych in-
terpretacji, dlaczego tak się stało właśnie wtedy i za sprawą tego 
cesarza. Ale żadna z tych interpretacji nie wyczerpuje zagadnie-
nia całkowicie i o żadnej nie można powiedzieć, że jest ostateczna  
i bez zastrzeżeń to zagadnienie rozwiązująca.

Czyli że dociekania historyczne służą w gruncie rzeczy po- 
głębianiu świadomości historycznej?

Co dowodziłoby może pewnej niedojrzałości intelektualnej. 
Jakkolwiek pisarze historyczni podchodzą do każdego zagadnie-
nia z tą wiarą, że dotrą do tej ostatecznej formuły wyjaśniającej. 
Jednakże muszę dodać, że niektórzy krytycy traktują tę wiarę  
z coraz większym sceptycyzmem, twierdząc właśnie, że szukanie 
moje przetwarza się w cel sam w sobie, a nie w środek do znale-
zienia.

A jak by Pan określił generalną zasadę czy zasady, porząd- 
kujące Pana spojrzenie na historię i co z tych założeń wynika  
dla interpretowania współczesności?

Nie stać mnie na wytłumaczenie zafascynowania historią, któ-
re datuje się od wczesnego dzieciństwa, stwierdzić jednak mu-
szę, że zafascynowanie to stworzyło sytuację paradoksalną dla 
większości myślących ludzi, między innymi pisarzy, dla których 
od czasów bardzo odległych historia jest magistra vitae. Dla mnie 
odwrotnie – vita est magistra historiae14. Rozumienie wydarzeń 
współczesnych pozwala mi lepiej zrozumieć istotny sens takich 
czy innych wydarzeń z czasów minionych. Zresztą odnosi się 
to nie tylko do historii oficjalnej, ale i do historiozoficznych czy  
w ogóle filozoficznych elementów w literaturze. W latach czter-

13 Konstantyn I Wielki (272–337) – cesarz rzymski, reformator; uczynił 
Konstantynopol siedzibą cesarską; przed śmiercią przeszedł na chrześcijań-
stwo; wraz z Licyniuszem (260–325), cesarzem wschodniorzymskim, wydał  
w 313 r. tak zwany edykt mediolański, gwarantujący wolność wyznania w Cesar-
stwie Rzymskim, co utorowało chrześcijaństwu drogę do stania się dominującą 
religią w Cesarstwie.

14 historia magistra vitae (łac.) – ‘historia (jest) nauczycielką życia’ ; Parnicki od-
wraca sentencję i parafrazuje ją: „Życie jest nauczycielem historii”. 
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dziestych, po przeczytaniu ósmym albo dziewiątym Braci Kara-
mazow Dostojewskiego15, powiedziałem do przyjaciela: „Stalin 
pozwala mi lepiej rozumieć postać wielkiego inkwizytora z tej 
książki”. Przyjaciel był zdziwiony. Powiedział, że on by powie-
dział na odwrót – wielki inkwizytor16 pozwala lepiej rozumieć  
Stalina17.

A teraz inny problem, bardzo chyba istotny w Pana twórczości, 
tak zwany motyw mieszańca. Pana bohaterowie to najczęściej 
ludzie o dość powikłanym rodowodzie, który determinuje za-
równo ich psychikę, jak i działanie. Niektórzy krytycy określają  
te postaci jako jednostki wyalienowane spośród istniejących 
grup społecznych.

Spróbuję Pani wyjaśnić, w czym widzę historyczną ważność 
mieszańców. Przy tym mam na myśli nie tylko mieszańców ple-
miennych czy religijnych, ale także pochodzących od rodziców  
z odmiennych, a nawet wrogich sobie grup społecznych. Otóż 
mieszaniec czując, że nie uznaje go w pełni za swojego ani spo-
łeczność ojca, ani matki, dąży do tworzenia idei, które by mogły 
się stać podstawą dla jakiejś nowej społeczności. Wydaje mi się, 

15 Fiodor Dostojewski (1821–1881) – pisarz rosyjski, jeden z najważniejszych 
prozaików literatury światowej, autor powieści realistycznych i psychologicz-
nych; Dostojewskiemu bliska była religia chrześcijańska; w latach 1850–1859  
zesłany na katorgę za udział w Kole Pietraszewskiego (reformistycznej grupie  
literatów); autor Zbrodni i kary (1867), Idioty (1869), Biesów (1873) i opowiadających  
o ojcobójstwie w kategoriach moralnych Braci Karamazow (1880).

16 Autorem jednego z tłumaczeń Braci Karamazow był Aleksander Wat (1928). 
Parnicki tak wypowiadał się o Watowskim tłumaczeniu legendy o wielkim inkwi-
zytorze w liście do poety: „jest [ona – P.G.K., T.M.] w Pańskim spolszczeniu arcy-
dziełem rytmiki (muzyki) i retoryki, i mocy dramatycznej, jakie zadziwiająco  [...] 
wyróżniają tych właśnie kilkadziesiąt stron oryginału”. P. Gorliński-Kucik: 
„Mało kto z nas wszystkich jeszcze żyjących daje mi to poczucie ciągłości polskiej [...]  
literatury XX wieku”. Listy Teodora Parnickiego do Aleksandra Wata. „Śląskie Studia 
Polonistyczne” 2013, nr 1 (3), s. 247.

17 Józef Stalin (właśc. Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili; 1878–1953) – pocho-
dzący z Gruzji polityk; pełnił funkcje sekretarza generalnego Komunistycznej 
Partii Związku Radzieckiego i premiera Związku Socjalistycznych Republik  
Radzieckich; dyktator ZSRR.
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że jest to proces dokładnie dialektyczny: ojciec i jego społeczność 
to jest teza, matka i jej społeczność – antyteza, a mieszaniec zdąża 
do stworzenia syntezy. Za klasyczny przykład dziejowy społecz-
ności mieszańców uważam chrześcijaństwo – tezą byłaby teologia 
judaizmu, antytezą – kultura i filozofia grecko-rzymska. Zresztą – 
o ile wolno mi pozwolić sobie na pewien paradoks – Chrystus 
w pełni Bóg i równocześnie w pełni – człowiek, według teologii 
soboru chalcedońskiego z roku 45118, jest symbolem najwyższej 
formy mieszańca. Można tę samą sprawę postawić nieco inaczej: 
szara kaczka prześladowana zarówno przez białe, jak i czarne, 
wynajduje sobie własne sposoby ratowania się (w świecie ludz-
kim wynajduje idee) niedostępne ani czarnym, ani białym. Jesz-
cze jeden przykład – jednorodna grupa pierwotna dążąca do spo-
istości postanawia zniszczyć fizycznie nielicznych mieszańców  
w swoim łonie (niekoniecznie aż zniszczyć fizycznie, bo jak czy-
tamy w zakończeniu Księgi Nehemiasza w Starym Testamen-
cie, wystarczy wygnać tylko dzieci żon czy nałożnic pogańskich  
z odbudowującej się społeczności żydowskiej)19. Jeszcze i taki  

18 sobór chalcedoński – zwołany w 451 r. przez cesarza wschodniorzymskie-
go Marcjana i papieża Leona I; kontynuował chrystologiczne ustalenia soborów 
w Nicei i Konstantynopolu; ustanowił tak zwaną unię hipostatyczną, wedle której  
w jednej osobie Chrystusa zawierają się dwie natury: boska i ludzka, które istnie- 
ją w nim bez zmiany natur, bez pomieszania, bez rozdzielenia i bez rozłączenia.

19 Chodzi o fragment: „W owym czasie widziałem też Żydów, którzy po-
ślubili kobiety aszdodyckie, ammonickie i moabickie. A co do synów ich – to 
połowa mówiła po aszdodycku czy językiem takiego lub innego narodu, a nie 
umieli mówić po żydowsku. Wtedy zgromiłem ich i złorzeczyłem im, i nie-
których z nich biłem, i targałem ich za włosy, i zaklinałem ich na Boga: »Nie 
wydawajcie córek swoich za ich synów! Nie bierzcie córek ich dla synów swo-
ich ani dla siebie za żony! Czyż nie przez to zgrzeszył Salomon, król izraelski?  
A przecież między wielu narodami nie było króla jak on. Był on miły Bogu 
swemu, i ustanowił go Bóg królem nad całym Izraelem: nawet jego skusiły do 
grzechu cudzoziemskie kobiety. Czy mimo tej przestrogi ma się słyszeć o was,  
że popełniacie zupełnie to samo wielkie zło, sprzeniewierzając się Bogu naszemu 
przez poślubianie kobiet cudzoziemskich?« Nawet jeden z synów Jojady, syna 
arcykapłana Eliasziba, był zięciem Choronity Sanballata. Odpędziłem go od sie-
bie. Zapamiętaj im, Boże mój, splamienie kapłaństwa oraz przymierza z kapłana-
mi i lewitami” (Ne 13,23–29).
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obraz: dla likwidacji mieszańców społeczność (mam teraz na my-
śli społeczność pierwotną) ma do swojej dyspozycji kamienie. 
Czterdziestu dziewięciu mieszańców ukamienuje, ale instynkt 
samozachowawczy pięćdziesiątego pozwoli mu wymyślić łuk, 
który da mu możność obronienia się przed wrogą mu jednorodną 
społecznością.

Ponieważ niezwykły kunszt, a przede wszystkim bogactwo 
formalne Pana prozy nasuwa najróżniejsze paralele literackie  
z Joyce’em, Kafką, Mannem, Wilderem itd. itp. – chciałabym za-
pytać, jaki jest Pana stosunek do tych pisarzy?

Istnieją pewnie jakieś związki podświadome. Jednakże Kafka20 
nigdy nie budził we mnie specjalnego entuzjazmu. Prousta21, ow-
szem, cenię tak bardzo, że po drugiej lekturze jego cyklu zada-
łem sobie pytanie, czy powieść ma w ogóle jeszcze jakiekolwiek 
szanse dalszego rozwoju. Z tym przecież, że dla Prousta obojętne 
(choć też był mieszańcem) są te sprawy, które mnie najbardziej 
fascynują: historyczne, religioznawcze, próby stworzenia przez 
mieszańców własnego świata, jako twórczy sprzeciw w stosunku 
do świata swoich rodziców. Faulknera22 – choć to zabrzmi bardzo 
nieinteligentnie – nie lubię raczej. Jedyna jego książka, która mi 
się podobała, A fable (Baśń), nie była zdaje się nigdy tłumaczona 
na język polski23. W tej książce Faulkner parafrazuje perypetie 
kilkunastu dezerterów z armii francuskiej w czasie I wojny świa-
towej w kategorii wydarzeń tygodnia Pasji Chrystusowej. Nato-

20 Franz Kafka (1883–1924) – pisarz niemieckojęzyczny pochodzenia żydow-
skiego, związany z Pragą, jeden z ważniejszych pisarzy literatury europejskiej 
XX w.; autor Procesu (1925) oraz Zamku (1926).

21 Marcel Proust (1871–1922) – francuski pisarz, autor siedmiotomowej po- 
wieści W poszukiwaniu straconego czasu (1913–1927), jednej z najważniejszych  
powieści XX w., nowatorskiej pod względem formy introspekcji głównego bo-
hatera.

22 William Faulkner (1897–1962) – amerykański pisarz, laureat Nagrody No-
bla w dziedzinie literatury (1949), jeden z najważniejszych pisarzy modernistycz-
nych; autor Wściekłości i wrzasku (1929) i Absalomie, Absalomie... (1936).

23 W. Faulkner: Przypowieść. Tłum. E. Życieńska. Warszawa 1968. Akcja tej 
powieści o pacyfistycznej wymowie toczy się w trakcie I wojny światowej i jest 
parabolą Ewangelii.
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miast wielkie powinowactwo myślowe odczułem w stosunku do 
Joyce’a24, jako autora powieści Ulisses. Ale było to właśnie uczucie 
powinowactwa. Nie sądzę bowiem, żeby Joyce jako artysta miał 
jakiś realny wpływ, w szczególności taki, którego byłbym w pełni 
świadomy.

Nie wiem, czy to Pana nie oburzy, ale Pana stosunek do posta-
ci powieściowych, a raczej – jeśli można się tak wyrazić – sposób 
manewrowania nimi – nasuwa mi pewne analogie z dramatami 
Pirandella.

To chyba słuszne spostrzeżenie, tylko że co najmniej dwie 
trzecie moich książek powstało przed zapoznaniem się z twór-
czością Pirandella25. Znałem tylko jeden jego utwór, mianowicie  
Henryka IV. Moja ostatnia książka, „Zabij Kleopatrę”, może zdra-
dzać pewne pokrewieństwo z Pirandellem, ale też wydaje mi się, 
podświadomie raczej. W pewnej sytuacji w V wieku naszej ery po-
stacie zaczynają zachowywać się w taki sposób, jak gdyby każde 
ich słowo było kierowane do kogoś bardzo odległego. Mianowi-
cie są one tylko postaciami książki pisanej wiele wieków później.  
I autor tej książki kontroluje, jak chce, każdą ich wypowiedź.

I wreszcie sprawa ostatnia: Pana stosunek do czytelnika.  
Proszę darować, ale czasem wydaje mi się, że nie bardzo trosz-
czy się Pan o to, czy nadąża on za trudnym przewodem myślo-
wym dzieła, a czasem – że jest Pan nadto pochlebnego zdania  
o jego wykształceniu historycznym, filozoficznym, religio-
znawczym itd. itp.

Chwilami wydaje mi się, że jeżeli autor niesłychanie wiele pra-
cy przygotowawczej włożył w tworzenie swego dzieła, a mam na 
myśli pracę intelektualną, to ma prawo oczekiwać, że i czytelnik 

24 James Joyce (1882–1941) – irlandzki pisarz języka angielskiego, jeden z naj-
ważniejszych prozaików modernistycznych; autor Dublińczyków (1914), Finne-
ganów trenu (1939) i Ulissesa (1922); w Ulissesie została zastosowana nowatorska 
technika narracji zwana „strumieniem świadomości” – Leopold Bloom, bohater 
powieści, relacjonował w ten sposób swoją jednodniową wędrówkę po Dublinie.

25 Luigi Pirandello (1867–1936) – dramaturg i prozaik włoski, laureat Nagrody 
Nobla w dziedzinie literatury (1934); autor Tak jest, jak się państwu zdaje (1917), 
Henryka IV (1922) oraz Sześciu postaci w poszukiwaniu autora (1921).



II

zechce zadać sobie trud takiej pracy, choćby to był trud dziesię-
ciokrotnie mniejszy. Nieraz czytam w recenzjach utyskiwania na 
zmniejszającą się komunikatywność mojej prozy, widocznie jest to 
niedowład talentu.

Może i wolałbym na przykład sprawy greckie w Azji w II wie-
ku przed Chrystusem (vide – Koniec „Zgody Narodów”) przedstawić 
w kategoriach powieści sienkiewiczowskiej, jednakże nie potra-
fię. Szukam z wielkim wysiłkiem, nieraz nawet boleśnie, formy 
najodpowiedniejszej do wyrażenia mojej koncepcji, bo najważniej-
sza dla mnie jest koncepcja i wizja, i gdy o nie chodzi, na żadne 
kompromisy z formą pójść nie mogę. Mówiłem już o tym kiedyś 
i chętnie to powtórzę na prośbę przedstawicielki „Polityki” –  
Ajschylos i Sofokles mieli szczęście i możność przemawiać w spo-
sób naturalny do całego ludu ateńskiego. Eurypides zapewne też 
chciałby przemawiać do całego ludu ateńskiego, ale nie kosztem 
wykrzywienia czy spłycenia swoich własnych koncepcji dotyczą-
cych mitologii, historii itd. Więc też w pewnym momencie uświa-
domił sobie, że ma dwóch czytelników czy słuchaczy, że pisze dla 
tych dwóch: jednym był on sam, Eurypides, drugim – Sokrates. 
Pozwoliłem też już sobie kiedy indziej powiedzieć, że cieszyłbym 
się, żeby mój polski Sokrates miał sto tysięcy głów, ale jeżeli mu-
siałoby się okazać, że ma on głów tysiąc albo sto, albo (co było-
by już raczej przykre) tylko dziesięć, pisałbym dalej tak jak piszę  
z poczuciem satysfakcji, że przecież czytamy: Sokrates i ja – Eury-
pides26.

26 Ten sam wątek w: Powrót do źródeł polskości, s. 84–90, „Na mnie wyspy czekać 
będą...”, s. 162–163.
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„Powieść to jakby rozwiązywanie 
łamigłówki...”1 

Rozmawiał: Krzysztof Mętrak

Pierwsze wrażenie: ciężkie okulary jak spychacze cofają oczy 
w głąb twarzy. W przestronnym warszawskim mieszkaniu Teo-
dora Parnickiego znajduję się oko w oko z nieufnością. „Mam 
opory przed publicznymi wypowiedziami” – powiada autor 
Nowej baśni. Motyw ten będzie powracał kilkakrotnie w czasie 
naszej rozmowy i nie będzie w tym nic z fałszywej skromności. 
„Po prostu mam obawy, że będę osobą publiczną” – dopowiada 
Parnicki. Rozmowa nie klei się. Wreszcie cedzę kilka zdań nie-
zgrabnie imitujących pytanie.

Jest Pan pisarzem, który dzięki swoim zawikłanym kolejom 
losu zastanawia, szczególnie jeśli chodzi o kwestię stosunku pi-
sarz – czytelnik. Przez wiele lat pisał Pan „w ciemno”, w oderwa-
niu od swego potencjalnego czytelnika. Każdy pisarz, wydaje 
mi się, odczuwa dojmującą potrzebę choćby hipotetycznej we-
ryfikacji ze strony swego „prześladowcy”, jakim jest czytelnik. 
Czy i jak wyobrażał Pan sobie jakiegoś idealnego czytelnika  
w różnych okresach swego życia?

Wyjaśnię to Panu, jeśli można, na przykładzie Srebrnych or-
łów. Po wyjeździe z ZSRR w roku 1943, przed wylądowaniem  
w Meksyku, znalazłem się, z mojego własnego wyboru, w Jero-
zolimie. Już wcześniej miałem różne projekty wykorzystania pół- 
rocza wolnego czasu; wybrałem Jerozolimę, bo tam był Uniwer-

1 „Kultura” 1968, nr 32. Do artykułu dołączono zdjęcie Parnickiego autorstwa 
M. Tarasiewicza.

1968



108

sytet Hebrajski2 mający dobre polonica. W Jerozolimie napisałem 
Srebrne orły, wydane potem w wydawnictwie, które było ekspo-
zyturą rządu polskiego w Londynie. O jakim czytelniku myślałem 
przede wszystkim? O tych Polakach, którzy byli tam, za granicą; 
choć oczywiście myślałem i o tym, że wcześniej czy później książ-
ka moja dotrze do kraju.

Pierwsze pięć–sześć lat w Meksyku, w tym sensie jak Pan to sfor-
mułował, było dla mnie bardzo trudne. Pisałem z myślą – trudne 
lata – o jakimś czytelniku idealnym, o „zespole” czytelniczym speł-
niającym wszelkie warunki. Po prostu była potrzeba pisania po pol-
sku. Był okres mego życia w Meksyku, kiedy będąc od lat przecież 
poza krajem, odczuwałem pokusy pisania w innym języku, choć 
nigdy nie dość silne. Jeśli pamięta Pan moje perypetie młodości, to 
jedno było w nich niesłychanie ważne: być pisarzem polskim. Były 
oczywiście polskie wydawnictwa emigracyjne, ale mój typ twórczo-
ści nie napotkałby na oddźwięk i zainteresowanie; nawet wydanie 
Końca „Zgody Narodów”, w dwóch tysiącach egzemplarzy, było ge-
stem bezinteresownym ze strony wydawcy – to nie była książka, 
która mogła zainteresować emigrację, książka, która by chwyciła.  
A dla wydawcy było to przedsięwzięcie deficytowe3.

Powstała Polska Ludowa. Ja nigdy nie straciłem z myśli moż-
liwości swego powrotu do Polski; ale w okresie przedpaździer-
nikowym mój powrót nie byłby dla nikogo użyteczny, a i moja 
twórczość nie mogłaby liczyć na uznanie. W roku 1949 ukaza-
ły się wprawdzie w Polsce Srebrne orły – eksperyment podjęła  
Książnica-Atlas i książka w dziesięciu tysiącach egzemplarzy bar-
dzo szybko się rozeszła – ale kiedy drugi nakład był gotowy, wła-
dze poleciły, ażeby warunkiem koniecznym wydania było uregu-

2 Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie został założony w 1925 r., był pierwszą 
uczelnią wyższą z hebrajskim językiem wykładowym. Do dziś to jedna z najważ-
niejszych uczelni w Izraelu.

3 T. Parnicki: Koniec „Zgody Narodów”. Powieść z roku 179 przed nar. Chr.  
T. 1–2. Paryż 1955 − T. 1, s. 308, T. 2, s. 293. O kontaktach Parnickiego z paryską 
„Kulturą” oraz okolicznościach wydania powieści zob.: J. Giedroyc, T. Parnic-
ki: Listy 1946–1968. Oprac. A. Dobrowolski. Cz. 1–2. [Archiwum „Kultury” 14]. 
Warszawa 2014.
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lowanie mego stosunku do Polski Ludowej. Odmówiłem – gdyż 
nie tracąc możliwości powrotu z oka, uważałem, że decyzję tak 
niesłychanie ważną musiałbym podjąć z motywów głębszych niż 
załatwienie sprawy: czy książka wyjdzie czy nie4. Odpowiedzią 
był zakaz drugiego wydania, wycofano egzemplarze: były to dla 
mnie moralnie i psychicznie bardzo ciężkie chwile.

Wczesne lata pięćdziesiąte były więc mało płodne. Pierwszą 
podnietę, pierwszy sygnał dostałem z PAX-u w 1954 roku. Pro-
ponowali mi napisanie czegoś o historii Meksyku. Odmówi-
łem, bo byłem w trakcie pracy nad Słowem i ciałem. W 1953 roku,  
w dziesięć lat po Srebrnych orłach, pierwsza część Słowa i ciała była 
gotowa; w 1954 roku skończyłem Koniec „Zgody Narodów”. Było 
to takie pisanie bez żadnego adresata poza sobą samym. W lecie 
1956 roku PAX wznowił Aecjusza i szybko obiecał dalsze. Że jak 
coś napiszę, to wydadzą. Zacząłem pisać z wiedzą o konkretnym 
czytelniku polskim i to dodało mi bodźca. Nikt mi nie stawiał żad-
nych warunków, mogłem wydawać, mimo że przebywałem poza 
Polską. Nastąpił okres wielkiej – jak się krytycy zżymają – nawet 
„nadmiernej” mojej płodności, napisałem wiele książek. Z nasta-
wieniem tylko na odbiorcę krajowego.

Przez długi czas twórczość Pańska pokonywała zwycięsko 
„geograficzne”, by tak rzec, oddalenie twórcy od czytelnika.  
Ale można by mówić o innym oddaleniu. Pańska twórczość jest, 
jak się mówi potocznie, „trudna”, wymaga pewnej ilości infor-
macji od czytelnika. Z kolei jest Pan pisarzem, który nie idzie na 
koncesję z czytelnikiem. Czy to oddalenie Panu jako pisarzowi 
nie ciąży?

Muszę wyznać raz jeszcze, za cenę powtarzania się: jeżeli ja pi-
szę tak jak piszę, to nie dlatego, że chcę, ale że inaczej nie mogę. 

4 Odmowa złożenia deklaracji lojalności wobec władz PRL (czego zażądano 
od pisarza przed ewentualnym kolejnym wydaniem powieści) utwierdziła auto-
ra Końca „Zgody Narodów” w decyzji, by pozostać na emigracji, mimo iż jego sytu-
acja materialna była niezwykle trudna. Konsekwencją tej decyzji było nałożenie 
na pisarza cenzury w kraju. Cenzurę tę zdjęto dopiero w 1956 r., w następstwie 
czego Instytut Wydawniczy PAX wznowił najpierw Aecjusza, ostatniego Rzymia-
nina, a następnie Srebrne orły. Zob. przypis 5 na s. 256.
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Nie jestem elitarystą z założenia, nie miałbym nic przeciwko 
temu, by moje książki czytały setki tysięcy. Z góry jednak sobie 
uświadomiłem, że problemy przeze mnie poruszane mogą być 
wyrażone tylko w tej a tej formie. Ja za to płacę cenę: będę miał 
ograniczone pole czytelnicze. Ale wniosę tu poprawkę, może 
przesadnie optymistyczną. Srebrne orły w 25 lat od napisania 
uzyskały 100 tysięcy egzemplarzy; kiedy ta książka się ukaza-
ła, znajomi mówili mi, że jest dla nich nieczytelna. Może to jest 
kwestia czasu, a czytelnik oswaja się ze sposobem pisania i grono 
czytelnicze się zwiększa?

Jak Pan powiedział – nie idę na kompromisy z czytelnikiem. 
Ale nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że nie mogę: zostawiam 
krytykom i psychologom twórczości dlaczego tak jest. Może ja 
bym wolał, żeby zetknięcie Greków z Azją w Końcu „Zgody Na-
rodów” było tak malownicze jak Potop; nie umiałem jednak tych 
problemów przedstawić inaczej.

A czy w pokonywaniu przestrzeni między Panem a Pańskimi 
czytelnikami krytyka literacka była pomocna? Czy uważa Pan, 
że dokonała odpowiedniego wysiłku, aby twórczość Pańską 
przybliżyć?

Muszę rozdzielić wpływ krytyki na mnie i pomoc jej dla rozpo-
wszechnienia moich książek. Krytyka jakiś czas wykazywała duże 
zainteresowanie dla moich książek i to niewątpliwie musiało za-
ważyć na jednym i drugim. Jeden tylko szczegół chcę wprowadzić, 
choć jest on może krzywdzący, podejrzewam, że duże zaintereso-
wanie dla moich książek wynikało trochę z faktu mego przeby-
wania w Meksyku; w Polsce jest duża siła atrakcyjności tego, co 
„zewnętrzne”. Nie ma w tym zresztą nic specjalnie karygodnego: 
ludzie ciekawi są tego, co się dokonuje gdzie indziej.

Życzliwa, poświęcająca dużo uwagi krytyka dodawała mi za-
chęty do pracy, była bodźcem. Ale nigdy nie słuchałem wskazań 
krytyki. Mój stosunek do prac krytycznych, które do Meksyku  
z Polski nadchodziły, miał charakter przeglądania się w zwier-
ciadle. Krytyka dawała mi możność zobaczenia, „jaki ja jestem”.  
Z tej wiedzy, jaką zwierciadło dawało, nie wyciągałem wnios- 
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ków, które by prowadziły do „operacji kosmetycznej”, tak jak na 
przykład ktoś, kto przyglądając się niekształtnemu własnemu 
nosowi, postanawia operacyjnie go „naprawić”. Jednakże choć 
nigdy nie kieruję się wskazaniami krytyki, wsłuchiwałem się  
w jej głosy uważnie: to prawda o mnie samym, jaka przychodzi do 
mnie z zewnątrz.

Jeszcze coś: to wszak Słojewski5 i to właśnie w Waszej „Kultu-
rze” pierwszy napisał: Parnicki wprawdzie nie jest jeszcze znużo-
ny, ale my już jesteśmy Parnickim znużeni6. Pewnie w tym coś jest. 
Następuje na przykład redukcja nakładów moich książek. Nowej 
baśni, która wychodzi w PIW-ie – właśnie się ukazał jej piąty tom – 
trzy pierwsze tomy miały nakład dziesięć tysięcy. Czwarty tom – 
siedem tysięcy. Piąty – pięć tysięcy. Widocznie nadchodzi fakt 
znużenia, zniechęcenia...

Nie próbuję oponować, bo pisarzowi tej świadomości niepo-
trzebne są zdawkowe komplementy. Żeby jednak zabić smutek 
wynikły z kalkulacji wydawniczych, zapytuję o nowe prace, 
które ów fakt znużenia mogą odsunąć w niebyłą przeszłość.

Szósty tom Nowej baśni jest w przygotowaniu, zamierzam go 
skończyć przed upływem roku kalendarzowego. Sygnalizowa-
łem już jednak wydawnictwu możliwość przedłużenia terminu.  
W Meksyku pisałem więcej: dwie książki rocznie. Będąc w Pol- 
sce – mija już równy rok pobytu – skończyłem jedną: „Zabij Kleo- 
patrę”, ukaże się w PAX-ie. Teraz pracuję nad jej kontynuacją  
pt. „Inne życie Kleopatry”. Jeszcze dwie książki mam w projekcie: 
jedną dla Czytelnika, chcę jej tło cofnąć w czasy bardzo odległe,  
w VI wiek przed Chrystusem7. Nigdy dotąd nie sięgałem tak dale-

5 Jan Zbigniew Słojewski (1934–2017) – krytyk literacki i felietonista, absolwent 
Uniwersytetu Warszawskiego, związany ze „Sztandarem Młodych”, „Współczes- 
nością”, z „Kulturą” i „Polityką”.

6 „Ale przeczytałem ponownie Koniec »Zgody Narodów« i wydaje mi się,  
że Koła na piasku to powieść nie mniej doskonale napisana jak tamta. Pisarz nie 
jest zmęczony. Zmęczeni są może trochę czytelnicy”. J.Z. Słojewski: Mieszaniec, 
polityka i sny [rec. Kół na piasku]. „Kultura” 1966, nr 44, s. 3.

7 Projekt przyjął ostatecznie formę powieści zatytułowanej Sekret trzecie-
go Izajasza (Warszawa 1984), odwołania do VI w. p.n.e. łączą się jednak w niej 
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ko wstecz. Druga miałaby spełnić marzenie dosyć dawne i poru-
szyć problem nurtujący od dawna mediewistów: problem pierw-
szego państwa słowiańskiego8. Było to państwo Samona9 w VII 
wieku, zresztą efemeryda historyczna. Ten temat zawdzięczam 
profesorowi Labudzie, autorowi monografii o państwie Samona10. 
Projekty na przyszłość? W moim wieku wolałbym się nie wdawać 
w nie szczegółowo.

Krytycy – mówię – mają skłonność do jednoznacznego okreś- 
lania pisarzy, jeśli chodzi o ich poglądy, wyznawane historio-
zofie, ideały. Jak Pan się odnosi do tych wysiłków? Jakie samo-
określenie by Panu odpowiadało?

Jestem dosyć sceptyczny, jeśli chodzi o tak zwane samo-
określenie. Uważam się za pisarza, który jeszcze nie postawił 
wszystkich kropek nad „i”, który nie znalazł jeszcze swego bez-
spornego miejsca w historiozofii. Pisarz staje się wyrazicielem 
pewnej jasno określonej postawy historiozoficznej raczej pod-
świadomie. To, co się popularnie nazywa „społecznym zamó-
wieniem pisarskim”, ja to rozumiem tak: pisarz podchodzi do 
jakiegoś problemu i dopiero na końcu można sprawdzić efekt; 
jestem zwolennikiem indywidualistycznego poglądu na prawa 
pisarza: pisarz tworzy według swej wewnętrznej potrzeby i jest 
rzeczą godną pochwały, jeżeli się okazuje, że wewnętrzna po-
trzeba pisarska pokrywała się z zapotrzebowaniem społeczności. 
Jeżeli ktoś zaczyna pisać i wychodzi mu – jak Sienkiewiczowi – 
utwór „ku pokrzepieniu serc”, to dobrze, ale źle, jeśli z góry sta-

z innymi perspektywami czasowymi. Powieść stanowi trzecie ogniwo cyklu, któ-
rego elementami wcześniejszymi są powieści Tożsamość i Przeobrażenie.

8 Mowa o powieści Muza dalekich podróży (Warszawa 1970).
9 Samon (zm. 658) – kupiec frankijski, który znalazłszy się na terenie dzisiej-

szych Czech, wziął udział w ogólnosłowiańskim powstaniu przeciwko Awarom 
(koczowniczemu ludowi zamieszkującemu Europę Południowo-Wschodnią 
między VI a IX w.) i w efekcie stanął na czele pierwszego udokumentowanego  
w źródłach państwa słowiańskiego. Istniało ono w latach ok. 623–661 na te-
renach dzisiejszych Czech, Słowacji i Austrii, natomiast upadło po śmierci  
Samona.

10 G. Labuda: Pierwsze państwo słowiańskie – państwo Samona. Poznań 1949. 
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wia sobie jako obowiązek owo krzepienie. Może na przykład 
nie mieć możliwości, ani wewnętrznej potrzeby. Pan oczekuje, 
ba, wręcz wymaga deklaratywnych wypowiedzi, ja się wykrę-
cam, ale jak ktoś mnie przyprze do muru, to owszem proszę: 
wspominałem o powieści z VI wieku przed Chrystusem. Cen-
tralnym problemem tej powieści ma być próba rozwiązania za- 
gadki tekstu i pisarza, znanego w biblistyce jako Drugi Izajasz. 
Mianowicie, w starotestamentowym proroctwie Izajasza są frag-
menty, które niewątpliwie stanowią tekst odrębny i muszą mieć 
innego autora niż reszta tekstu. Ortodoksyjna biblistyka chrze-
ścijańska twierdziła, przez wieki i wieki, że proroctwo jest tek-
stem jednolitym i że Izajasz w VIII wieku wieszczył nadejście 
Jezusa Chrystusa. Dostał też przydomek piątego ewangelisty. 
Biblistyka laicka nie zgadza się z tym ujęciem. Chodzi o tak zwa-
ny motyw „cierpiącego Sługi Bożego”, o którym teologia oficjal-
na mówi, że to wizja Chrystusa na osiem wieków przed przyj-
ściem. Powieść moja odgadnąć ma tajemnicę, kto był autorem 
tych fragmentów poświęconych „cierpiącemu Słudze Bożemu”  
i kogo autor miał na myśli jako tego sługę11. Otóż ja dzisiaj jeszcze 
nie wiem. Dopiero jak skończę, to dojdę do przekonania. Wcale 

11 W tradycji chrześcijańskiej cztery pieśni Sługi Jahwe z Deutero-Izajasza  
(to jest rozdziałów 40–55 biblijnej Księgi Izajasza) zapowiadają Mesjasza, którym 
był Jezus Chrystus; obraz cierpiącego Sługi Jahwe z trzeciej pieśni (Iz 50,4–9) 
oraz czwartej pieśni (Iz 52,13–53,12) stanowi w tej interpretacji bezpośrednią 
zapowiedź męki i ofiary Chrystusa. Judaizm neguje osobowy charakter ciepią-
cego Sługi Jahwe i uznaje, że jest to zbiorowy symbol całego ludu żydowskie-
go, cierpiącego dla dobra ludzkości. Teologia chrześcijańska polemizuje z taką 
interpretacją, wskazując, że nie ma podstaw do negowania osobowego Sługi,  
a jego misja jest wyjątkowa, ponieważ judaizm nie zna pojęcia przebłagalnej ofiary  
ze śmierci i z cierpienia człowieka ani nie kieruje swojej misji szczególnie do 
pogan. Problemy egzegetyczne związane z tekstami Deutero- i Trito-Izajasza  
są motywem przewodnim powieści Sekret trzeciego Izajasza (1980). Motyw ten, 
który sprowadza się do podstawowego pytania, czy Jezus z Nazaretu w istocie 
jest zapowiadanym w Starym Testamencie Mesjaszem, pozostaje, jak się wydaje, 
w związku z próbami zrozumienia przez Parnickiego własnej tożsamości „mie-
szańca” – jako dziecka (zasymilowanej) Żydówki i katolika − obywatela Prus  
z polskimi korzeniami.
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nie jestem zresztą pewien, czy przedarcie się przez studia bibli-
styczne dostarczy mi odpowiedzi: kto ma rację. Takie jest moje 
podejście do problemów stawianych przez historię. Powieść to 
jakby rozwiązywanie łamigłówki, przede wszystkim dla autora. 
Zaczynam książkę, będąc w labiryncie, z którego szukam wyj-
ścia. Jak umrę albo skończę pisać – krytycy literaccy powiedzą, 
do wyznawców jakiej historiozofii należy mnie zaliczyć.

Z tego, co Pan mówi, wynika, że traktuje Pan swoją twórczość 
jako pole nieustannego poszerzania własnej samowiedzy. Po-
twierdza to jak gdyby tezę, że w poznaniu historycznym pod-
miot poznający i przedmiot poznania są tożsame.

Tak, właśnie.
A jak się Pan ustosunkowuje do tezy, która jest dosyć roz-

powszechniona na gruncie nowoczesnej etnologii, a która głosi 
nieprzetłumaczalność kultur ludzkich?

Bardzo możliwe, że tak jest. Ale gdyby tak było, musiałoby być 
to równoznaczne z postawieniem stopnia ujemnego większości  
z moich książek. Bo jeśli Pan weźmie Koniec „Zgody Narodów”, 
książkę, w której chciałem być w zgodzie z faktami historycznymi, 
co było jej ambicją – spróbowałem w niej postawić twarzą w twarz 
kulturę klasyczną, starogrecką z kulturą starożytnej Azji. Ktoś 
mógłby powiedzieć, że nie tylko Grecy z II wieku przed Chrystu-
sem nie byli zdolni rozumieć umysłowości i psychiki ludzi Indii 
i Chin z tamtego okresu, ale co stokroć ważniejsze, ja sam ich nie 
rozumiem, jako człowiek wychowany w dziedzictwie innej kultu-
ry. Ale, jak Pan wie, usiłowałem w swej twórczości stworzyć most 
między kulturami, tu jest geneza problemu mieszańców. Albo za-
wsze interesowało mnie chrześcijaństwo jako przedmiot pisarski: 
to tygiel kultur, w którym kojarzą się kultury zdawałoby się nie-
przetłumaczalne.

Wie Pan o tym, że niektóre Pańskie powieści przyrównywa-
no do „nowej powieści” francuskiej. Którzy z pisarzy XX wieku 
wywarli na Panu największe wrażenie?

Proust i Tomasz Mann jako autor Józefa i jego braci. Jestem stale 
pod wrażeniem, nawet pod ich czarem; ale nie można mnie zali-
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czyć do ich szkoły. Antypowieść12? Sarraute13, Butora14 czytałem 
niedawno i nie odnajduję w sobie żadnego pokrewieństwa ducho-
wego czy programowego. Irytuje mnie, gdy doczepia się moim 
książkom przyczepkę „antypowieści”. Pozwoli mi Pan, że posłużę 
się przykładem. Dla rodziców zawsze jakieś dziecko jest najmil-
sze, tak jest również i z autorami. Najbliższą mnie samemu moją 
powieścią jest Słowo i ciało. A są przecież życzliwi mi krytycy, na 
przykład Henryk Bereza, którzy przyjęli ją chłodno. To była pierw-
sza książka, do której przyczepiono etykietkę „antypowieść”.  
Ale forma i konstrukcja tej powieści, jeśli na czymś jest wzorowa-
na, to na czcigodnych, że się tak wyrażę, wzorach: na przykład 
Klarysie Samuela Richardsona15...

A jak by Pan zareagował na wiadomość, że którąś z Pańskich 
powieści zamierzają ekranizować?

Cieszyłbym się. Jestem entuzjastą sztuki filmowej. Tylko czy to 
by się dało przełożyć? Sądzę za Wyką, który to mówił już 20 lat 
temu, że film przejął od powieści XIX wieku całą stronę zewnętrz-
ną, awanturniczo-romansowo-obrazową: wobec tego powieścio-
pisarze są zwolnieni od tego elementu ruchu i barwności powieści 
dziewiętnastowiecznej, najświetniejsze opisy Stendhala, Balzaka16, 

12 nouveau roman (fr.) – nowa powieść, antypowieść, w latach ok. 1950–1970 
modernistyczny nurt w historii powieści francuskiej; cechuje ją odejście od eg-
zystencjalizmu na rzecz wyeksponowania wątków metaliterackich, skupienie 
się na eksplorowaniu formy powieściowej, niepodejmowanie wyznaczników  
tradycyjnej powieści; przedstawicielami tego nurtu byli między innymi Samuel 
Beckett, Michel Butor i Alain Robbe-Grillet.

13 Nathalie Sarraute (1900–1999) – rosyjska pisarska języka francuskiego,  
jedna z przedstawicielek nouveau roman; autorka Tropizmów (1938), Portretu  
nieznajomego (1949) i Słyszy pan te śmiechy (1972). 

14 Michel Butor (1926–2016) – francuski pisarz i eseista, kojarzony z nouveau 
roman; autor Przemiany (1957).

15 Samuel Richardson (1689–1761) – angielski pisarz, jeden z pionierów po-
wieści epistolarnej; autor powieści Pamela, or, Virtue Rewarded (1740) oraz Clarissa,  
or the History of a Young Lady (1748).

16 Honoré de Balzac (1799–1850) – pisarz francuski, jeden z najważniejszych 
twórców powieści; autor wielotomowego cyklu Komedia ludzka, będącego pano-
ramą francuskiego społeczeństwa XIX w.
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bledną przy tym, co film pokaże17. Film zwolnił więc powieścio-
pisarstwo z pełnienia funkcji twórczości opisowej i romansowej. 
Wydaje mi się jednak, że film nie jest sztuką, która może sobie sku-
tecznie radzić z procesami myślowymi. I dlatego uważam procesy 
myślowe uzewnętrzniające się w formie starć myśli – dialogu – 
za jedno z głównych tworzyw dzisiejszego powieściopisarstwa.  
W moich książkach nie ma „dziania się”, jest „przed” dzianiem się 
i „po”. Są procesy myślowe, z których dzianie się, fakty wynikają 
lub które to procesy myślowe są następstwem faktów, wydarzeń.

Niech Pan zwróci jednak uwagę, że dialog jest właściwie fikcją, 
stale rozmawia z sobą autor. Żadna z postaci dialogu nie może 
powiedzieć niczego, czego autor nie pomyśli. Jestem entuzjastą 
dramatopisarstwa, marzyłem w młodości o dramacie historycz-
nym – okazało się, że mam za mało dyscypliny, której wymaga 
teatr; mam taką koncepcję heretycką: dobry dramat mógłby być 
pisany przez dwie osoby albo kilka. Autor A nie wiedziałby, co 
B odpowie. Byłoby to rzeczywiste starcie. A tak, wszelkie dialogi 
powieściowe to „moja” rozmowa z sobą samym, zasilana materia-
łem spoza mnie.

Przypominam sobie przedwojenny szkic Pana o Lwie Tołsto-
ju. Jaki ma Pan dziś stosunek do tego wielkoluda powieści?

Mogę w każdej chwili otworzyć oryginał Wojny i pokoju i Toł-
stoj18 daje mi największe poczucie rzeczywistości. Jeśli ideałem 
powieści jest stworzenie iluzji, że się obcuje z rzeczywistością,  
a nie ze słowami, to żaden z pisarzy mi tego poczucia nie daje. 
Poza Tołstojem. Jak kiedyś – jako dziecko – porzuconą przez mo-

17 Zob. uwagi Wyki o relacjach filmu do innych dziedzin sztuki: K. Wyka: 
Podróż do krainy nieprawdopodobieństwa. W: Idem: Wędrując po tematach. T. 3: 
Muzy. Kraków 1971, s. 63–144, a także jego szkic o ekranizacji Popiołów w re-
żyserii Andrzeja Wajdy: K. Wyka: „Popioły” czytane, oglądane i dyskutowane.  
W: Idem: Wędrując po tematach..., s. 155–177.

18 Lew Tołstoj (1828–1910) – pisarz, dramaturg i myśliciel rosyjski, jedna  
z ważniejszych intelektualnych postaci XIX w. i jeden z ważniejszych prozaików 
europejskich; wiązany z realizmem i powieścią psychologiczną; myśl Tołstoja 
oscylowała na pograniczu prawosławia, był twórcą anarchizmu chrześcijańskie-
go; autor Wojny i pokoju (1863) oraz Anny Kareniny (1877).
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ich rodziców wziąłem tę książkę do ręki, tak do dziś reaguję na nią 
takim samym wzruszeniem. Nie wiem, czy Pana nie zgorszę, ale 
podobny stosunek mam do Lalki, którą przeczytałem kiedyś jako 
piętnastoletni chłopak. Jestem entuzjastą Faraona, ale tu mówię  
o czym innym: o pewnym wzruszeniu czytelniczym, o które przy-
prawia mnie tylko Lalka.

A co z poezją?
Nie dokopałem się, niestety, bliskości psychicznej między sobą 

a poezją współczesną. To jest kwestia wieku i pewnego kostnie-
nia wrażliwości. Śledziłem dzieje tworzenia tego, co nazywa się 
Awangardą, ale jestem na to mało wrażliwy. Po Skamandrze19 
może miałem za mało czasu. Gdybym się wgryzł20... Jestem nato-
miast wielkim entuzjastą poezji rosyjskiej początków XX wieku. 
Byłem wychowany na Błoku21, Briusowie22... Jeszcze dziś w towa-
rzystwie potrafię deklamować ich po rosyjsku...

Parnicki wstaje, zaczyna przemierzać pokój, za chwilę mówi, 
że jest dosyć zmęczony. Zbieram się, ale wcześniej zadaję jesz-
cze to pytanie: 

19 Skamander – grupa poetycka działająca w latach 1916–1939, jedna z waż-
niejszych w historii literatury polskiej; skamandrytami byli Julian Tuwim, Antoni 
Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wierzyński i Jan Lechoń, a patro-
nem grupy był Leopold Staff; Skamander powstał jako ruch antymodernistyczny 
młodych poetów skupionych wokół miesięcznika „Pro Arte et Studio” i kawiarni 
Pod Picadorem, a następnie wokół miesięcznika „Skamander”.

20 Trudno jednoznacznie ocenić, o jaką Awangardę chodzi, skoro ma wystę-
pować „po Skamandrze”, a ten działał de facto do roku 1939. Prawdopodobnie 
nie o Awangardę Krakowską (Tadeusz Peiper, Julian Przyboś, Adam Ważyk),  
a raczej o tak zwaną Drugą Awangardę (Józef Czechowicz, Żagary), albo i o kon-
tynuatorów tego nurtu, czyli twórców pokolenia „Współczesności” (Miron Biało-
szewski, Stanisław Grochowiak).

21 Aleksander Błok (1880–1921) – rosyjski poeta i dramaturg, jeden z waż-
niejszych poetów rosyjskich XX w.; związany z symbolizmem; autor poematów 
Dwunastu (1918) i Scytowie (1918) oraz dramatu Nieznajoma (1907).

22 Walerij Briusow (1873–1924) – rosyjski poeta, prozaik i tłumacz, jeden  
z prekursorów symbolizmu; autor powieści Ognisty anioł (1908), dramatu Ziemia 
(1904) i licznych tomów poezji.



Jakie były Pańskie związki z pokoleniem, które debiutowa-
ło w latach trzydziestych, a do którego Pan należy? W końcu to 
najlepsze pokolenie w dwudziestowiecznej literaturze polskiej.

Związki te kiedyś mogły być i były związkami koleżeństwa, do-
syć silnie i świadomie odczuwanego. Ja zresztą byłem w troszkę 
specjalnej sytuacji: większość pisarzy mojej generacji kształtowa-
ło środowisko i atmosfera Warszawy, także Wilna. Ja natomiast 
byłem we Lwowie. Moje kontakty z nimi były więc dosyć luźne. 
W latach 1937–1938 wydawało mi się, że psychicznie, mentalnie – 
choć różniliśmy się, jeśli chodzi o cele pisarskie – byłem szczegól-
nie blisko z Andrzejewskim i nieżyjącym Bolesławem Micińskim23. 
Dziś trudno tu mówić o związkach, ćwierć wieku w innej atmo- 
sferze, innych warunkach... Nie wiem, czy o tym pokoleniu moż-
na mówić jako o całości, o jego cechach wspólnych. Ja zresztą by-
łem na drugim czy trzecim piętrze od góry na tak zwanej giełdzie 
literackiego pokolenia. Mój Aecjusz przegrał dwukrotnie Nagrodę 
Młodych, z Piętakiem24, a potem Ładem serca...

Orientuję się, że wyczerpałem cierpliwość mego gospodarza, 
i dopiero kilka prywatnych refleksji zawiązuje nową ciekawość, 
ale czas już... I wtedy naszło mnie to wspomnienie: mury Uni-
wersytetu Warszawskiego, jest rok gdzieś 1963, świeżo ogłuszo-
ny czytelniczym przeżyciem, jakim była dla mnie lektura Koń-
ca „Zgody Narodów”, idę na spotkanie z autorem przybyłym  
na krótko do Polski z Meksyku.

Zapamiętałem: te ciężkie okulary, cofające twarz przed  
światem. 

23 Bolesław Miciński (1911–1943) – eseista, krytyk i autor szkiców filozoficz-
nych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, związany z „Prosto z Mostu”  
(do 1938); w trakcie II wojny światowej przebywał we Francji, gdzie zmarł  
na gruźlicę; bratanek Tadeusza Micińskiego; autor Podróży do piekieł (1937).

24 Stanisław Piętak (1909–1964) – polski prozaik i poeta, studiował w Krako-
wie; od 1934 w Warszawie; reprezentant nurtu wiejskiego; utrzymywał kontakty 
z Awangardą Krakowską; po wojnie organizował Związek Literatów Polskich; 
autor wierszy, poematów i powieści Młodość Jasia Kunefała (1938), za którą otrzy-
mał nagrodę Polskiej Akademii Literatury (1938).
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Atlas wyobraźni historycznej1

Rozmawiał: Michał Sprusiński

Z zasady unikam wywiadów, strzegę się bardzo roli komenta-
tora własnych powieści. Twórczość powinna się bronić i wyjaśniać 
sama, a autor być osobą prywatną. Pisał Pan o mojej prozie, gdy 
byłem jeszcze w Meksyku, pisał także ostatnio, więc winien jestem 
może ten dług rozmowy. Proponuję odwrócić zwykły porządek 
rzeczy: to ja chcę zadać Panu kilka pytań.

W artykule o polskiej prozie minionego roku, jaki drukował 
Pan w „Miesięczniku Literackim”, czytam takie zdania... Sięgnij-
my po ten szkic: „Rozważając »Inne życie Kleopatry«, nie mogłem 
oprzeć się przeświadczeniu, że cała komplikacja dzieła, wielość 
pojawiających się i znikających »pięter« asocjacji, mnogość wcie-
leń postaci i ich całkowicie proteuszowe istnienie, że cały ten gi-
gantyczny mechanizm Wielkiej Fikcji to labirynt, który stanowi 
złudę Tezeusza. Innymi słowy: wielość w jedności, jaką proponuje 
Parnicki, jest przede wszystkim grą literacką, szaleństwem kon-
wencji, szyderstwem z mitologii, powieści fantastycznej i histo-
rycznej, technik narracyjnych, polemiką z romantyzmem i jego bo-
haterami. Rządzą tutaj Wielka Dedukcja i Wielka Retoryka. Coraz 
ciaśniej zwiera się labirynt, którego przebycie wymaga detektywi-
styki psychologicznej, wiedzy i nieustępliwości. Od chwili Końca 
»Zgody Narodów« dzieło Parnickiego można, podobnie jak prozę 
Leopolda Buczkowskiego, przyjąć w całej jej złożoności lub rady-
kalnie odrzucić. Jest wielkim wyzwaniem, twórczością samotną 
nie tylko w rodzimej, także europejskiej perspektywie”2. 

1 „Nowe Książki” 1970, nr 23. Do artykułu dołączono zdjęcie Parnickiego.
2 M. Sprusiński: Powszedni sezon prozy. „Miesięcznik Literacki” 1970, nr 10, s. 27.  
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Pisze Pan „twórczość samotna” i ma na myśli...
Niezwykłość nowej, niezwykle trudnej dla czytelnika  

konwencji powieściowej, kojarzącej historię i fantastykę, mito- 
logię i obyczajowość niby-bohaterów, którzy wiodą skompli-
kowany i prześmiewczy dialog. Można na innym, już nie tak  
metaforycznym piętrze mówić, no, bez wątpienia nie o samotno-
ści – o pewnym osamotnieniu. Taki wniosek sugerują nakłady: 
trzy pierwsze tomy Nowej baśni miały po dziesięć tysięcy na-
kładu, piąty – już tylko pięć. Wprawdzie Muza dalekich podróży 
sięga znów pierwszego i bardzo wysokiego dla tak trudnej pro-
zy pułapu, lecz przecież i krytyka zdaje się mniej pisać o Pań-
skich nowych powieściach.

To prawda. Nie wiem, czy nie byłem dla krytyki pisarzem 
bardziej atrakcyjnym, bardziej tajemniczym, kiedy mieszkałem  
w Meksyku. Teraz stałem się swojski, znacznie bardziej znany, no 
i mniej ciekawy. Mówi Pan o nakładach. Kiedy pisałem Srebrne 
orły, twierdzono, że układam szaradę, a dziś mają już sporo wy-
dań i mocno ponad sto tysięcy egzemplarzy. Ten próg trudności 
łatwiej więc przekroczyć po latach, sprawiają one, że proza staje 
się czytelniejsza, a monolog pisarski zmieniają w dialog z szer-
szym audytorium. Czy tak będzie z Nową baśnią? Nie wiem.

Skoro o krytykach. Zwracają oni uwagę głównie na formę 
moich powieści i ciekawie analizują technikę narracji. Znacznie 
mniej dbają o to, żeby powiedzieć czytelnikowi, jaki jest ich temat, 
jak i gdzie zarzucone zostały fabularne kotwice. Szkoda – bo to 
są właśnie sprawy, którym służy pisarska technika: ja wcale nie  
rezygnuję z atrakcyjnych tematów, z zaskakującej fabuły. I dlate-
go mam pretensje o krytyczny „formalizm”. Oczywiście wszystkie 
sensacyjno-kryminalne perypetie i kulturowe labirynty wynikają  
w powieściach ze... śledztwa, którego nie sposób zamknąć. Trud-
no przecież ująć, opisać jedną formułą...

... ducha historii?
Może raczej logikę i sens procesu historycznego, zasady inte-

gracji różnych kultur, ten cały wielki i niezwykle skomplikowany 
proces, jaki oglądany jest nie przez historyka-obiektywistę, lecz 
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przez świadka i uczestnika wydarzeń. Z pozycji świadka, pole-
misty, czasem współtwórcy widzą historię moi bohaterowie. To-
warzyszę im, wysłuchując racji, służąc moją wiedzą i... dyskretnie 
starając się rozwiązać dzięki takiemu pośrednictwu moje własne 
pisarskie problemy. I co bardzo ważne: każda nowa powieść nie-
sie nie tylko wątki i postacie znane z poprzednich, lecz jest kolej-
nym nawiązaniem, jeszcze jednym ogniwem łańcucha, łańcucha 
otwartego... Jest komentarzem i nową oceną minionego – „napi-
sanego”. Zawsze wydaje mi się, że poprzednia powieść mogła 
być napisana inaczej, trafniej, więc poddaje jego sens dyskusji. 
W szóstym tomie Nowej baśni trwa dyskusja postaci nad twórcą. 
Rozważają, czy ta powieść jest utworem przynależnym... do lite-
ratury polskiej.

Jak wygląda powieściowa realizacja zasady „otwartości”,  
jakie zasady rządzą wędrówką wątków i peregrynacjami bo-
haterów? Dzieło pozostaje otwarte, lecz kolejne powieści to 
konstrukcje starannie planowane i wznoszone – zważywszy 
ich historyczną masywność, można chyba powiedzieć „wzno-
szone”. Kiedy przed dwoma laty zamierzał Pan powieść, która 
ukaże się niebawem jako Muza dalekich podróży, miała ona sku- 
piać się wokół problemu pierwszego państwa słowiańskiego,  
państwa Samona z VII wieku3. Główną inspiracją była mono-
grafia profesora Labudy poświęcona Samonowi. Czytamy Muzę 
i zaskoczenie... trzy zasadnicze wątki-problemy: sprawa Samo-
na, swoista powieść w powieści, którą Teodor Parnicki pisze  
o Teodorze Parnickim, i... dzieje Polski całkowicie fantastyczne –  
po zwycięstwie powstania listopadowego.

Zupełnie prywatnie: dzielę prozaików na pisarzy i autobiogra-
fów. Do Końca „Zgody Narodów”, jeszcze w pierwszych tomach 
Nowej baśni istniałem niedostrzegalny w powieściach – byłem 
pisarzem. Milczałem o swojej biografii, o swoim rodowodzie.  
W czasie pisania Muzy dalekich podróży i Tożsamości (ta powieść 
ukaże się niebawem w Czytelniku) historię zaczęła wypierać 

3 Zob. „Powieść to jakby rozwiązywanie łamigłówki...”, s. 112.
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historia apokryficzna rodu i biografia. Tak więc walczyły dwa  
wątki – sprawy Samona i – przywołajmy tytuł dzieła Malewskiej – 
apokryfu rodzinnego4. Wątek trzeci?

Przed ponad trzydziestu laty zwierzyłem się Janowi Paran-
dowskiemu, że myślę o powieści, która dzieje się po zwycięstwie 
powstania listopadowego. Parandowski uznał to za pomysł na 
humorystyczny pastisz. Zarzuciłem ten koncept i powróciłem 
do niego dopiero niedawno, wykorzystując zasadę „sprzęże-
nia zwrotnego”, rozmawiają więc z sobą na równych prawach 
fikcyjnego prawdopodobieństwa (czy raczej – nieprawdopodo-
bieństwa), prowadzą powieściowy dialog Samon z Krasińskim  
i Krasiński z Samonem.

Rezygnuje Pan z osiągnięcia tego, co zwie się złudzeniem, 
imitacją prawdy historycznej. Nie myśli Pan o kolorycie epoki  
i wszystkich zobowiązaniach, jakie zaciągała i spłacała solennie 
powieść historyczna wierna dokumentom historii?

Zawsze chciałem być autorem powieści historycznych. I uda-
wało mi się często budzić takie złudzenia autentyzmu powieścio-
wego świata, o których Pan mówi. Nie tak dawno pewien wybitny 
krytyk pisał o zastanawiającej prawdziwości wymyślonych – 
jak sądził – przeze mnie bohaterów i sytuacji, a tymczasem były 
to postacie rzeczywiste, historycznie występujące w sytuacjach 
poświadczonych przez historię. Powrócę do sprawy Samona, bo 
ten przykład jest poręczny, gdy zastanawiamy się nad zamierze-
niami i zakończoną już powieścią, która nie stanowi ich wiernej 
ilustracji. Otóż sprawa Samona przesunęła się na drugi plan pod 
ciśnieniem spraw bardziej osobistych i także dlatego, iż w cza-
sie studiów nad epoką doszedłem do wniosku, że nie był on tak 
wielkim wodzem, jak twierdzi historyk. Chętniej więc ogląda-
łem Samona nie na polu chwały, ale jako człowieka, który musi 
wybierać między chrześcijaństwem i pogaństwem, skoro chce 
władać Słowianami. Sprawa wyboru stawała się ciekawsza niż 
portretowanie wodza.

4 To aluzja do Hanny Malewskiej Apokryfu rodzinnego (Kraków 1965), powie-
ści o losach kilku polskich inteligenckich rodzin.
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Jak można określić Pańską metodę wadzenia się z historią? 
Jak nazwałby Pan swe powieści, w których tak znaczne miej-
sce zajmują problemy właśnie wyboru, wyboru rozumianego 
z dwudziestowiecznej perspektywy – rozważania powinno-
ści moralnych jednostki z trudem ocalającej swoją osobowość  
w agresywnym świecie?

Myślę o powieściach historycznych. Piszę powieści fanta-
styczno-historyczne. Wyjmuję z gmachu historii jedną cegiełkę 
opatrzoną wiarygodną jej pieczęcią i wkładam inną, rozważając 
wszystkie skutki takiego zabiegu...

Tak jest dzisiaj, czy ściślej – od początku Nowej baśni. Ale 
przecież w czasie pisania Aecjusza, ostatniego Rzymianina 
twierdził Pan w jednym ze swoich artykułów o powieści, że wy-
obraźnia twórcza powinna pracować tam, gdzie milczy historia, 
a gdzie indziej, na terenach już spenetrowanych i opisanych 
przez naukę powinna obowiązywać także powieściopisarza naj-
pełniejsza wierność wobec przekazywanej prawdy dziejowej.

Tak myślałem, pisząc Aecjusza. Ze Srebrnymi orłami było już 
inaczej. Moje hipotezy o roli Bolesława Chrobrego5, w którym 
wielu ówczesnych widziało spadkobiercę tradycji Cesarstwa 
Rzymskiego, moje – powtarzam – hipotezy, zyskały po upływie 
lat zgodę i potwierdzenie historyków. Potem w mojej prozie mu-
siałem się im narazić. Elementy fantastyki, „gdybania” narastały  
i dlatego zawsze przygotowywałem czytelnika na to, że ma do 
czynienia z fikcją czasem podniesioną do kolejnej potęgi i nie 
może oczekiwać od powieści takiej nauki, jaką zapewniała mu 
tradycyjna proza historyczna.

Taka postawa nie zyskuje z pewnością aprobaty historyków  
i bez wątpienia zaskakuje czytelników...

Ponad wszelką wątpliwość, gdyż przyzwyczajeni jesteśmy 
do powieści historycznych, które są jakby fabularyzowanym 

5 Bolesław I Chrobry (967–1025) – pierwszy król Polski (1025) i drugi wład-
ca Polski (992), syn Mieszka I; doprowadził do Zjazdu Gnieźnieńskiego (1000)  
i utworzenia w Gnieźnie arcybiskupstwa; toczył wieloletnią wojnę z Niemcami; 
zdobył Kijów w 1018 r.
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podręcznikiem popularnych wersji dziejów ojczystych. Pisarz 
spełnia w nich rolę historyka-popularyzatora. Ja widzę w moim 
„gdybaniu” sens inny. Jaki? Przypomnę, że to gdybanie, ot, choć-
by na temat, jakie byłyby skutki dalszych podbojów Aleksandra 
Macedońskiego6, stanowiło w starożytności temat lekcji retory-
ki, lekcji nie tylko logicznego, ale także historycznego i dialek-
tycznego myślenia. Uczeń wnosić musiał poprawki i różnorod-
ne korekty do dziejów już spełnionych, wykorzystując całą swą  
wiedzę.

Otwierał rozległy atlas wyobraźni historycznej...
Właśnie wyobraźni, fantazji historycznej, która żąda pokaźnej 

wiedzy i zmusza w konsekwencji, mówię już o powieściach, do 
porównania prawdy historyków ze zmyśleniami pisarskimi.

Przypomnę dwa intrygujące zdania z Muzy dalekich podróży: 
„Ciekawa to niezmiernie sprawa – i wygląd tekstu, i losy poema-
tu dramatycznego Kordian7 w świecie z Polską nie pokonaną  
w wojnie popowstaniowej, jak też rządzoną naprawdę harmo-
nijnie przez trzy kolejne gabinety przy boku króla Kazimierza 
Leopolda oraz przez trzy też kolejne sejmy, wybrane wedle 
ordynacji liberalniejszej niż francuska polipcowa. Harmonia  
ta zakłócona zostaje raz tylko – za sprawą właśnie poematu dra-
matycznego Kordian”.

W Muzie sytuacja historyczna wraca „do normy”, dzieje Pol-
ski po Wiośnie Ludów to już historia prawdziwa. Ten powrót na 
ubity trakt historyczny dokonał się inną drogą – cegiełkę wyjęto 
i czytelnik mógł spojrzeć na świat historycznych realiów inaczej. 
Ta manipulacja służyła mi do dyskusji z naszym romantyzmem  

6 Aleksander III Macedoński (356–323 p.n.e.) – król Macedonii, jeden z naj-
wybitniejszych wodzów i strategów w historii; podporządkował sobie Grecję,  
a następnie zorganizował szereg kampanii na Bliskim i Dalekim Wschodzie – 
pokonał armie perskie i dotarł do Indii; dzięki temu przyczynił się do rozsze-
rzenia wpływów kultury greckiej, co zapoczątkowało epokę hellenistyczną  
(do 30 r. p.n.e., kiedy to Egipt podbity został przez Cesarstwo Rzymskie).

7 Kordian: Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny to dramat Juliusza Słowackie-
go o przemianie młodego Kordiana z romantycznego poety w walczącego patriotę, 
którego przed zabójstwem cara Mikołaja I powstrzymują wyrzuty sumienia. 
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i jego bohaterami – Mickiewicza8 mianowałem ministrem oświa- 
ty i wyznań, chciałem bardziej racjonalistycznie, wpisując całko- 
wicie w krajowe warunki, „sprawdzić” nasz romantyzm powsta- 
jący w swych dziełach największych za kordonami.

Mickiewicz jest jednym z kilkunastu bohaterów powieści. 
Czy to złudzenie, że w miarę przybliżania się powieściowego 
ku naszej epoce coraz baczniej analizuje Pan świat psychiki 
jednostki, coraz więcej mówi o dziejach osobowości?

Najlepiej chyba będzie, jeżeli odpowiem cytatem, choć zapew-
ne niedoskonale dosłownym, z Bolesława Micińskiego9. W miarę 
rozwoju i odkrywania świata znikają białe plamy na wszystkich 
mapach i geografia ludzka, osobowość to dziś teren okryć naj-
bardziej frapujący10.

Rozpoczynaliśmy naszą rozmowę od dość sceptycznej uwa-
gi o krytykach, którzy piszą o warsztacie, a milczą o ideologii 
artystycznej pisarza. Nie chcę jednak rezygnować z jednego 
„technicznego” pytania. Otóż składnia Pańskiej prozy jest jak-
by spowinowacona ze składnią prozy łacińskiej, posiada pewne 
retoryczne dostojeństwo, demonstruje kunszt wielowątkowego 
wywodu...

Przez dwadzieścia lat pobytu na obczyźnie nie słyszałem na uli-
cy, wokół siebie języka polskiego. Moje polskie rozmowy to było 
przepisywanie codziennie tekstów naszych pisarzy szesnasto-
wiecznych – Orzechowskiego, Skargi11, Kochanowskiego, Dworza-

8 Adam Mickiewicz (1798–1855) – polski poeta romantyczny, uważany za 
najwybitniejszego polskiego poetę, a także jednego z najważniejszych poetów 
swojej epoki; zaangażowany w działalność narodowowyzwoleńczą, filomata, 
wykładowca literatury słowiańskiej na Collège de France, mistyk związany z Ko-
łem Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego; autor Sonetów krymskich (1825), Pana 
Tadeusza (1834) i Dziadów (1823–1860). 

9 Zob. przypis 23 w: „Powieść to jakby rozwiązywanie łamigłówki...”, s. 118. 
10 Zob. eseje Bolesława Micińskiego o psychoanalizie: Metafizyka czy metoda 

leczenia histerii (s. 190–212); Trzy prace o psychoanalizie (s. 213–221); O teoretycznych 
podstawach psychoanalizy (s. 232–249). W: Idem: Treść i forma. Warszawa 2011. 

11 Piotr Skarga (1536–1612) – kaznodzieja Towarzystwa Jezusowego (jezuita), 
pisarz, przedstawiciel kontrreformacji, nadworny kaznodzieja Zygmunta III



nina polskiego Górnickiego. To może wyjaśnia nieco szczególność 
stylu, o którym Pan wspomniał. Może także wyjaśnia nieco styl 
myśli?

Rozmowa dobiega końca. Nim pożegnam się z pisarzem, 
oglądam egzemplarz pierwszego przekładu jego powieści. To 
wydane przed paroma miesiącami przez moskiewski Progress,  
a dokonane przez Jurija Abyzowa tłumaczenie Aecjusza – Aecij, 
poslednij Rimljanin12.

Wazy; Kazania sejmowe (1597) Skargi były tekstem politycznym, antyreforma- 
cyjnym.

12 T. Parnicki: Aecij, poslednij Rimlânin. Prel. J. Abyzov. Moskva 1969. 
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„Jakub walczy z aniołem, jest aniołem  
zafascynowany”1

Rozmawiał: Wojciech Jamroziak

Dzieje powieści historycznej jako gatunku ożywia nierozwią-
zywalna sprzeczność między prawdą i fikcją. Twórczość Pana 
ominęła ten konflikt, znajdując własny motyw: swoiste wygry-
wanie prawdy i prawdopodobieństwa. Sprzeczność ożywiają-
ca twórczość ma swoje odbicie w sprzecznościach osobowości 
twórcy. Jak Pan łączy rolę pisarza i historyka?

Jeśli nic Pan nie ma przeciw temu, spróbowałbym na tak sfor-
mułowane pytanie odpowiedzieć – zresztą powtarzając się, bo  
już w ten sposób kiedyś sprawę formułowałem – że stosunek pi-
sarza do tematu historycznego najłatwiej da się wytłumaczyć po-
przez analogię z pewnymi motywami zaczerpniętymi z dziedziny 
właściwie dość dalekiej od literatury, mianowicie z dziedziny teo-
logii – i to teologii chrześcijańskiej.

Teologia i kosmogonia platońska przedstawia Stworzyciela 
świata i wszechrzeczy jako kogoś, kto wprawdzie tworzy w spo-
sób taki, jaki chce, ale ograniczony jest przez materiał, jaki ma 
do swej dyspozycji i jakiego sam sobie nie stworzył. Przeciwnie  
w teologii chrześcijańskiej: pierwsza osoba Trójcy, czyli Bóg Oj-
ciec, tworzy z niczego. Podobnie mówić można o całym szeregu 
odmian literatury w ogóle, a powieściopisarstwa w szczególno-
ści, o wątkach, motywach, postaciach. Możemy więc powiedzieć, 
że – czy to Hamlet (jakkolwiek był kiedyś Hamlet historyczny), 
czy ksiądz Robak, czy Wokulski są dziełami pomysłu własnego 
swojego twórcy. Natomiast powieściopisarza historycznego po-

1 „Nurt” 1971, nr 1. Do artykułu dołączono zdjęcie Parnickiego.

1971
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równywałbym w kategoriach analogii z teologią chrześcijańską – 
do drugiej osoby Trójcy – mianowicie do tego Chrystusa Zbawi-
ciela, który nie tworzy, ale który wskrzesza tych, którzy umarli.  
I mnie się też zdawało, że ambicje powieściopisarza historyczne-
go sprowadzają się właściwie do tego, żeby wskrzeszać to, co kie-
dyś naprawdę istniało, ale znowuż – i to byłoby nawiązaniem do 
następującego zdania w Pańskim pytaniu: „sprzeczność ożywia-
jąca twórczość ma swoje odbicie w sprzecznościach osobowości 
twórcy” – chyba w żadnej powieści historycznej, a przynajmniej 
ja nigdy nie miałem tego rodzaju ambicji, żeby było w moich, nie 
jest i nie może być realnym odbicie sytuacji i postaci, jakie kiedyś 
były i – jeśli wolno użyć takiego wyrażenia – „umarły”, bo czy to 
postać, czy sytuacja wskrzeszona przełamuje się zawsze poprzez 
osobowość twórcy: podobnie w pewnych apokryfach starochrze-
ścijańskich Łazarz2 już nie był tym samym Łazarzem, jakim był 
przed swoją śmiercią, ale miał w sobie coś z osobowości tego, któ-
ry go wskrzesił.

Jest Pan w sposób wyraźny zafascynowany przeszłością po-
wieści historycznej, wskazują na to wątki sienkiewiczowskie, 
walterscottowskie, dumasowskie i inne w twórczości Pana.  
Nie jest to jednak stosunek bezkrytyczny, chłodny. W jaki spo-
sób ukształtował Pan swój stosunek do tradycji historyczno- 
literackiej?

Ostatecznie wszyscy mamy rodziców, a nawet jeśli straciliśmy 
rodziców w bardzo wczesnym dzieciństwie, to mamy rodziców 
przybranych, czyli opiekunów. Gdy wyrastamy – pojęcia i poglą-
dy na świat, życie, na wiele innych problemów, które w nas ro-
dzicie wpajają, nieraz jesteśmy skłonni – i wydaje mi się, że jest 

2 Kanoniczna wersja historii o wskrzeszeniu Łazarza opisana jest w Ewan-
gelii według św. Jana (J 11,1–45). Według tradycji wschodniej (św. Epifaniusz  
z Salaminy, ok. 315–403), Łazarz został wskrzeszony w Betanii w wieku lat 30, po 
czym żył kolejne 30. Po opuszczeniu Judei osiadł w Kition (dzisiejsza Larnaka) 
na Cyprze, gdzie przez Pawła i Barnabę został powołany na biskupa. Podczas 
pobytu w Kition miała Łazarza odwiedzić Maria, matka Jezusa. Według tradycji 
zachodniej (źródła z XI w.), Łazarz, wraz z siostrami Marią i Martą, udał się do 
Prowansji, gdzie miał zostać pierwszym biskupem Marsylii.
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to rzecz słuszna i normalna – odrzucić, ale przecież kształtują 
nas właśnie rodzice lub opiekunowie. Wydaje mi się, że w tym 
właśnie tkwi cała sprawa mojego, a myślę, że i innych współczes- 
nych powieściopisarzy historycznych, stosunku do dziedzictwa  
i do tradycji walterscottowskiej, sienkiewiczowskiej i innych.  
Nigdy nie bylibyśmy powieściopisarzami historycznymi, gdyby- 
śmy kiedyś nie zostali zafascynowani taką czy inną powieścią 
Waltera Scotta, Aleksandra Dumasa czy Salambo Flauberta3, oczy-
wiście Sienkiewiczem i Faraonem Prusa. To była nasza szkoła, ta 
szkoła nas wychowała, ta nas zrobiła tym, czym jesteśmy. Może to 
najsilniej występuje w mojej powieści pt. I u możnych dziwny: swój 
własny stosunek do tradycji wcześniejszej powieści historycznej 
rozumiem jako coś, że znowu użyję biblijnego porównania, w ro-
dzaju walki Jakuba z aniołem; Jakub walczy z aniołem, jest anio-
łem zafascynowany, bo anioł jest kimś większym od niego4.

Nie można mieć do tradycji stosunku bezkrytycznego i chłod-
nego, bo gdyby mój stosunek do tradycji powieściopisarstwa  
historycznego był bezkrytyczny i chłodny, prawdopodobnie ni-
gdy w ogóle nie stałbym się powieściopisarzem historycznym. 
Jest się przez kogoś lub przez coś do czegoś, czym się jest albo 
co najmniej, czym się chce być – zapłodnionym, czyli ma się tego 
kogoś lub to coś jako rodzica czy opiekuna i z tym czymś się wal-
czy – ale jeśli wolno użyć takiego wyrażenia, a przypuszczam, że 
wyrażenie to nawiązuje trochę do stylu powieści dumasowskiej – 
walczy się... po zdjęciu kapelusza przed tym czymś.

Szósty tom Nowej baśni posiada wątek autobiograficzny.  
W ten sposób sięgnął Pan niemal po dzień dzisiejszy. Gdzie 
Pana zdaniem kończy się historia, a zaczyna się współczesność?

Jeszcze pięć, sześć lat temu miałem na tego rodzaju pytanie 
odpowiedź bez żadnych zastrzeżeń konkretną i jednoznaczną:  

3 Gustave Flaubert (1821–1880) – powieściopisarz francuski, prekursor natu-
ralizmu, jeden z ważniejszych prozaików XIX w.; autor Pani Bovary (1857), Szkoły 
uczuć (1869) i Salambo (1862), powieści historycznej z dziejów Kartaginy.

4 Por. Zwierzenia powieściopisarza historycznego, s. 68–69 (tu także przypis),  
Łamigłówki historii, s. 98, Między autobiografią a historią, s. 155.
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historia kończy się tam, gdzie może lub musi się zaczynać wiedza 
czerpana nie ze źródeł historycznych (przy czym pojęcie „źródło” 
obejmuje także i to, co się nazywa opracowaniami naukowymi), 
lecz wiedza, czy to własna, czy zdobyta w tym, co się nazywa 
tradycją rodzinną: od rodziców, dziadków itd. A więc na przy-
kład – i specjalnie zwracam na to uwagę, gdyż to się okaże bar-
dzo charakterystyczne – twierdziłem właśnie dawniej, że wojna  
francusko-pruska roku 1870 już dla mnie nie może być przed-
miotem powieści historycznej, ponieważ w wojnie tej brał udział 
mój własny dziadek jako feldfebel armii pruskiej5 i znowuż od 
jego syna, a mojego ojca dowiedziałem się o pewnych szczegó-
łach przebiegu owej wojny. Ale tak uważałem przed kilkoma laty.  
Teraz mój stosunek do tych spraw się zmienił.

Otóż dlaczego się zmienił? Słusznie Pan zauważył, że szó-
sty tom Nowej baśni posiada wątek autobiograficzny. Właśnie, 
już szósty tom Nowej baśni. Ten sam wątek posiada i Tożsamość,  
a może i w większym jeszcze stopniu Muza dalekich podróży. Dla-
czego tak jest? Bądź co bądź jestem już człowiekiem, który ma za 
sobą 60 lat życia, mam wrażenie, że w miarę jak zbliżamy się do 
starości wszyscy – a przynajmniej wszyscy my, którzy nazywa-
my się ludźmi piszącymi, nagle zaczynamy odczuwać potrzebę 
autobiografizmu, czyli inaczej mówiąc, potrzebę pisania pamięt-
ników. Niektórzy pisarze, i chyba większość, umieją i chcą w bar-
dzo silnym stopniu rozgraniczyć swoją twórczość jako powieścio- 
pisarze i jako autobiografowie. U mnie przybrało to charakter 
inny: treść autobiograficzna wkracza albo, że powiem jeszcze 
ostrzej czy drastyczniej, po prostu wdziera się w treść bele-
trystyczną – czyli ja sam albo moi przodkowie wchodzą mię-
dzy postacie, czy to czerpane z historii, czy na bazie materiału  
historycznego, ale dość swobodnie przeze mnie tworzone. Dla-
czego tak jest? To już chyba nie mieściłoby się ściśle w grani-
cach odpowiedzi na Pańskie pytanie, niemniej jednak posta-
wiłbym sprawę w ten sposób. Lata studiów nad tak zwanym 

5 Por. przypis 9 na s. 43 (Zmyślenie a prawda historyczna).
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materiałem historycznym wzbudziły we mnie i nadal rozwija-
ją ogromny sceptycyzm co do tak zwanej czysto obiektywnej 
prawdziwości tego, co nazywamy materiałem historycznym, ale 
nie żeby twórcy tego materiału świadomie, bo i to też się zda-
rza oczywiście, przeinaczali historię, ale – tu wrócę jeszcze do 
pierwszej mojej odpowiedzi na pierwsze Pańskie pytanie – tak 
zwane wskrzeszanie przeszłości dokonuje się w ten sposób, że 
to, co jest wskrzeszane, przechodzi przez pryzmat osobowości 
wskrzeszającego. Dlatego też to, co się zwykle nazywa informa-
cją o fakcie historycznym, jest informacją formułowaną przez 
kogoś, kto ma w stosunku do danej sytuacji historycznej pew-
ne swoje osobiste nastawienie. Wydaje mi się, że każda powieść  
historyczna musi być rozpatrywana dwustronnie: z jednej strony 
jest ten materiał, który autor prezentuje, ale z drugiej strony jest 
rozkład świateł i cieni, gdy chodzi o prezentowanie tego mate-
riału. Ten rozkład świateł i cieni jest w największej mierze uza-
leżniony od psychiki i formacji umysłowej pisarza, a psychika  
i formacja umysłowa są wytworem  biografi i.  Dlatego uważałem  
za stosowne zakończyć cykl Nowej baśni pewnego rodzaju wizją 
sądu postaci nad autorem, ale ten sąd dokonuje się w ten sposób, 
że w miarę jego przebiegu odsłaniają się antecedensy biografii 
autora, bo dopiero poprzez poznanie tych antecedensów czytel-
nik czy krytyk ma możność zorientować się, dlaczego takie czy 
inne wątki historyczne czy historiozoficzne w tymże cyklu Nowa 
baśń zostały przedstawione tak, a nie inaczej. Mogłyby oczywiście  
zostać przedstawione inaczej, jeżeliby biografia autora była inna 
niż była.

Krytyka niejednokrotnie dowodziła, iż książki Pana tylko 
pozornie są powieściami historycznymi, że w gruncie rzeczy są 
to powieści odpowiadające na konkretne pytania współczesnej 
rzeczywistości. Zaprzeczał Pan temu, polemizowali z tym rów-
nież inni krytycy. Jednakże dla czytelników Pana jest to nadal 
problem frapujący, otwarty...

Oczywiście mnie samemu jest bardzo trudno powiedzieć, jak 
dalece moje powieści są powieściami historycznymi czy pozornie 
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historycznymi. Na ogół moją intencją było  zawsze  stworzyć po-
wieść historyczną, a to tak rozumianą, jak pozwoliłem sobie przed-
stawić w odpowiedzi na pierwsze Pańskie pytanie, z tym przecież, 
że istnieje niewątpliwie nacisk współczesności i jej problemów na 
wyobraźnię i mentalność nawet autora powieści historycznych. 
W moim osobistym wypadku nacisk ten musiał się zwiększyć 
od czasu mojego po wielu, wielu latach powrotu na stałe do kra-
ju, w którym wszyscy mówią tym językiem, w którym ja piszę.  
W Meksyku – ostatecznie dość obojętne były dla mnie takie czy 
inne problemy nurtujące tamtejsze społeczeństwo. Natomiast  
w Polsce sytuacja wygląda trochę inaczej – a więc nie ulega wątp- 
liwości, że główny motyw tomu piątego cyklu Nowa baśń nie byłby 
się ukształtował tak jak się ukształtował, gdybym się nie znajdo-
wał w Polsce w owym momencie, który to moment był czasem 
obchodzenia Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Twierdzę z całym poczuciem odpowiedzialności, iż pisząc po-
wieść historyczną – tak jak w ogóle rozumiem powieściopisarstwo 
historyczne – naprawdę chciałem stworzyć powieść historyczną,  
a nie tylko jakąś maskę czy jakiś parawan dla problematyki współ-
czesnej. Jeżeli krytycy czy też czytelnicy uznali jednak, że jest to 
właśnie tylko pozornie powieść historyczna... cóż – jest to tylko 
zarzut, że widocznie pisane przeze mnie powieści nie są wyposa-
żone wystarczająco w to, co nazywa się instynktem historycznym. 
Nie jest rzeczą przyjemną dla pisarza stwierdzić, że jego dzieło 
nie jest tym, czym miało być, ale, rzecz jasna, pisarz sam nie może  
o tym sądzić.

W twórczości Pana wyraźny jest zamysł stworzenia całości. 
Wszystkie Pana książki to jakby jednakowo ważne rozdziały 
jednej księgi. Czy jest to Pana świadomie przyjęty program czy 
wynika to z rodzaju Pana wyobraźni skłonnej do reinterpretacji, 
powtórzeń?

Mniej więcej aż do napisania powieści „Zabij Kleopatrę” bynaj-
mniej nie przyświecała mi idea stworzenia jakiegoś cyklu powie-
ściowego w tym rodzaju jak Komedia ludzka. Ale rzeczywiście, gdy 
pisałem „Zabij Kleopatrę”, nagle uświadomiłem sobie, że przecież 
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wszystkie moje powieści dałyby się połączyć w jakiś jeden wielki 
cykl. I dlatego następne książki – więc i już „Inne życie Kleopatry” 
stanowiące kontynuację „Zabij Kleopatrę”, jak szósty tom Nowej  
baśni, Tożsamość i Muza dalekich podróży były pisane już z bardziej 
świadomą intencją stworzenia jednej, wielotomowej całości, już 
choćby przez to, że powtarzają się postaci. Pozwolę sobie zwró-
cić uwagę na taki szczegół konkretny: w powieści Tożsamość, czyli 
w powieści, której tłem jest niby to tylko wojna francusko-pruska 
roku 1870, pojawiają się dziwne i trudne dla zrozumienia nawet 
przez swoich towarzyszy w akcji postacie, których rodowód zdaje 
się sięgać aż do treści mojej powieści z przełomu II i III wieku n.e. 
Słowo i ciało. Oczywiście znowuż odpowiedź na pytanie, czy jest 
to tworzenie całości sztuczne i mechaniczne tylko czy też logiczne 
i organiczne, należy nie do mnie samego, należy do moich czytel-
ników i krytyków.

Niejeden raz już zdradzał Pan myśl napisania powieści fan-
tastyczno-historycznej. W przedmowie do powieści I u możnych 
dziwny mniej więcej wyłożył Pan ideę takiej powieści6. Dekla-
rował Pan wtedy jednak swą bezradność wobec własnej idei. 
Myśl o napisaniu takiej powieści nie opuszczała Pana. Jakie 
możliwości daje Panu powieść fantastyczno-historyczna? Napi-
sanie takiej powieści musi być dla Pana – trywialnie mówiąc – 
artystycznie „opłacalne”.

6 „Bronię tezy, iż powieścią historyczną jest taka powieść, jakiej koncepcja 
podstawowa zrodzona została w następstwie zapłodnienia intelektu i wyobraźni 
autora przez wydarzenie rzeczywiście historyczne (lub zespół takich wydarzeń), 
które stało się znane autorowi w wyniku zapoznania się z informacją, zawartą 
w naukowym dziele historycznym [...]. [...] [powieściopisarstwo »historyczno-
-fantastyczne« – P.G.K., T.M.] musiałoby mieć za swój punkt wyjścia świadome 
zupełnie zamierzenie autorskie przeciwstawienia się, a w sposób jaskrawy – nie-
wątpliwej prawdzie historycznej”. T. Parnicki: Od Autora. W: Idem: I u możnych 
dziwny. Powieść z wieku XVII. Warszawa 1965, s. 7–9. Parnicki uważa, iż pomimo 
zastosowania motywów dumasowskich i sienkiewiczowskich oraz dialogów 
urojonych I u możnych dziwny nie jest powieścią historyczno-fantastyczną. We 
wstępie wspomina o projekcie powieści historyczno-fantastycznej i o konsek- 
wencjach przedłużenia o kilkadziesiąt lat życia cesarza Juliana Apostaty. 
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Najdosłowniej schwytał mnie Pan in flagranti7. W momencie 
kiedy się miałem z Panem spotkać, przerwałem na przecinku 
zdanie mające wejść w tekst powieści historyczno-fantastycznej  
pt. Gdyby Julian8. Jak Pan sam w swoim pytaniu zauważył, sygna-
lizowałem tę powieść w przedmowie do I u możnych dziwny. I ma 
Pan rację, deklarowałem wtedy swą bezradność wobec własnej 
idei, deklarując ją także i dalej, jednak w końcu zdecydowałem się 
wziąć do tego tematu, ale już wsparty pewną próbą tego rodza-
ju, choć na inny temat. Mianowicie w mojej powieści, która nie-
bawem się ukaże, pt. Muza dalekich podróży jest identyczny temat 
właśnie fantastyczno-historyczny; są tam przedstawione losy tak 
zwanych trzech wieszczów literatury polskiej w sytuacjach fanta-
styczno-historycznych, to jest w sytuacjach takich, które mogłyby 
lub musiałyby wyniknąć, gdyby powstanie listopadowe skończy-
ło się inaczej niż było się skończyło. To było dla mnie ćwiczenie 
przygotowawcze, trudne, może jeszcze bardziej odpowiedzialne 
niż powieść Gdyby Julian, bo jednak dla pisarza polskiego piszą-
cego dla czytelników polskich Mickiewicz, Słowacki, Krasiński to 
jest coś ważniejszego niż Julian Apostata9. Ale w powieści Muza 
dalekich podróży to jest tylko jednym z motywów. W powieści Gdy-
by Julian konsekwentnie już stosuję technikę fantastyczno-histo-
ryczną. I teraz pytanie: skąd się rodzi potrzeba napisania powie-
ści fantastyczno-historycznej? Ja osobiście mogę odpowiedzieć 
Panu na to mniej więcej w ten sposób: po wieloletnim doświad-
czeniu w pracy w dziedzinie powieściopisarstwa historycznego  
pisarz w pewnym momencie zaczyna się buntować przeciw ogra-
niczeniu swojej wyobraźni przez dokonaną już i nieodwołalną 
prawdę historyczną; i chciałoby się, im bardziej się obcuje z jaki-

7  in flagranti (łac.) – ‘na gorącym uczynku’.
8 Powieść Parnickiego o czasach Juliana Apostaty została wydana pod tytu-

łem Sam wyjdę bezbronny. Powieść historycznofantastyczna w trzech częściach (War-
szawa 1976). Zob. przypis 9 na s. 145 i przypis 29 na s. 179.

9 Flawiusz Julian (331–363) – cesarz rzymski (361–363) z dynastii konstantyń-
skiej; przeciwnik chrześcijaństwa, które jawnie odrzucił po objęciu tronu; podej-
mował wiele działań przeciw chrześcijaństwu i był ostatnim cesarzem niechrze-
ścijańskim. 
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miś postaciami czy z jakimiś problemami, poddać je próbie: jak 
by one się znalazły, jak by się one zachowały w sytuacjach ściśle 
właściwych dla swojej epoki, czyli ściśle nieanachronicznych – 
niemniej jednak gdy chodzi o fakty – odmiennych niż to, co  
w rzeczywistości z nimi się stało.

Tak jak w Muzie dalekich podróży wyjęcie jednej cegiełki  
z muru historii, to znaczy założenie, że powstanie listopadowe 
nie skończyło się tak jak się w rzeczywistości skończyło – pozwa-
la snuć przypuszczenie, co by było z Mickiewiczem, Słowackim  
i Krasińskim w takiej sytuacji, tak samo w powieści Gdyby Julian 
próbuję przedstawić, jak by Julian Apostata kontynuował swą 
walkę z chrześcijaństwem, gdyby miał do dyspozycji nie dwa lata 
tylko, ale dwadzieścia pięć.

Kim jest czytelnik Pańskich książek? Dla kogo Pan pisze?
Pytanie to dałoby się rozczłonkować, czy jak mnie kiedyś uczo-

no, gdy uczyłem się algebry – rozbić na czynniki pierwsze: dla 
kogo chcę pisać, dla kogo mogę pisać, dla kogo powinienem pi-
sać, dla kogo muszę pisać?... Oczywiście na te tematy można by 
mówić tak długo, że zajęłoby to i czas, i miejsce w piśmie znacz-
nie większe niż to przeznaczone na całą rozmowę między nami. 
Przypuszczam, że byłoby dosyć uczciwe sformułowanie przeze 
mnie tego rodzaju – a to sformułowanie nawiązujące do tak zwa-
nej skomplikowanej problematyki i formy moich powieści – piszę 
dla ludzi, których bym nazwał (sądzę, że jest to terminologia co-
kolwiek anachroniczna) absolwentami czy abiturientami gimna-
zjum, ale takiego typu gimnazjum, jakie ja sam ukończyłem przed 
czterdziestu kilku laty. Na takiego czytelnika się nastawiam jako 
na tak zwanego czytelnika średniego...

Na ostatnim moim – jak dotąd – wieczorze autorskim pewien 
dyskutant zwrócił mi uwagę: pan chce pisać powieść historyczno-
-fantastyczną o Julianie Apostacie, a któż z pańskich czytelników 
wie w ogóle, kto to był Julian Apostata? Odpowiedziałem mu na 
to: proszę pana, mogą być dwie możliwości. Albo to będzie po-
wieść tak interesująca, że czytelnik zajrzy do encyklopedii i zoba-
czy, kto to był Julian Apostata, albo ona nie będzie aż tak interesu-
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jąca i będzie ona powieścią dla tych, którzy otwierając tę książkę, 
już będą wiedzieli, kim był Julian Apostata.

Co Pana inspiruje? Czy tylko wewnętrzne problemy własnej 
twórczości?

Prawdopodobnie najuczciwiej byłoby powiedzieć, że najbar-
dziej interesują mnie problemy własnej twórczości. Ale gdy ktoś 
ma za sobą już sześćdziesiątkę, to na własną twórczość patrzy tro-
szeczkę z punktu widzenia emeryta. I cóż ja bym rozumiał przez 
swoją własną emeryturę? Oczywiście czytanie książek pisanych 
przez kogoś innego. Jakich książek – o tym moglibyśmy mówić 
bardzo, bardzo obszernie i byłoby dość trudno dokonać jakiejkol-
wiek w tej dziedzinie selekcji. Zresztą wydaje mi się, że nie sposób 
być pisarzem bez znajomości twórczości czy to swoich poprzed-
ników, czy maksymalnie jak by się to dało swoich współczes- 
nych. Ale gdy chodzi o pewne zainteresowania konkretne – jest 
coś, co jest rzeczą niesłychanie mnie interesującą: rozwój poezji 
rosyjskiej – droga od Prokopowicza10 i Kantemira11, próbują-
cych tworzyć świecką nowożytną poezję rosyjską, do Puszkina12  
i jego współczesnych... Poza tym, są ludzie, którzy spędzają czas, 
gdy się starzeją, na studiowaniu dziejów swych przodków. Otóż 
mniej więcej w tym sensie ja lubię wracać do pierwszych angiel-
skich powieściopisarzy XVIII wieku: do Richardsona, Fieldinga  
i Sterne’a13 – to są bardzo dalecy przodkowie, od których się ode-
szło, ale z wielkim sentymentem i wielkim wzruszeniem wracam 
do nich zawsze...

10 Teofan (właśc. Jeleazar Prokopowicz; 1681–1736) – duchowny prawosław-
ny, arcybiskup, polityk, doradca Piotra I Wielkiego, a także poeta, pisarz i teolog; 
zwolennik oświecenia i reform.

11 Antioch Kantemir (1708–1744) – rosyjski poeta i dyplomata, związany  
z dworem Piotra I Wielkiego; zwolennik idei oświecenia; prekursor literatury 
klasycystycznej w Rosji.

12 Aleksander Puszkin (1799–1837) – pisarz i poeta rosyjski doby romantyzmu, 
związany z dworem Mikołaja I Romanowa; jeden z ważniejszych twórców litera-
tury rosyjskiej; autor Borysa Godunowa (1825) i Eugeniusza Oniegina (1833).

13 Laurence Sterne (1713–1768) – pisarz i polityk angielski, duchowny angli-
kański, prekursor sentymentalizmu; autor Podróży sentymentalnej przez Francję  
i Włochy (1768).
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Jestem wielkim miłośnikiem sztuki filmowej, miłośnikiem nie 
bez pewnych uczuć i żalu. Już chyba przed dwudziestu laty Ka-
zimierz Wyka powiedział, że film wykradł powieściopisarstwu 
wiele możliwości i rozwinął je w taki sposób, jakiego powieścio- 
pisarstwo nie było w stanie samo stworzyć, i dlatego powieść 
musiała pójść innymi torami niż szła, zanim film powstał. Toteż 
ilekroć oglądam tak zwany film fabularny, a szczególnie film fa-
bularny historyczny, oglądam go z mieszaniną melancholii i rów-
nocześnie protestu. Tam jest ta akcja! Tam jest ten obraz! Może ja 
sam bym chciał, żeby w moich powieściach było i więcej obra-
zów, i więcej akcji? Ale jednocześnie mam możność – w przeci-
wieństwie do Dumasa i Sienkiewicza – stwierdzić, że żaden z nas, 
wbrew całej świetności naszych możliwości, nie mógł ani tej akcji, 
ani tego obrazu przedstawić tak, jak przedstawił je, choć w formie 
uproszczonej, a nawet strywializowanej, film.

Jakie są Pana związki z Wielkopolską?
Bezspornie poprzez swoich przodków w linii męskiej jestem 

związany z Wielkopolską14. Jak daleko te związki odbiły się  
w moim pisarstwie? Mogło to być i przypadkowe, i świadome.  

14 Związki literackie Parnickiego z Wielkopolską są udokumentowane mię-
dzy innymi w jego listach z okresu przedwojennego kierowanych do Związku 
Zawodowego Literatów Polskich oraz listach z lat 1975–1987 („We mnie trzeba 
być”. Listy Teodora Parnickiego ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Oprac. 
i do druku podał T. Markiewka. „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 3, s. 183–216).  
We wczesnych latach siedemdziesiątych kontakty Parnickiego z Wojciechem 
Jamroziakiem i Wydawnictwem Poznańskim miały związek z poszukiwania-
mi genealogicznymi pisarza. Wywiad Jamroziaka z Parnickim dla poznańskie-
go pisma „Nurt” z 1971 r. był elementem zbliżania się pisarza do środowiska 
kulturalnego i wydawniczego Poznania, czego efektem było opublikowanie 
przez Wydawnictwo Poznańskie trzech powieści Parnickiego: pierwszej edycji 
przedwojennej powieści Hrabia Julian i król Roderyk (napisana w 1934, wydana  
w 1976) oraz dwóch powieści na tle historii średniowiecznej: Dary z Kordoby (1981) 
i Kordoba z darów (1988). W Wydawnictwie Poznańskim miała również zostać 
pierwotnie wydana Opowieść o trzech Metysach, ostatecznie opublikowana w Ofi-
cynie Literackiej Noir sur Blanc w 1994 r. Wojciech Jamroziak (ur. 1946) pracował  
w redakcji poznańskiego miesięcznika „Nurt” na różnych stanowiskach w latach 
1967–1989; autor wywiadów i recenzent książek Parnickiego. W 1988 redagował 
numer „Nurtu” dedykowany pisarzowi w osiemdziesięciolecie jego urodzin.



Nad tym jest mi się dosyć trudno rozwodzić. Jak Pan prawdopo-
dobnie zauważył, moja powieść historyczna z początku wieku XIV 
Tylko Beatrycze nawiązuje do Wielkopolski i ze względu na miejsce, 
gdzie się znajdował klasztor cystersów, który odgrywa tam dużą 
rolę – w Mochach koło Wielenia, i ze względu na fantastyczną  
i właściwie realnie nie podbudowaną, niemniej jednak silnie prze-
żywaną miłość centralnej postaci powieści do Reiczki, córki Prze-
mysława15, który będąc królem Polski – jednak był, jak to nawet  
z pewną uszczypliwością mówili jego wrogowie, „królem Wielko- 
polski”.

Łączą mnie jednak z Wielkopolską poza pochodzeniem w linii 
ojca pewne osobiste wspomnienia z kontaktów choćby z okresu 
przedwojennego. Tuż przed wojną w Poznaniu wychodził tygo-
dnik „Kultura”16, byłem bardzo bliski ludziom kierującym tym 
pismem, nawet pisywałem w tym tygodniku17 (choć zaczynałem 
swoją karierę literacką i w ogóle przebywałem we Lwowie), i po 
dziś dzień zachowałem pełne wzruszenia i tkliwości wspomnienie  
z osobistego kontaktu z tymi ludźmi w Poznaniu, z których znacz-
na część nie przeżyła jednak okresu wojny i okupacji. Niektórych 
z tych ludzi spotkałem już po swym powrocie z Meksyku do Pol-
ski i było to dla mnie spotkanie znowuż pełne naprawdę głębokie-
go wzruszenia.

15 Przemysł II (1257–1296) – książę wielkopolski (1279–1296) i krakowski 
(1290–1291) oraz król Polski (1295–1296) z dynastii Piastów; działał na rzecz zjed-
noczenia Polski w trakcie rozbicia dzielnicowego; zamordowany w trakcie zjaz-
du w Rogoźnie. 

16 Czasopismo „Kultura. Tygodnik literacki, artystyczny i społeczny” ukazy-
wało się w Poznaniu w latach 1936–1939 i było łączone ze środowiskiem kato- 
lickim. 

17 Zob. T. Parnicki: Rasizm, Rzym, Germanowie. „Kultura” 1938, nr 37, s. 3, oraz: 
Idem: Z powrotem do Wawerley ’a [!]. „Kultura” 1938, nr 41, s. 4.
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„Moje pisarstwo to szukanie prawdy”1

Rozmawiał: Andrzej Piotrowski

Pretekst do rozmowy ze znakomitym autorem powieści histo-
rycznej naprawdę nietrudno znaleźć, tym razem jednak posta-
nowiłem nie uciekać się do korzystania z takiej czy innej oka-
zji, a po prostu spytałem telefonicznie, czy autor Muzy dalekich 
podróży nie zechciałby odpowiedzieć na kilka pytań, które in-
teresują czytelników „Słowa Powszechnego”2. I niebawem sie-
działem już w mieszkaniu Teodora Parnickiego i – oczywiście – 
atakowałem pytaniami.

Uważnego czytelnika Pańskich powieści na pewno uderzyło, 
że od pewnego czasu jakby  sprzeniewierzył  się Pan uprawia-
nemu przez siebie gatunkowi, a mianowicie powieści historycz-
nej w jej czystej postaci, że – chyba świadomie – tworzy Pan coś  
w rodzaju hi-fi, powieść historyczno-fantastyczną, tak jak ist-
nieje sci-fi (powieść fantastycznonaukowa). Co sprawiło, jakie  
są przyczyny tego przeobrażenia? Czy zwątpił Pan w nośność 
„normalnej” powieści historycznej?

Jeśli dobrze zrozumiałem główną intencję i sens Pańskiego py-
tania – jest Pan zaintrygowany procesem przekształcania się moje-
go pisarstwa, a to przekształcania się w ten sposób, że gdy wcześ- 
niejszym moim powieściom trzeba i należy nadać miano powieści  
historycznej, to nie dałoby się tego powiedzieć o moich powie-

1 „Słowo Powszechne” 1972, nr 174. Do artykułu dołączono zdjęcie Parnickiego.
2 „Słowo Powszechne” – dziennik wydawany przez Instytut Wydawniczy  

PAX w latach 1947–1993, a w latach 1993–1997 jako „Słowo – Dziennik Katolicki”.

1972
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ściach pisanych mniej więcej od czasu mojego przesiedlenia się  
z Meksyku do Polski. Istotnie, w pełni przyznaję, że szósty i koń-
cowy tom Nowej baśni, Tożsamość i Muza dalekich podróży, a może 
już nawet moje dwie „Kleopatry” (że użyję dość powszechnie sto-
sowanego określenia)3, całkowicie różnią się, a to wielostronnie, 
nie tylko od powieści Waltera Scotta, Dumasa, Kraszewskiego4  
i Sienkiewicza, ale nawet od moich własnych: Srebrnych orłów, 
Końca „Zgody Narodów”, Tylko Beatrycze czy choćby czterech pierw-
szych tomów cyklu Nowa baśń.

Na czym ta odmienność polega?
Wydaje mi się, że rodzi się ona głównie z rosnącej nieufności do 

wiarygodności źródeł historycznych z jednej strony, a z drugiej – 
z buntu przeciw temu, co bym nazwał nieodwracalną tyranią 
prawdy historycznej. Jednakże przejście do powieści, której bym 
dał nazwę historyczno-fantastycznej, jest buntem tylko przeciwko 
prawdzie o faktach przeszłości, a nie przeciw prawom i procesom, 
z których fakty te wyłaniają się.

Dam Panu przykład.
Dopiero teraz, czyli w 35 lat po powzięciu takiego właśnie za-

miaru, odważyłem się przystąpić do pisania powieści, która za 
swój punkt wyjścia ma właśnie bunt przeciwko prawdzie o fak-
tach przeszłości. Faktem więc jest, że cesarz rzymski Julian, zwany 
Apostatą, żył 33 lata, a walczył z chrześcijaństwem jako jedyno-
władca przez niespełna 2 lata. Otóż w powieści mojej (jej praw-
dopodobny tytuł brzmi: Gdyby Julian...) w następstwie zupełnie 
świadomego mojego zamiaru, a wbrew prawdzie historycznej, 
Julian ma żyć ponad 50 lat, co stwarzałoby mu szanse do walki 
z chrześcijaństwem przez blisko ćwierćwiecze. A jednak w po-
wieści nawet takiej Julian musi walczyć z chrześcijaństwem tyl-

3 Mowa o powieściach „Zabij Kleopatrę” (1968) oraz „Inne życie Kleopatry” 
(1969).

4 Józef Ignacy Kraszewski (1812–1887) – powieściopisarz, autor liczącego  
29 tomów cyklu powieści historycznych Dzieje Polski (1876–1889); jeden z najważ-
niejszych twórców powieści historycznej XIX w.; najprawdopodobniej najpłod-
niejszy pisarz polski; także poeta, publicysta, historyk, krytyk, polityk i malarz.
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ko w taki sposób, na jaki stać było (czy byłoby, gdyby w rzeczy-
wistości żył dłużej) Juliana tego właśnie, który żył tylko 33 lata,  
a nie przez 52 – walczyłby tylko z tym samym chrześcijaństwem, 
które wtedy istniało. Powieść więc historyczno-fantastyczna – jak 
ja ją rozumiem – przeinaczając prawdę właśnie w faktach, nie 
przeinacza prawdy o duchu i stylu epoki, o poglądach, które były 
właściwe ludziom tamtej epoki, ani nawet nie zmienia przekaza-
nego przez historię obrazu o osobowościach – w danym wypad-
ku Juliana samego czy naczelnych postaci ówczesnej społeczności 
chrześcijańskiej. Jest to więc zadanie właściwie jeszcze trudniejsze 
niż praca nad tym, co się zowie normalną czy klasyczną powieścią 
historyczną. Muszę szczególnie dobrze wniknąć choćby w możli-
wości i polityczne, i intelektualne, i psychiczne Juliana prawdzi-
wego, ażeby Julian fikcyjny (czyli taki, który żyłby dłużej znacz-
nie niż w rzeczywistości) reprezentował sobą logiczny ciąg dalszy 
siebie rzeczywistego, a nie był pozbawioną wszelkich związków  
z prawdą o osobowości Juliana i jej możliwościach postacią – do-
pieroż zupełnie fikcyjną i wyposażoną w cechy buntu nie tylko 
przeciw faktom, ale także i bezsensowego – zdaniem moim – bun-
tu przeciwko prawdzie o procesach dziejowych.

Wydaje mi się, że uważny czytelnik Pańskich – przeobra-
żających się – powieści zauważył również inną, a także – jak 
można sądzić – istotną, zmianę. Mam na myśli ów coraz wy-
raźniejszy nurt autobiograficzny, próby odtworzenia swojej  
genealogii, wskazania własnych źródeł. Dlaczego dopuszcza  
się Pan i do takiego jeszcze skażenia swojego pisarstwa histo-
rycznego?

Przypuszczam, że odpowiedź musiałaby tu być trojaka. Po 
pierwsze, że – jak to słusznie zauważył Andrzej Polkowski5  
w swoim szkicu Mosiężne totemy T. Parnickiego6 w „Kierunkach” – 
istotnie omalże całe moje pisarstwo zawiera w sobie w silnym 

5 Andrzej Polkowski (1939–2019) – tłumacz, pisarz, archeolog; związany 
z IW PAX oraz wydawnictwem Media Rodzina; autor ponad setki tłumaczeń,  
między innymi serii J. Rowling o Harrym Potterze.

6 A. Polkowski: Mosiężne totemy T. Parnickiego. „Kierunki” 1972, nr 28, s. 1, 5–7.
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stopniu element szukania prawdy o własnej tożsamości, a ściślej 
jeszcze mówiąc: prawdy o problemie, ile we mnie, który przecież 
trzy czwarte swojego życia spędził poza Polską, ale który  zawsze 
pisze tylko po polsku, jest z Polaka. Problem ten z natury rze-
czy stał się jeszcze ważniejszy z chwilą, kiedy Polską wokół mnie 
przestały być tylko książki – i moje własne, i przez kogo innego 
napisane – i kilkanaście zaprzyjaźnionych rodzin polskich, ale 
ogromne trzydziestomilionowe społeczeństwo.

To byłoby po pierwsze.
A po drugie: gdy się człowiek starzeje – normalnie wraca chęt-

nie pamięcią do lat swojego dzieciństwa i młodości. Zauważył Pan 
chyba przecież, że w ostatnich latach piszą książki o cechach też 
wspomnień, o latach swojego dzieciństwa i młodości, i inni polscy 
pisarze, a są to głównie właśnie moi rówieśnicy (Andrzejewski, 
Dobraczyński, Putrament7). Jest wprawdzie zasadnicza różnica: 
oni piszą naprawdę pamiętniki, a ja w powieściach przeplatam 
motywy autobiograficzne z historycznymi i fantastycznymi.

Ale i to ma swoje uzasadnienie.
I to byłoby po trzecie.
Powiedziałem Panu już, że im robię się starszy, im lepiej po- 

znaję historię, tym więcej żywię nieufności do wiarygodności źró-
deł czy w ogóle materiału historycznego. Materiał ten przeważnie – 
zdaniem moim – jest stronniczy, a często w ogóle przeinacza 
prawdę o faktach, które sobą utrwala. I nawet nie wynika to ze 
świadomego zamiaru, ale przeważnie jest następstwem szczegól-
nych cech osobowości piszącego (czyli, ażeby zrozumieć, dlaczego 
ktoś przedstawia przeszłość w taki właśnie sposób, a nie inaczej, 
należy poznać osobowość piszącego).

I znów dam przykład.
Centralną postacią mojej powieści I u możnych dziwny jest Sien-

kiewiczowski Zagłoba, a tłem powieści te same czasy i te same 

7 Jerzy Putrament (1910–1986) – pisarz, poeta i polityk; członek grupy poe- 
tyckiej Żagary; w dwudziestoleciu związany z ruchami narodowymi, potem 
członek PZPR, z ramienia której pracował w Związku Literatów Polskich; autor 
Września (1952) i Boldyna (1969).
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wydarzenia co w Sienkiewiczowskiej Trylogii. Jednakże mój Za-
głoba i mój wiek XVII jest zupełnie inny od Sienkiewiczowskie-
go. Dlaczego? Bo oto osobowość moja jest diametralnie różna niż 
Sienkiewiczowska. I tego – zdaniem moim – czytelnik winien być 
w pełni świadom. Opowiadając mu swoją autobiografię – wpro-
wadzam go w świat przyczyn, które rozstrzygają o różnicy podej-
ścia do historii mojego a innych autorów powieści historycznych, 
a nade wszystko Sienkiewicza.

Dam zresztą znowu przykład.
W fantastycznym wątku mojej Muzy dalekich podróży Słowackie-

go (mój  Słowacki, a nie rzeczywisty!) przesiedla się do tak zwa- 
nego Czwartego Królestwa Polski z Meksyku. Otóż gdybym ja 
sam nie był spędził 20 lat z górą właśnie w Meksyku, tylko na 
przykład w Indonezji, Słowacki w treści Muzy... też z Indonezji 
przesiedliłby się do Polski, a nie z Meksyku...

Nie chcę dalej wgłębiać się w tę problematykę, tym bardziej 
że autor Tożsamości raz po raz spogląda ku biurku, na którym 
piętrzą się zapisane wyraźnym pismem strony nowej książki  
i choć rad bym zadać inne jeszcze pytania, proszę na zakończe-
nie o kilka słów o planach literackich, o książkach, które nieba-
wem się ukażą, i tych, które powstają bądź powstaną.

W druku znajdują się – odpowiada pisarz – w Instytucie Wy-
dawniczym PAX powieść: Staliśmy jak dwa sny, która jest konty-
nuacją Muzy dalekich podróży, oraz w Czytelniku kontynuacja 
Tożsamości pod tytułem Przeobrażenie. Planuję zresztą napisanie 
kontynuacji Przeobrażenia, tak więc przewidziane jest przez Czy-
telnika wydanie trylogii. Państwowy Instytut Wydawniczy wzna-
wia w najbliższych tygodniach tom pierwszy Nowej baśni8, i dla 
tego samego edytora przeznaczona jest powieść Gdyby Julian...9,  

8 T. Parnicki: Nowa baśń. Cz. 1: Robotnicy wezwani o jedenastej. Wyd. 2. Warsza-
wa 1972.

9 Ostatecznie powieść ukazała się nakładem Instytutu Wydawniczego PAX  
w 1976 r. pod tytułem Sam wyjdę bezbronny. Powieść historycznofantastyczna w trzech 
częściach. Zob. przypis 8 na s. 136 i przypis 29 na s. 179.



o której rozmawialiśmy przedtem. Na nieco zaś dalszą przyszłość 
przewiduję pracę nad jeszcze jedną powieścią dla Instytutu Wy-
dawniczego PAX.

I jeszcze tylko niezdawkowe podziękowanie, uścisk dłoni  
i gratulacje. Bo dla nikogo nie jest już tajemnicą, że rozmawia-
łem z laureatem Nagrody Państwowej I stopnia, którą przyzna-
no Teodorowi Parnickiemu za jego wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie powieści historycznej10.

10 Nagrody państwowe wręczane były co dwa lata w przededniu Narodowe-
go Święta Odrodzenia Polski (22 lipca). Teodor Parnicki otrzymał nagrodę I stop-
nia (najwyższe wyróżnienie państwowe) w 1972 r. Uroczystość wręczenia na-
gród miała miejsce w czwartek 20 lipca 1972 w gmachu Urzędu Rady Ministrów.  
Nagrody wręczali przedstawiciele władz partyjnych i państwowych, w tym 
Edward Gierek, Henryk Jabłoński, Piotr Jaroszewicz. ZLP był reprezentowa-
ny przez prezesa Związku Jarosława Iwaszkiewicza. Teodor Parnicki otrzy-
mał nagrodę I stopnia „za całokształt twórczości w zakresie powieści histo-
rycznej”. Nagrodę I stopnia otrzymał wówczas również Kazimierz Wyka „za 
twórczość eseistyczną, zwłaszcza za książki Wędrując po tematach oraz Thanatos 
i Polska czyli o Jacku Malczewskim”. Nagrody literackie II stopnia otrzymali Ro-
man Bratny, Wilhelm Szewczyk i Ryszard Wojna. Zob. „Dziennik Polski” 1972,  
nr 172 (21.07.1972), s. 1, 3.
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Między autobiografią a historią1

Rozmawiał: Lech Budrecki

Teodor Parnicki jest pisarzem, który zmienił formułę naszej 
powieści historycznej. Gdyby nie brzmiało to nazbyt wyniośle, 
a zarazem i nazbyt emfatycznie, trzeba by powiedzieć, że po-
wieść tę przeobraził i odnowił. Przywrócił jej znaczenie, które 
zdawała się tracić i traciła w istocie uwięziona w formach już 
jawnie skonwencjonalizowanych i martwych. To przeobrażenie 
kształtu powieści historycznej wiązało się ściśle z wizją dzie-
jów, którą pisarz zawarł na kartach swych książek, a i z ogólną 
koncepcją dociekań nad historią. Ta koncepcja właśnie znajduje 
swój pełny wyraz w ostatnich książkach Parnickiego, by wymie-
nić tu choćby Muzę dalekich podróży.

Twórczość autora Nowej baśni nadaje nowy kształt polskiej – 
co najmniej polskiej – powieści historycznej. Nie znaczy to jed-
nak, by Parnicki zrywał z tradycją literacką. Jego prozę kształ-
tuje tradycja romantyzmu, a zwłaszcza poezji Słowackiego,  
i tradycja – w głównej mierze stylistyczno-składniowa –  
wieku XVI, nade wszystko zaś tradycja Łukasza Górnickiego.

Można by mówić, jak się zdaje, o nowym okresie w Pańskim 
pisarstwie, który rozpoczął się w drugiej połowie lat sześć-
dziesiątych, przy czym za dzieła dla tego okresu wzorcowe na-
leżałoby uznać ostatnią część Nowej baśni – Palec zagrożenia,  
a zwłaszcza Muzę dalekich podróży. Charakterystycznym ry-
sem dzieł tego nowego okresu byłoby: po pierwsze – ustalenie 

1 „Kultura” 1972, nr 30. Do artykułu dołączono zdjęcie Parnickiego.

1972
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związków pomiędzy dotychczasowymi Pańskimi utworami, co 
w pewnej mierze przypomina zabieg Balzaka scalającego swe 
powieści w Komedię ludzką; po drugie – nadbudowanie nad 
przedstawionym do tej pory „światem” jakby dodatkowej kon-
dygnacji, przez co rozumiałbym wprowadzenie w obręb powie-
ści postaci autora. Jak by Pan tłumaczył te właśnie modyfikacje 
Pańskiego pisarstwa?

Muza dalekich podróży pierwotnie była pomyślana jako mniej 
więcej normalna powieść historyczna o Samonie i jego czasach. 
Zanim jednak Muzę dalekich podróży napisałem, ukończyłem pra-
cę nad cyklem Nowa baśń i w ostatnim tomie tego cyklu uwy-
datniły się te elementy, które w sposób jeszcze bardziej jaskra-
wy uwydatnia Muza dalekich podróży. Nade wszystko rozparł się  
w tej książce element autobiograficzny. Dlaczego właściwie? 
Odpowiedź mogłaby być bardzo prosta. W miarę zbliżania 
się starości czuję coraz to silniej potrzebę wracania do świata  
i dzieciństwa, i antecedensów rodzinnych. Jak Pan miał możność 
spostrzec, wcale liczny zespół moich rówieśników występuje  
w tej chwili z publikacjami autobiograficznymi (na przykład  
Dobraczyński, Andrzejewski, Putrament). Charakterystyczne 
jednak dla Muzy dalekich podróży i rzeczywiście budzące zdzi-
wienie nieraz i opory krytyków jest mieszanie elementu auto- 
biograficznego z historycznym czy fantastycznym. Element 
fantastyczny daje się chyba zrozumieć jako konieczny łącznik 
między autobiografią a historią, i to historią nieraz bardzo od-
ległą od czasów,  w jakich ja sam żyję, choć znowu rola ta łącz-
nika, czy inaczej jeszcze się wyrażając, mostu, nie jest w moim 
własnym rozeznaniu i odczuciu czysto mechaniczna. Wypły-
wa ona może z naiwnej, ktoś mógłby nawet powiedzieć, że  
absurdalnej, niemniej jednak zupełnie szczerej wiary mojej w to,  
że geniusz ludzki, tak jak w naszych czasach odkrył sposoby na-
wiązywania łączności ze światami odległymi od nas w przestrze-
ni, kiedyś odkryje również i sposoby nawiązywania łączności  
w czasie. Czy będą to sposoby w stylu wellsowskiego wehikułu  
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czasu2, czy też jakieś inne – o tym mówić nie podjąłbym się, ale 
wydaje mi się, że jest to możliwe, i taką właśnie możliwość sy-
gnalizują czy antycypują motywy podróży międzyepokowych  
w ostatnich moich powieściach.

Dopóki tego rodzaju łączność z odległymi epokami pozosta-
je właśnie literackim motywem fantastycznym tylko, mają nasze 
czasy do dyspozycji wyłącznie takie sposoby wnikania w praw-
dę o wydarzeniach w epokach odległych, jakich dostarczają źró-
dła historyczne. Otóż, proszę Pana, im więcej i im intymniej, jeśli 
wolno się tak wyrazić, obcuję z materiałem historycznym, tym 
większy dostrzegam w sobie sceptycyzm w stosunku do wiary- 
godności tego materiału, i to nie żeby ten czy ów kronikarz z od-
ległych wieków świadomie mijał się z prawdą, choć i to nieraz 
się zdarza, ale zazwyczaj jest po prostu tak bardzo stronniczy 
w opisie wydarzeń, że prawdziwy obraz swoich czasów czy to 
wykrzywia, czy zaciemnia, a zaciemnienie to sprawia z kolei, że 
my, ludzie późniejsi, stajemy w obliczu możliwości rozumienia  
i interpretowania materiału z czasów dawnych na wiele rozmai- 
tych sposobów.

I teraz problem – co rozstrzyga o takim albo innym sposobie 
interpretacji? Doszedłem do wniosku, że – nade wszystko oso-
bowość samego interpretatora. A jeśli tak, to interpretator ma  
obowiązek (albo moralny, albo intelektualny, to już jak kto woli) 
dostarczyć odbiorcom swojej interpretacji także i materiału  
o swojej osobowości. Na przykład – w moim przekonaniu – to, 
że chrześcijaństwo i świat rzymski w Quo vadis są takie, jakie są, 
wypływa z osobliwości osobowości Sienkiewicza, tylko że Sien-
kiewicz – w myśl konwencji dziewiętnastowiecznej – nie uznał za 
stosowne udzielić dostępu swoim czytelnikom do tych tajników 
osobowości swojej, jakie o charakterze tej wizji rozstrzygnęły. 

2 Herbert George Wells (1866–1946) – angielski pisarz science fiction, prekur-
sor gatunku; autor Wyspy doktora Moreau (1896), Niewidzialnego człowieka (1897), 
Wojny światów (1898) i Wehikułu czasu (The Time Machine, 1895); do tej ostatniej 
książki, w której główny bohater podróżuje w czasie za pomocą wehikułu, robi 
aluzję Parnicki. 
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Może po prostu nie czuł potrzeby, natomiast ja, czy to kończąc 
Nową baśń, czy pisząc Muzę dalekich podróży, potrzebę taką odczu-
wałem.

Był łaskaw Pan wspomnieć także o dostrzeganej przez siebie 
analogii kompozycyjnej między dziełem Balzaka a sposobem, jaki 
ja wiążę z sobą tematycznie omalże już wszystkie swoje powie-
ści. Ale czy poza podobieństwem nie dostrzega Pan także istot-
nej różnicy? Niedawno znalazłem w którymś ze szkiców Butora3 
wydanych po polsku uwagę, że Balzak konstruował swoje dzieło  
w ten sposób, że choć w swoim nurcie wewnętrznym wszystkie 
się wiążą, w kategoriach nurtu zewnętrznego każda z nich jest 
utworem odrębnym, tak że każdą powieść Balzaka można prze-
czytać, zrozumieć i mieć odczucie, że się obcowało z dziełem 
kompletnie zamkniętym, bez potrzeby obcowania z jakimkol-
wiek bądź innym dziełem tegoż Balzaka. Z moimi powieściami 
chyba jest inaczej, w każdym razie spotykam się często z utyski-
waniem, że jeśli chodzi o jakieś siedem czy osiem ostatnich mo-
ich powieści, żadna z nich nie jest zrozumiała bez zapoznania się  
z całą omalże resztą mojego dorobku pisarskiego.

W jakiej mierze na Pańskim pisarstwie zaważył kryzys za- 
ufania do dotychczas uprawianych konwencji pisarskich, któ-
ry możemy zauważyć w całej prozie europejskiej, a który obja-

3 „Bo też każdy utwór otworzy się na inne postaci, które zjawią się w jednej 
powieści, nie pozostaną w niej uwięzione, lecz trafią do powieści innych, gdzie 
znajdziemy o nich informacje uzupełniające. W każdym z elementów tej cało-
ści dowiemy się o jakichś postaciach tyle tylko, ile trzeba dla powierzchownego 
zrozumienia opowiadanej przygody; posuniemy się dalej dzięki lekturze innych 
książek, w których te same postaci pojawiają się w taki sposób, że struktura  
i zasięg jednej powieści przekształci się zależnie od ilości innych przeczytanych 
powieści; jakaś historia, która przy nieznajomości balzakowskiego świata wy-
dała nam się linearna i nieco naiwna podczas pierwszej lektury, później okaże 
się punktem zetknięcia całego kompleksu tematów już omówionych gdzie in-
dziej. W rezultacie otrzymamy pewną ilość powierzchni powiązanych wzajem-
nie, pomiędzy którymi możemy się poruszać”. M. Butor: Balzac i rzeczywistość.  
W: Idem: Powieść jako poszukiwanie. Wybór esejów. Tłum. J. Guze. Warszawa 1971, 
s. 159. Cały ten szkic Butora poświęcony jest przenikaniu się wątków i postaci  
w powieściach Balzaka.
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wia się pod postacią różnorodnych tendencji, mających na celu 
zmianę kształtu współczesnej powieści?

W tej sprawie, inaczej niż poprzednio, byłbym skłonny ograni-
czyć się do odpowiedzi raczej bardzo zwięzłej, jakkolwiek będzie 
ona wbrew pozorom ściśle odpowiadała mojemu rzeczywistemu 
odczuciu i rozeznaniu. Może to wydać się paradoksem, ale ja bym 
wszelkie osobliwości o cechach nowatorstwa w swoim pisarstwie 
oceniał jako wynik procesu podświadomego. Jeśli Pan pozwoli, 
że się posłużę formułą Freudowską, moje id narzuca mojemu ego 
te wszystkie osobliwości, natomiast moje super-ego (w co zdaje się 
nie wierzyć olbrzymia większość moich czytelników i krytyków) 
najchętniej by widziało pracę mojego ego jako oblekanie tematów 
nowych, czyli właściwych tylko mojemu pisarstwu, w tradycyjne 
formy powieściowe4. Mówiłem kiedyś grupie krytyków, ale właś- 
nie nie nazbyt mi wierzyli, iż cieszyłoby mnie najbardziej, jeżeliby 
mi się było udało całą pracę i intelektu, i wyobraźni, jaką wkła-
dałem w przygotowanie i pisanie Końca „Zgody Narodów”, oblec  
w formę klasycznej awanturniczej powieści w stylu dumasow-
skim. Nie udało mi się jednak, widocznie moje id, którego działa-
nie przyrównałbym do toczenia się lawy wulkanicznej, nie zawie-
ra w sobie (czyli w tej lawie) elementów takich, z których można 

4 Sigmund Freud (1856–1939) – austriacki neurolog, psychiatra i filozof ży-
dowskiego pochodzenia, twórca psychoanalizy; autor Objaśniania marzeń sennych 
(1900), Totemu i tabu (1913) i Wstępu do psychoanalizy (1917). Parnicki często od-
wołuje się do Freuda, dokonano też szeregu interpretacji powieści tego pisarza 
w kontekście psychoanalizy. Id (to) jest elementem popędowym, w którym za-
korzenione są także potrzeby i afekty, ego (ja) pośredniczy – dzięki racjonalno-
ści i krytyczności – pomiędzy popędowością a ograniczeniami wynikającymi  
z czynników środowiskowych, natomiast super-ego (nad-ja) jest odbiciem norm 
i ideałów oraz podległe zasadom powinności. „Zarówno kultura, jak religia  
są dla Freuda miejscem zaspokojenia popędu seksualnego przez jego przemiesz-
czenie. W tym sensie psychoanalityczne (a ściślej: pofreudowskie) odczytania 
literatury zmierzać będą do odkrycia i nazwania popędowego źródła twórczo-
ści. Psychoanaliza tak rozumiana staje się teorią procesu twórczego, w którym 
człowiek dzięki sztuce stara się rozwiązać nękające go problemy erotyczne”.  
M.P. Markowski: Psychoanaliza. W: M.P. Markowski, A. Burzyńska: Teorie litera-
tury XX wieku. Podręcznik. Kraków 2007, s. 48–49.
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ukuć powieść w stylu dumasowskim. Innymi słowy – nie działam 
pisarsko świadomie w kierunku nadawania powieści historycznej 
jakichś przedtem nieznanych jej nowatorskich form.

Jak Pan objaśniałby dominację form dialogowych w Pańskich 
powieściach?

Wstyd mi się przyznać, zdobyłem sobie pozycję autora po-
wieści, ale zawsze podejrzewałem, że tai się we mnie niewyżyty 
dramaturg... niewyżyty, ale też, jak dodam ze smutkiem, chyba 
nieudany, bo przecież podstawą sztuki dramatopisarskiej jest 
dynamizm, dyscyplina i zwięzłość, mnie natomiast we wszyst-
kim, co piszę, cechuje raczej rozlewność. Rzecz inna, że pierwsze  
w ogóle, młodzieńcze czy jeszcze chłopięce utwory literackie były 
to dramaty, które nawet grywano w gimnazjum polskim w Har-
binie, w Chinach. Miały te szkolne dramaty tematem swoim też 
historię: jeden – nawrócenie się Konstantyna Wielkiego na chrze-
ścijaństwo, drugi – zdobycie Anglii przez Normanów pod dowódz-
twem Wilhelma5, którego historia nazwała właśnie Zdobywcą.  
W roku 1933 napisałem sztukę na tematy znane sobie z osobistego 
zetknięcia się, mianowicie o antecedensach inwazji [na] Mandżu-
ri[ę] przez Japończyków6. Posyłałem tę sztukę różnym teatrom  
i reżyserom. Na ogół ją odrzucali, uprzejmie argumentując, że jest 
dwa albo trzy razy za długa, ale naprawdę chyba dlatego, iż była 
niedobra. Aż w końcu przyjął ją w roku 1934 Mieczysław Wink- 
ler7, dyrektor Teatru Popularnego w Łodzi. Sztukę wystawił, skra-
cając tekst o połowę. Było to wielkie fiasko i moje, i Winklera, 

5 Wilhelm I Zdobywca (1028–1087) – książę Normandii (1035); zgłosił swoje pra-
wa do tronu Anglii po śmierci Edwarda Wyznawcy, a gdy nie zostały one uznane, 
wyruszył ze zbrojną wyprawą (ostatnią w dziejach udaną próbą podboju wyspy); 
po zwycięstwie w bitwie pod Hastings koronował się na króla Anglii (1066).

6 Mowa o Mandżukuo (Walka o Wschód). Sztuka miała premierę w kwietniu 
1934 r. w Teatrze Popularnym w Łodzi. Pierwotnie tekst miał formę opowiada-
nia: Japończyk, wrzesień 1931. A. Dobrowolski: „Przy całej odmienności naszych po-
staw pisarskich...”. Listy Teodora Parnickiego do Hanny Malewskiej z lat 1960–1974. 
„Pamiętnik Literacki” 1994, z. 1, s. 167.

7 Mieczysław Winkler (właśc. Mieczysław Romanowski; 1891–1971) – aktor 
teatralny, głównie ról komediowych, związany z wieloma teatrami; także dyrek-
tor i reżyser; w latach 1933–1936 kierował Teatrem Popularnym w Łodzi.
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przy czym widzowie i krytycy życzliwi mi twierdzili, że Wink- 
ler obciął sztukę źle, natomiast nieżyczliwi mówili, że Winkler 
zrobił maxium i optimum tego, co mógł zrobić. Od tego czasu już 
nie próbowałem napisać sztuki teatralnej, jednak zna Pan przecież 
przysłowie: „Wyrzuca się kogoś przed drzwi, a on wraca oknem”.  
Tak też się właśnie stało z formą dialogu. Postanowiłem nie pisać 
dramatów, więc to powieści moje stały się krańcowymi przykła-
dami dramatu niescenicznego.

Osobliwością tych moich dialogów w powieściach stało się to, 
co sam w tekstach powieściowych nazywam dialogiem urojonym. 
Polega on głównie na tym, że nakazuję osobom z różnych, nieraz 
bardzo odległych epok rozmawiać z sobą. Tu znowuż wkracza 
element fantastyki. I jak Pan mógł zauważyć, raz po raz staram 
się podsunąć czytelnikowi i sobie takie lub inne uzasadnienie pra- 
wa do korzystania z formy literackiej właśnie takiej. Już mnie ciąg- 
nęło do formy takiej, gdy pisałem Koniec „Zgody Narodów”, a wyszła 
ona, choć jeszcze bardzo nieśmiało, na jaw w Słowie i ciele, gdzie 
przecież zakłada się możliwość, że rozmawiają z sobą – co prawda 
w formie listów – osoby bezspornie żyjące i takie, które już od ja-
kiegoś czasu mogłyby się nie znajdować wśród ludzi żywych. Na-
prawdę dopiero śmiałości mi dodał Jan Parandowski i jestem mu 
za to ogromnie wdzięczny; przypłynął do mnie z Polski do Mek-
syku jego tom Godzina śródziemnomorska i tam znalazłem dialog 
między samym Parandowskim a Horacym8. Uznałem dialog ten  
za pośrednie wprawdzie, ale bezsporne błogosławieństwo i dla 
mnie też, żebym już śmiało wystąpił z formą dialogu urojonego.

Swego czasu Szkłowski9 bodajże wskazywał na to, że Dosto-
jewski sięgał do tak zwanych form powieściowych „niższych”, 
a mówiąc konkretniej – do powieści bulwarowej. Czy Pan  
w swej twórczości nie dokonuje w jakimś sensie podobnego 

8 J. Parandowski: Rozmowa z cieniem. W: Idem: Godzina śródziemnomorska.  
Wyd. 3. Warszawa 1970, s. 153–195.

9 Wiktor Szkłowski (1893–1984) – rosyjski pisarz i literaturoznawca, także 
twórca filmowy; twórca rosyjskiego formalizmu, ważnego nurtu teoretyczno- 
literackiego; autor Wskrzeszenia słowa (1914) i Sztuki jako chwytu (1917).
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zabiegu? Czy Pan nie wykorzystuje w swej prozie elementów 
powieści kryminalnej?

Więc właśnie utrafił Pan w sedno, szczególnie, iż działalność 
moja powieściopisarska zaczęła się od wystąpienia z powieścią 
może nie aż klasycznie kryminalną, ale obfitującą w elementy lite-
ratury i takiej, powieścią mianowicie, której sam dałem podtytuł 
„sensacyjno-egzotyczna”. Powieść ta nazywała się Trzy minuty po 
trzeciej, tłem jej była Mandżuria i różne sytuacje awanturniczo- 
-szpiegowskie. Miałem 21 lat, kiedy została przyjęta do druku 
przez jeden z dzienników lwowskich10. Jeżeli czymś nęciła redak-
torów tego dziennika, to znajomością z pierwszej ręki tła, bo prze-
cież na rok przedtem przyjechałem do Polski z Mandżurii. Moty-
wy sensacyjno-detektywistyczne raz po raz pojawiają się w moich 
powieściach późniejszych. Nie sądzę jednak, żebym miał w sobie 
materiał na tak zwanego rasowego autora powieści kryminalnych. 
Z tego powodu głównie, że na ogół autorzy takich powieści zaczy-
nają od końca, czyli zanim przystąpią do pisania powieści, zna-
ją rozwiązanie zagadki. Cała akcja takiej powieści służy uzasad-
nieniu rozwiązania takiego, a nie innego. W powieściach moich  
z motywami detektywistycznymi jest wręcz odwrotnie. Cały pro-
ces pisania powieści jest drogą, którą jest konieczne przebyć, że-
bym sam odkrył rozwiązanie, którego nie znam w chwili, gdy po-
wieść pisać zaczynam.

Jak Pan widziałby swoje związki z polską tradycją literacką? 
Przy czym interesowałyby nas tutaj dwie sprawy: pierwsza – 
to Pański stosunek do tradycji sienkiewiczowskiej, którego czę-
ściowe zapewne poświadczenie stanowi Pańska powieść I u moż-
nych dziwny; druga – to Pański stosunek do polskiego romanty-
zmu, zdaje się on stanowić ważny składnik Pańskiego pisarstwa.

Jeśli chodzi o powiązania mojego pisarstwa z pisarstwem Sien-
kiewicza w ogóle, chciałbym załatwić sprawę w paru słowach,  
a to zadając na odmianę Panu pytanie: czy Pan pamięta biblijny 
motyw walki Jakuba z aniołem? Jakub uznaje bezsporną wyższość 

10 „Lwowski Kurier Poranny” publikował powieść między lipcem 1929  
a styczniem 1930 r.
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natury anielskiej nad własną, jest świadom wyższości anioła nad 
sobą, jest w jego mocy, a jednak chce się z tej mocy wyzwolić. Czy 
rzeczywiście się wyzwala, czy i aniołowi też na odmianę w wal-
ce wręcz wydarł (tak jak bratu Ezawowi podstępem był wydarł11) 
błogosławieństwo – na ten temat różne są interpretacje biblistów, 
więc także i ja Panu i czytelnikom tej Pańskiej rozmowy ze mną po-
zostawiam wyrobienie sobie zdania, jaki ma przebieg i jakie daje 
wyniki moja Jakubowa walka z moim aniołem Sienkiewiczem12.

Moje powiązania z romantyzmem? Gimnazjum polskie w Har- 
binie uczyniło z romantyzmu, a nade wszystko z twórczości Sło-
wackiego potężny narkotyk dla mnie. Proszę Pana, przecież gdyby 
nie ten narkotyk, cała moja biografia mogłaby się potoczyć inaczej. 
Po ukończeniu gimnazjum w Harbinie udawałem się na studia 
wyższe w Polsce. Mogłem był zostać warszawiakiem, krakowia-
ninem, poznaniakiem, wilnianinem, stałem się lwowianinem. Dla-
czego? Ponieważ we Lwowie wykładał Juliusz Kleiner, najwięk-
szy w Polsce znawca twórczości Słowackiego. Gdyby wykładał 
na innym uniwersytecie polskim, nie byłbym osiadł we Lwowie. 
I wreszcie, w kilku słowach – gdybym nie był czcicielem wielkim, 
a w jakimś sensie i dobrym znawcą też (że zrobię sobie komple-
ment) Króla-Ducha13, w szczególności dwu pierwszych rapsodów, 
nie byłaby powstała Nowa baśń.

11 Jakub, za namową matki – Rebeki – podszył się pod swego brata Ezawa, aby 
uzyskać od swego ojca – Izaaka – błogosławieństwo (Rdz 27). Wcześniej Jakub 
„odkupił” od Ezawa przywilej pierworództwa (Rdz 25,29–34). 

12 Por. Zwierzenia powieściopisarza historycznego, s. 68–69 (tu także przypis), 
Łamigłówki historii, s. 98, „Jakub walczy z aniołem, jest aniołem zafascynowany”,  
s. 129–140.

13 Król-Duch – poemat historiozoficzny Juliusza Słowackiego tworzony  
w latach 1845–1849, jedno z najważniejszych dzieł poety i podsumowanie jego 
poglądów. Pierwsza część Króla-Ducha została wydana w 1847 r. w Paryżu jako  
Król-Duch Rapsod I. Dzieło nie zostało nigdy ukończone, wiele wersji rękopi-
śmiennych stanowiło poważne wyzwanie redakcyjne dla wydawców. W swych 
Dziennikach... w notatce z 31 grudnia 1983 r. Parnicki pisał: „Chwilami wydaje  
mi się, że podświadomie podejmowałem liczne próby kontynuacji Darów  
z Kordoby z celem, by pozostały po mnie [...] liczne też luźne fragmenty, jak po 
Słowackim zostały liczne luźne fragmenty Króla Ducha”. T. Parnicki: Dzien-



Ostatnio tu i ówdzie dały się słyszeć żale krytyków na nie-
komunikatywność Pańskich dzieł, zwłaszcza tych z ostatniego 
okresu. Czy Pan widziałby w nich jakieś racjonalne jądro?

Spróbujmy przede wszystkim postawić sprawę, czy chodzi  
o niekomunikatywność formy czy treści. Jeśli w grę wchodziłaby 
niekomunikatywność treści, to chyba wyjaśnień można byłoby – 
nie znaczy, że trzeba – szukać w tym, że specyficzność mojej 
biografii rodzi z siebie reakcje moje czy to myślowe, czy to emo-
cjonalne na wiele problemów i zjawisk zupełnie odmienne ani-
żeli reakcje moich czytelników. A niekomunikatywność formy?  
Co Pan właściwie teraz ma na myśli? Budowę zdania, powikła-
ną składnię? Może i to też jest następstwem przebywania przez 
większą część życia poza polskim obszarem etnograficzno- 
-lingwistycznym, ale też wpływ ma tutaj rozczytywanie się – i to 
rozczytywanie się z pasją – w polskiej prozie XVI wieku. Niech 
Pan weźmie pierwsze zdanie drugiej części Dworzanina Górnic-
kiego14. Nie jest krótsze ani składniowo prostsze od moich jakoby 
długich i jakoby bardzo zawiłych zdań. A czy jest bardziej komu-
nikatywne? Nie przeczę, może jest. Tu jednak mogłyby wchodzić 
w grę różnice stopnia uzdolnień, ale Pan rozumie, w tej sprawie 
powinni się wypowiadać inni, a nie ja sam.

niki z lat osiemdziesiątych. Notatki o własnej pracy literackiej. Oprac. T. Markiewka. 
Kraków 2008, s. 386.

14 „Wielokroć z niemałym podziwieniem rozbierałem to u siebie, i macałem 
przyczyny, skądby to rosło, iż ludzie starzy niemal wszyscy skarzą sie na dzisiej-
sze czasy, a ony pirwsze zbytnie chwalą; ganiąc teraźniejsze sprawy nasze, oby-
czaje, i to, czegokolwiek oni w młodości swej nie czynili, a twirdząc, iż wszytko 
idzie co dalej, to gorzej, tak w dobrym a w porządnym życiu, jako też i w inych 
wszytkich cnotach”. Ł. Górnicki: Dworzanin polski. Oprac. R. Pollak. [BN I, 109]. 
Wyd. 2. Wrocław 1954, s. 115.
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„Na mnie wyspy czekać będą...”1

Rozmawiała: Barbara Biskupska

Na pytania o swą drogę do twórczości odpowiada Teodor Par-
nicki, laureat Nagrody Państwowej I stopnia za twórczość lite-
racką. Rozmowę przeprowadziła Barbara Biskupska.

Gdyby się chciało mnie jako człowieka określić dwoma słowa-
mi – to chyba najtrafniejszym określeniem byłoby, że jestem czło-
wiekiem książki.

Już w najwcześniejszym dzieciństwie czytanie książek było 
dla mnie nie tylko tym, co się zowie przygotowywaniem do ży-
cia i poznawaniem świata, ale wielką przyjemnością. Obok cho-
dzenia z rodzicami na opery, było najmilszą z moich rozrywek 
dziecinnych. Mając trzy–cztery lata, umiałem już sam czytać baj-
ki. Znalazłem się zresztą w dosyć szczęśliwej, choć niekoniecznie 
pod względem pedagogicznym godnej szacunku sytuacji. Byłem 
dzieckiem kobiety ciężko chorej na płuca, która zresztą umarła  
w dosyć młodym wieku. I w sposób niemoralny, nieprzy- 
zwoity wykorzystywałem osłabienie matczynej kontroli – sięgając 
wcześnie po książki dla dorosłych. Na przykład już w wieku lat 
siedmiu–ośmiu sięgnąłem pierwszy raz do Wojny i pokoju2, oczy-
wiście w języku rosyjskim. Wtedy czytałem jeszcze tylko po rosyj-
sku. I po dziś dzień pamiętam, że trafiłem na scenę, jak Natasza 

1 „Kulisy” 1972, nr 34.
2 Wojna i pokój (1863) – powieść historyczna Lwa Tołstoja, rosyjskiego pro-

zaika, jedna z najważniejszych powieści rosyjskich, epopeja narodowa, powieść 
panorama, której głównym wątkiem są wojny napoleońskie; powieść jest też 
sumą poglądów Tołstoja, zwłaszcza na historię i społeczeństwo.

1972
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Rostowa daje lalkę Borysowi Drubieckiemu do ucałowania i ma to 
być symbol przyszłej miłości, która jak Pani wie, nigdy w rzeczy-
wistości się nie spełniła3.

Naprawdę uświadomiłem sobie, że moją drogą życiową ma 
być pisanie książek, ściślej jeszcze mówiąc: pisanie powieści histo-
rycznych, wtedy dopiero, kiedy ukończyłem lat piętnaście. Byłem 
wówczas uczniem gimnazjum polskiego w Harbinie w Chinach. 
Była to dość niezwykła szkoła, jedyna polska szkoła średnia na 
kontynencie azjatyckim.

Jak się Pan znalazł w Chinach i w dodatku samotnie?
To już są następstwa wydarzeń, nad którymi ani ja, ani w dużej 

mierze mój ojciec nie mieliśmy kontroli; nie wdając się w szcze-
góły, powiem tylko tyle, że rewolucja i wojna domowa w Rosji 
rozdzieliły mnie z ojcem już po śmierci mojej matki. Kto ciekaw 
szczegółów, tych odsyłam do szóstego tomu Nowej baśni albo do 
powieści Muza dalekich podróży, gdzie opisane są owe moje wę-
drówki i różne inne epizody mojego dzieciństwa4.

Muszę sobie zrobić komplement. Kiedy pierwszy raz wszed- 
łem w mury tego gimnazjum, to po polsku ledwo umiałem 
mówić; takie słowa jak „sąd” pisałem z francuska „sond”.  
Czyli nie umiałem operować polskimi osobliwymi nosówkami 
„ą” i „ę”. Niemniej już po roku byłem prymusem z polskiego nie 
tylko w swojej klasie, ale nawet w całej szkole. Więc też nie zdzi-
wiło moich wychowawców, że w wieku lat piętnastu powziąłem 
decyzję, że zostanę pisarzem polskim.

Postanowienie było – biorąc pod uwagę sytuację – o tyle ryzy-
kowne, że jak Pani powiedziałem, język polski był dla mnie dosyć  
świeżym nabytkiem, a co jeszcze zabawniejsze, że właściwie nie 
byłem nigdy w Polsce.

Do Polski przyjechałem dopiero po ukończeniu gimnazjum  
w Harbinie w wieku lat dwudziestu. Wprawdzie ukończyłem 

3 L. Tołstoj: Wojna i pokój. T. 1–2. Kraków 2005, s. 43–45.
4 Wątki te rozproszone są w wielu powieściach Parnickiego, między innymi 

w: Muzie dalekich podróży (1970), Tożsamości (1970), Przeobrażeniu (1973), Staliśmy 
jak dwa sny (1973), Rozdwojonym w sobie (1983), Sekrecie trzeciego Izajasza (1984) 
oraz Opowieści o trzech Metysach (1994).
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gimnazjum, mając lat dziewiętnaście, ale przez rok czekałem na 
wiadomości i na pomoc od ojca. Ojciec był w Związku Radziec-
kim, jakkolwiek miał wtedy jeszcze paszport niemiecki. Jego ro-
dzina wywodzi się z okolic Gorzowa Wielkopolskiego. I ta rodzi-
na jeszcze w końcu XIX wieku przeniosła się do Rosji. Ojciec, po 
różnych perypetiach politycznych, został zatrudniony jako tak 
zwany spec przez władzę radziecką i jako inżynier uczestniczył  
w odbudowie przemysłu radzieckiego. Miał przyjechać na granicę 
chińsko-radziecką i odwieźć mnie do granicy radziecko-polskiej 
oraz miał zamiar dostarczyć mi pieniędzy na podróż.

Jednakże nie doczekałem się: ojciec zmarł. Tak więc rozstałem 
się z nim w wieku lat jedenastu i już nigdy go w życiu nie zobaczy-
łem. I wtedy rząd polski ufundował mi podróż do Polski i stypen-
dium na studia uniwersyteckie. Studiowałem, jak Pani zapewne 
wie, we Lwowie. Nieraz ludzie mnie pytają, dlaczego stałem się 
lwowiakiem. To jest po prostu wynik literackich zamiłowań. Mia-
łem możność wyboru.

Bo oto ja już wtedy wiedziałem – i to się później sprawdziło – 
że na moją własną działalność pisarską ogromny wpływ będzie 
miała twórczość Słowackiego. Z tą różnicą, że on pisał wierszem, 
a ja prozą. Chyba mało który z polskich pisarzy oddziałał na mnie 
tak silnie. A ponieważ największy znawca twórczości Słowackie-
go profesor Juliusz Kleiner wykładał we Lwowie, to wybrałem  
na miejsce osiedlenia się Lwów.

Już w gimnazjum próbowałem swoich sił jako przyszły literat, 
mieliśmy szkolne pismo, w którym umieszczałem różne opo-
wiadania, zresztą też na tematy historyczne; a nawet napisałem 
dwie sztuki, też historyczne. Nawiasem mówiąc, sztuki te grano  
na szkolnej scenie. Początkowo bardzo mnie nęciło, żeby zostać 
autorem dramatów historycznych, a nie powieści5.

5 W liście do Konstantego Symonolewicza z 21 października 1932 r. Parnicki 
wymienia trzy tytuły swych utworów dramatycznych z czasów harbińskich: Tem 
zwyciężysz, Harold oraz Więzień zamku Zendy. Ostatni z wymienionych tekstów był 
najprawdopodobniej przeróbką dramatyczną angielskiej powieści przygodowej 
Anthony’ego Hope’a The Prisoner of Zenda (1894) lub dramaturgiczną przeróbką 
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Jeżeli zmieniłem zdanie, to na wpół świadomie, a i na wpół 
nieświadomie. Świadome było rozmiłowanie się w polskiej po-
wieści historycznej: w Quo vadis, Potopie, Popiołach6, Faraonie.  
A podświadome – poczucie, że dramat wymaga wielkiej dyscy-
pliny, wielkiej selekcji i umiejętności mówienia rzeczy ważkich 
na małej ilości stron, a ja zawsze miałem skłonność do rozlewno-
ści... Jeszcze w Harbinie po raz pierwszy wystąpiłem w druku. 
Wychodziło tam pismo „Tygodnik Polski” i wiosną 1928 roku 
opublikowano mój młodzieńczy esej pt. Aleksander Dumas (ojciec) 
a Henryk Sienkiewicz7, który też wskazywał drogę ku moim zain-
teresowaniom.

Od 1937 roku, roku wydania Aecjusza, ostatniego Rzymia- 
nina – zdobył Pan uznanie jako pisarz. Od tego czasu już jako doj-
rzały pisarz przebywał Pan w wielu krajach: w Bułgarii, Grecji, 
Włoszech, ZSRR, Iranie, Iraku, Syrii, Libanie, Anglii i wreszcie 
dwadzieścia lat w Meksyku. Czy w tym okresie życia zaintereso-
wania pisarskie wpływały na jakieś Pana decyzje życiowe tak jak  
w młodości?

Spróbuję na to pytanie Pani odpowiedzieć, posługując się kon-
kretnym przykładem. Jak Pani wie, trzecią część mojego życia spę-
dziłem w Meksyku. A dlaczego akurat do Meksyku pojechałem? 
Formalnie sprawa wyglądała prosto: przedtem byłem attaché kul-
turalnym w ambasadzie rządu polskiego (pod przewodnictwem 
generała Sikorskiego) – w Związku Radzieckim8. Po zerwaniu sto-

ekranizacji tej powieści w reżyserii Rexa Ingrama z 1922 r. T. Parnicki: Listy  
do Konstantego Symonolewicza z lat 1928–1949. Wstęp i oprac. T. Markiewka. Ka-
towice 2020, s. 376.

6 Popioły (1902–1904) – powieść historyczna Stefana Żeromskiego między in-
nymi o dziejach Rafała Olbromskiego – najpierw jego awanturniczej młodości, 
następnie udziale w walkach w trakcie wojen napoleońskich w latach 1807–1812.

7 Zob. przypis 10 na s. 98 (Łamigłówki historii).
8 Parnicki przybył do Kujbyszewa 24 grudnia 1941. Ambasador Stanisław Kot 

powierzył pisarzowi funkcję zastępcy attaché prasowego (Parnicki redagował  
tygodnik/nieregularnik „Polska”). W tym czasie funkcję attaché prasowego  
w polskiej ambasadzie w Kujbyszewie pełnił Ksawery Pruszyński (do lipca 
1942). W sierpniu 1942 Parnicki przejął obowiązki Pruszyńskiego. W październi-
ku 1942 przyjechał do Kujbyszewa nowy ambasador – Tadeusz Romer, a za nim 
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sunków dyplomatycznych między rządem Sikorskiego a radziec-
kim wiosną roku 1943, wyjechałem wraz z ambasadą ze Związku 
Radzieckiego i wtedy to spędziłem pół roku w Jerozolimie, gdzie 
pisałem Srebrne orły. Po ukończeniu tej książki miałem zostać wy-
słany przez rząd polski w Londynie na inną placówkę dyploma-
tyczną w tym samym charakterze attaché kulturalnego. Propono-
wano mi różne miejsca, jednakże mnie osobiście zależało na tym, 
abym się znalazł w Meksyku. Dlaczego?

Bo oto już w wieku lat niespełna dziesięciu zetknąłem się z pew-
nymi książkami historycznymi, opisującymi pierwsze zetknięcie 
się na początku wieku XVI kultury świata europejsko-chrześcijań-
skiego z kulturą świata indiańsko-meksykańskiego. Przez wiele 
lat marzyłem o napisaniu powieści na ten właśnie temat. Więc też 
na pozór dążyłem do wykorzystania wszelkich możliwości sprzy-
jających, bym się znalazł właśnie w Meksyku.

Zauważyła jednak Pani, że przed chwilą użyłem słowa „na 
pozór”. Bo oto gdym się znalazł w Meksyku, okazało się, że 
tematy historycznomeksykańskie stały się dla mnie znacznie 
mniej pociągające aniżeli na przykład antyczne. Można by po-
wiedzieć, że jest to swoiste nemezis9. Zabawne to, ale gdy matka 
moja była omalże krańcowym okazem dalekowidza w sensie 
fizycznym, ja się okazałem dalekowidzem, ale na odmianę –  
w dziedzinie intelektu i wyobraźni. Gdy znajdę się nazbyt bli-
sko czegoś, wtedy to „coś” przestaje twórczo oddziaływać na 
moją wyobraźnię i intelekt.

Co prawda owe tak bardzo interesujące mnie historyczne teksty 
meksykańskie znalazły się w niektórych z moich książek (głównie  
 

nowy attaché prasowy – Jan Erdman (grudzień 1942). Romer rozdzielił funk-
cje  attaché prasowego i attaché kulturalnego (którym został Parnicki); funkcje 
attaché prasowego i attaché kulturalnego od grudnia 1942 do maja 1943 były 
równorzędne. Personel ambasady opuścił Kujbyszew w nocy z 5 na 6 maja 
1943 po zerwaniu stosunków dyplomatycznych między rządami polskim  
i radzieckim. 

9 Nemezis – grecka bogini zemsty, w tym kontekście: sprawiedliwość, coś 
nieubłaganego.
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w cyklu Nowa baśń), stanowczo jednak nie okazało się to dokona-
nie być tym, ku czemu z taką pasją zdążałem przez wiele lat10.

Jakie Pan zajmuje stanowisko wobec tez krytyków, że Pana 
twórczość jest trudna?

Czy ona jest trudna i elitarna, to jest rzecz do dyskusji.  
Na pewno nie jest trudna, niekomunikatywna i elitarna – w moim 
zamierzeniu. Pamiętam, jak zgorszyłem kiedyś grupę krytyków, 
gdy powiedziałem, że moim ideałem byłoby, gdyby powieść  
o treści tak trudnej jak Koniec „Zgody Narodów” mogła była zostać 
napisana w takiej formie, jak powieści Dumasowskie lub Sienkie-
wiczowskie. Różnica jest tylko ta, że ja nie potrafię pisać w ten 
sposób. Dlaczego nie potrafię – odpowiedź należy do krytyków 
i psychologów. Ja sam trudnej formy nie szukam. Ta trudna for-
ma mi się narzuca. Ona mną kieruje i prowadzi wbrew mojej  
własnej woli.

Każdemu twórcy zależy jednak na jak najszerszej rzeszy czy-
telników...

Więc teraz Pani powiem: według Pani – ja męczę czytelnika! 
Strasznie przepraszam, ale ostatecznie pisanie jest procesem, któ-
ry wymaga tego, by człowiek się męczył! Czy więc człowiek pi-
szący nie ma prawa wymagać od swoich czytelników, żeby trochę  
i oni też się „pomęczyli”? Proszę Pani, jeśli ktoś nie chce się mę-
czyć, nie istnieją żadne sankcje policyjne czy prawne – nakazujące 
mu ową mękę...

Oczywiście i moją ambicją byłoby mieć jak najwięcej czytel-
ników. Ale te moje ambicje są już mocno przytępione. Nie liczę 
na szerokie rzesze odbiorców, choć wśród młodzieży studenckiej 
miewam żarliwych czytelników. Nietzsche stworzył drastyczne 
sformułowanie: było trzech wielkich klasycznych tragediopisa-

10 Przez wiele lat (jeszcze od lat trzydziestych) najbardziej inspirującą postacią 
historii Meksyku była La Malinche – Indianka, tłumaczka i partnerka Cortésa. 
Niektóre wątki trzeciego tomu Nowej baśni (Labirynt) nawiązują do historii tej 
postaci; wydana pośmiertnie Parnickiego Opowieść o trzech Metysach (1994) jest 
jedynie częściową realizacją planów pisarza dotyczących powieści z czasów Her-
nana Cortésa i La Malinche. Zob. przypis 8 na s. 97 i przypis 67 na s. 325.
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rzy ateńskich: Ajschylos, Sofokles i Eurypides. Otóż Ajschylos  
i Sofokles pisali dla całego ludu ateńskiego, a Eurypides tylko 
dla dwóch ludzi: dla Sokratesa i dla czytelnika, który się nazy-
wał Eurypides, czyli był to on sam. I ja się godzę na taką kon-
cepcję, to nie jest żadna poza. Oczywiście, mam nadzieję, że ten  
Sokrates ma nie jedną głowę, ale jest ich sto albo trzysta, albo 
trzy tysiące. Umyślnie wymieniam liczbę trzy tysiące, ponieważ 
ktoś dobrze obeznany z moją twórczością powiedział, że na  
trzydzieści milionów mieszkańców Polski – najwyżej trzy tysiące 
Polaków zna jako tako moją twórczość, poza Srebrnymi orłami, 
które miały nakład sto tysięcy11.

Więc, proszę Pani, nieszczęście byłoby dopiero wtedy, gdy-
by Sokrates też powiedział: ja już nie rozumiem Parnickiego.  
Bez względu na to, kto tym Sokratesem jest.

Ponadto oddziaływanie twórczości może być dwustopniowe. 
Niech Pani sobie wyobrazi, że w społeczności trzystumilionowej 
moje książki przeczyta tylko trzy tysiące osób. Ale jeżeli te trzy 
tysiące okażą się w jakimś sensie przewodnikami społeczeństwa – 
choćby w roli nauczycieli czy publicystów, to oni przenoszą  
na szersze rzesze to, co przejęli ode mnie.

Zarówno Pan, jak literaccy krytycy nazywają Pana twórczość 
powieściami historycznymi. Jednocześnie czytelnik, zwłaszcza 
tegorocznych książek – Tożsamości i Muzy dalekich podróży – 
czuje się porwany przez nurt intelektualny współczesnych pro-
blemów moralnych i politycznych...

Nie było to moim zamiarem. W swoich książkach kładę nacisk 
na problemy intelektualne epoki, która jest tłem powieści. Jednak 
zetknąłem się z opinią, że w ogóle cały mój historyzm jest fałszy- 
wy i sztuczny, że wszystkie postacie w moich książkach, jakkol-
wiek mają być postaciami na przykład XI wieku – to jest sam Par-
nicki i jego bliżsi i dalsi znajomi przebrani w kostiumy danej epo-
ki. Proszę Pani, jeżeli tak jest, to nie jest to moim zamiarem. Można 
powiedzieć więc, że mam słabo rozwinięty zmysł historyczny  

11 Por. s. 84–90 (Powrót do źródeł polskości) i s. 105 (Łamigłówki historii).
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i wbrew pozorom i wbrew temu, co się mówi (że moja twórczość 
jest niby to ucieczką od rzeczywistości moich czasów) – jestem  
o wiele bardziej wrażliwy na problemy swoich czasów niż na pro-
blemy epok dawno minionych.

A jaką Pana książkę otrzymają czytelnicy w najbliższym  
czasie?

W PAX-ie ma się niedługo ukazać kontynuacja Muzy dalekich 
podróży pt. Staliśmy jak dwa sny. Dość dziwny tytuł, nieprawdaż? 
Dowodzi on jednak wielkiej siły moich związków ze Słowackim, 
te trzy słowa wzięte są z IV pieśni Beniowskiego, a mianowicie  
z dwóch wierszy: „Między kolumny na niebie się kryśląc staliśmy 
jak dwa sny oboje myśląc...”12.

Poza tym w Czytelniku ma wyjść moja powieść Przeobrażenie 
(jest to też kontynuacja, ale na odmianę Tożsamości). A w PIW-ie 
wznowienie pierwszego tomu Nowej baśni.

Relację pisarz – czytelnicy wyznacza nie tylko postawa ży-
ciowa pisarza, oddziaływanie jego książek i najwnikliwsze 
formuły krytyków. Dochodzi tu jeszcze presja świadomości 
czytelników na pisarza. Jedna z Pana powieściowych postaci po-
nad „widzimisię” autora stawia właśnie świadomość narodową  
i klasową czytelników: „Czy Sienkiewicz byłby władny oddać 
Helenę Bohunowi, Oleńkę Bogusławowi Radziwiłłowi, a Basię 
Wołodyjowską Azji? I czy Maciek Chełmicki, zabiwszy Szczu-
kę, mógł nie zostać zabity przez patrol milicji?” W jakiej mierze 
Pan czuje tę presję odbiorców?

Autor czasem ulega pewnym koniecznościom. Książę Bołkoń-
ski z Wojny i pokoju musiał umrzeć, bo nie był Tołstojowi już po-
trzebny. Myślą przewodnią Wojny i pokoju – pomijając motywy 

12 „W gajach, gdzie księżyc przez drzewa oliwne / Przegląda blado jak słoń-
ce sumnienia, / Chodziłem z tobą jak dwie mary dziwne, / Jedna z marmuru,  
a druga z promienia; / Skrzydła nam wiatru nie były przeciwne / I nie ruszały  
włosów i odzienia. / Między kolumny na niebie się kryśląc / Staliśmy jak dwa  
sny – oboje – myśląc”. J. Słowacki: Beniowski. W: Idem: Dzieła. T. 3: Poematy.  
Oprac. J. Pelc. Wyd. 3. Wrocław 1959, s. 100, pieśń IV, w. 505–512. To dygresja, 
w której mowa jest o ukochanej – fraza ta zatem nie tyle związana jest z fabułą 
Beniowskiego, ile stanowi realizację romantycznej liryki miłosnej.
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społeczne, historyczne i polityczne – jest problem biologiczno- 
-psychologiczny kobiety, Nataszy, która szuka dla siebie partne-
ra. Czyli samicy, która szuka samca, który byłby najstosowniej-
szym ojcem jej dziecka, i po kolei odpadają różni kandydaci. Otóż 
Andrzej Bołkoński musiał umrzeć, bo nie był tym stosownym. 
Gdyby Natasza wyszła za mąż za Andrzeja Bołkońskiego, a nie za  
Piotra Bezuchowa, to jej biologiczno-psychologiczna misja kobie-
ty nie zostałaby w pełni spełniona13.

Równie często ciążą nad autorem konieczności ideologiczne. 
Ideologiczna pozycja Popiołu i diamentu wymagała, aby Maciek 
skończył tragicznie14. W przypadku Sienkiewicza działa także 
przymus zewnętrzny. Przymus ze strony odbiorcy, ze strony czy-
telnika. Gdyby Helena Kurcewiczówna wybrała Bohuna, byłoby 
to dla jednych niesłychaną obrazą uczuć patriotycznych, a dla 
drugich – obrazą ich poczucia socjalno-klasowego: kniaziówna 
wychodzi za „chama” – Kozaka. Podobny wypadek dotyczy Azji, 
w dodatku Tatara i mahometanina. Jeśli Oleńka, klasyczny okaz 
Polki, nie wybrała Bogusława Radziwiłła15, który zresztą moim 
osobistym zdaniem jest pod każdym względem osobowością  
o wiele ciekawszą niż Kmicic, to potrzebne to było Sienkiewiczo-
wi ze względów dydaktycznych. A gdyby Sienkiewicz nad tymi 
względami dydaktycznymi przeszedł do porządku, to prawdopo-
dobnie rezonans czytelniczy byłby zupełnie inny.

13 W fabule powieści Wojna i pokój Tołstoja książę Andrzej Mikołajewicz Boł-
koński, wdowiec, oświadcza się Nataszy Rostowej. Do ślubu jednak nie docho-
dzi, bo Natasza zostaje uwiedziona przez Anatola Kuragina i zrywa zaręczyny. 
Bołkoński wyjeżdża na wojnę i ginie wskutek ran odniesionych w bitwie pod 
Borodino.

14 Popiół i diament (1947) – powieść Jerzego Andrzejewskiego o żołnierzu  
Armii Krajowej Maćku Chełmickim, który dokonuje zamachu na Stefana Szczu-
kę, działacza Polskiej Partii Robotniczej. Chełmicki ginie przypadkowo – od kul 
spotkanego na ulicy patrolu wojskowego, przed którym uciekał. 

15 Bogusław Radziwiłł (1620–1669) – magnat, syn Janusza Radziwiłła i Elżbie-
ty Zofii Hohenzollern, wywodził się z kalwińskiej linii rodu; książę Świętego Ce-
sarstwa Rzymskiego i generalny namiestnik Prus Książęcych (1657–1669); pełnił 
wiele urzędów; jeden z najbardziej wpływowych i kontrowersyjnych polityków 
XVII w.; bohater powieści Potop Henryka Sienkiewicza.
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Takich ograniczeń oczywiście nie ma w moich książkach. Cho-
ciaż też rządzą nimi pewne prawa o cechach selekcji czy ograni-
czeń; nigdy jednak tego typu jak u Sienkiewicza. Mnie absolut-
nie by nie szkodziło, ażeby Oleńka wyszła za Bogusława, choćby  
z takich względów, że w parę lat po wojnie szwedzkiej widzimy  
w dziełach historycznych Bogusława Radziwiłła jako powszechnie 
szanowaną osobę w życiu politycznym. Zresztą zna Pani z moich 
powieści motyw mieszańców – zarówno biologicznych, jak kultu-
rowych: dziecko, które by się urodziło ze związku między Basią  
a Azją, mogłoby być pod wieloma względami bardzo nieprze-
ciętne i podejrzewam, że znacznie ciekawsze niż ze związku Basi  
z panem Michałem.

Powie Pani też może – Basia była już żoną Michała Wołodyjow-
skiego, gdy poznała Azję. Odpowiem Pani na to tak:

Moim zdaniem Sienkiewicz zrobiłby lepiej, jeżeliby uśmiercił 
Wołodyjowskiego w którejś z heroicznych potyczek (i Basia zo-
stałaby wysoce dostojną wdową), niż żeby zginął on, i to samo-
bójczo (on, niby taki to żarliwy katolik), wysadzając w powietrze 
twierdzę kamieniecką. Ostatecznie choć niby to heroiczny, był to 
jednak typowy akt żołnierskiego warcholstwa. Nie wnikając teraz 
w to, czy postąpiły dobrze czy źle – ale to przecież władze pań-
stwowe nad tymże panem Michałem zawarły z Turkami układ, 
odstępujący tymże Turkom Kamieniec. A PACTA – uczono mnie 
przez całe życie – SUNT SERVANDA16!

Czytelnicy, ich świadomość ideologiczna wywierają na pisa-
rza presję. Czy mogą jednak pisarzowi zagrażać?

Sam zatytułowałem szósty tom Nowej baśni – Palec zagrożenia. 
Dlaczego? Otóż w tomie tym między innymi analizowany jest 
problem, czy autor, który wyobraził sobie, że może zostać pisa-
rzem polskim, w rzeczywistości stał się pisarzem polskim. Jest on 
stale zagrożony możliwością wyroku, że wbrew pozorom języko-
wym – wcale pisarzem polskim się nie stał.

16 pacta sunt servanda (łac.) – ‘umów należy dotrzymywać’; sentencja łacińska 
wywodząca się z prawa rzymskiego.
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Z kolei tytuł, jaki Pani wybrała dla tej naszej rozmowy17, ujaw-
nia, że Pani żywi głębsze przekonanie o niekomunikatywności 
mojego pisarstwa. Czy ja naprawdę jestem tak samotny jak Robin-
son Crusoe18, który się znalazł sam jeden na wyspie?

17 Tytuł wywiadu jest zaczerpnięty z proroctwa Izajasza w przekładzie Ja-
kuba Wujka: „Blisko jest sprawiedliwy mój, wyszedł zbawiciel mój, a ramiona 
moje narody sądzić będą; na mnie wyspy czekać będą i ramienia mego wyglądać 
będą” (Iz 51,5). Zacytowany tu fragment przypisywany jest Deutero-Izajaszowi 
(Iz 40–55) i prezentuje Sługę Jahwe i jego dzieło. Ta część księgi Izajasza, okreś- 
lana jako „księga pocieszenia”, zapowiada wyzwolenie z niewoli babilońskiej  
i pochodzi najprawdopodobniej z połowy V w. przed Chrystusem. Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie polskim Jakuba Wujka. Tekst popra-
wili oraz wstępami i krótkim komentarzem opatrzyli S. Styś, W. Lohn. Wyd. 3. 
popr. Kraków 1962.

18  Robinson Crusoe był bohaterem powieści angielskiego pisarza Daniela De-
foe (1660–1731) Przypadki Robinsona Crusoe (1719). Bohater powieści wskutek ka-
tastrofy morskiej trafia na bezludną wyspę, na której żyje kilkanaście lat.
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„Przestałem szukać wzorów”1

Rozmawiał: Wacław Sadkowski

Proszę Pana! Przez cały ubiegły rok akademicki byłem jed-
nym ze słuchaczy Pańskich wykładów na Uniwersytecie War-
szawskim2. Wykłady te teraz mogą czytelnicy poznać z łamów 
„Miesięcznika Literackiego”3. Zajmował się Pan w nich bardzo 
dla wszystkich czytelników Pańskiej twórczości ciekawymi roz-
ważaniami na temat powieści historycznej jako gatunku literac-
kiego, Pańskiego widzenia praw rządzących tym gatunkiem, ale 
skupiał się Pan głównie na problemach polskiej powieści histo-
rycznej.

Natomiast chciałem skorzystać z tej łaskawej zgody, której 
Pan udzielił na przeprowadzenie rozmowy dla „Literatury na 
Świecie”, i zapytać Pana, jaki jest Pański pogląd na stan aktual- 
ny i tendencje światowego powieściopisarstwa historycznego. 
Czy można prosić o taki zaimprowizowany wykład? Bo myślę, 
że byłaby to bardzo dla czytelników ważna i ciekawa sprawa 
wysłuchać Pańskiej opinii w tym względzie.

Obawiam się, że będę musiał Pana bardzo rozczarować, ponie-
waż uważam się – i to niebezpodstawnie – za człowieka bardzo 
słabo reagującego na współczesną pozapolską powieść histo-

1 „Literatura na Świecie” 1974, nr 4. Do artykułu dołączono zdjęcie rzeźby ‒ 
popiersia Parnickiego, autorstwa T. Jarockiego.

2 Wykłady odbywały się na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademic-
kim 1972/1973. Pierwsza część warszawskich wykładów Parnickiego ukazała 
się jako Rodowód literacki (Warszawa 1974). Całość zaś wydana została sześć lat 
później pt. Historia w literaturę przekuwana (Warszawa 1980).

3 T. Parnicki: Rodowód literacki. „Miesięcznik Literacki” 1973, nr 1–8.

1974
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ryczną, a nawet także słabo oczytanego w niej. Jasna rzecz, czy-
tywałem w Meksyku powieści fińskiego pisarza Miki Waltariego4  
(a do tego jego Egipcjanina Sinuhe5 i w Polsce też często zaglądam),  
w Polsce też zapoznaję się z cyklem powieści Maurice’a Druona6 
(tych nazbyt nie lubię), ale nic, co czytałem po tetralogii Toma-
sza Manna na tematy biblijne7, nie wywiera na mnie wpływu, ani 
nawet większego wrażenia, a zresztą jeśli i o tę tetralogię chodzi, 
nie uważam – jak już próbowałem wykazać w toku wykładów  
uniwersyteckich – powieści na tematy biblijne za powieść histo-
ryczną8.

A więc właśnie muszę rozczarować Pana. O ile jestem nie najgo-
rzej oczytany w dawnej światowej powieści historycznej, kończąc 
na latach czterdziestych naszego stulecia, to o niczym, co później 
zostało napisane i wydane, nie chciałbym zabierać głosu. Przy-
puszczam, że mogłem przeczytać – poza wymienionymi przed 
chwilą już – jeszcze kilka czy kilkanaście książek angielskich czy 

4 Mika Waltari (1908–1979) – fiński prozaik, dramaturg, dziennikarz i krytyk, 
jeden z najważniejszych pisarzy fińskich; autor Egipcjanina Sinuhe (1945) oraz 
Czarnego anioła (1952).

5 Egipcjanin Sinuhe (1945) – powieść historyczna Miki Waltariego; jej tematem 
jest historia tytułowego Sinuhe, egipskiego lekarza, który za czasów XVIII dy-
nastii zdobywa wykształcenie, buduje swoją karierę i podróżuje po sąsiednich 
krajach; powieść cieszyła się ogromną popularnością na świecie; przekład polski 
autorstwa Zygmunta Łanowskiego ukazał się w roku 1962.

6 Maurice Druon (1918–2009) – francuski pisarz i polityk, członek Akademii 
Francuskiej, brał udział w II wojnie światowej; laureat Nagrody Goncourtów;  
autor Potentatów (1948), Królów przeklętych (1955) i Aleksandra Wielkiego (1958).

7 Mowa o cyklu powieściowym Józef i jego bracia (1933–1943).
8 „Tematyka biblijna w ogóle nie jest tematyką historyczną. Mniej więcej [...] 

od czasów Dawida i Salomona możemy traktować dzieje biblijne jako historię, 
czyli możemy traktować księgi Starego Testamentu jako źródła historyczne.  
Ale wszystko, co jest przedtem – stworzenie świata, potop, patriarchowie: Abra-
ham, Izaak, Jakub, wyjście Żydów z Egiptu, przyjście do Palestyny – to nie są 
tematy historyczne. Człowiek wierzący powie, że to są tematy święte i religijne, 
człowiek niewierzący powie – to są tematy legendarne i mityczne. [...] Tomasz 
Mann znowu miał swobodę taką, jak Prus [mowa o Faraonie – P.G.K., T.M.]. 
Wziął on parę zdań z Biblii i rozwijał je”. T. Parnicki: Historia w literaturę przeku-
wana. Warszawa 1980, s. 271–272.
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hiszpańskich, ale muszę powiedzieć zupełnie szczerze, że nic mi 
nie utkwiło w głowie takiego, co by się nadawało do rozmowy dla 
„Literatury na Świecie”.

Czy mogę z tego wyciągnąć wniosek, czy będzie to może na-
zbyt pochopne, że wobec tego nie widzi Pan we współczesnym 
światowym powieściopisarstwie historycznym partnerów do 
dialogu? To znaczy, że Pańskie własne prace i poszukiwania  
w zakresie powieściopisarstwa historycznego biegną zupełnie 
niezależnym torem, nie pozostają w żadnym stosunku – nie są 
ani opozycją, ani akceptacją, ani opowiedzeniem się, określe-
niem wobec tego, co się w światowym powieściopisarstwie hi-
storycznym dzieje?

Pan należycie postawił sprawę, to nie jest pochopne wyciągnię-
cie wniosków. Czy nie widzę dla siebie materiału porównawcze-
go? Ten materiał prawdopodobnie by się znalazł powyżej mnie, 
powyżej moich aspiracji, powyżej moich osiągnięć, ale po prostu 
za mało jest mi znany, i nie zwrócił na siebie mojej uwagi. Może 
rzeczywiście w pewnym momencie po prostu przestałem szukać 
wzorów. Wydaje mi się, że każdy pisarz szuka dla siebie wzorów 
dla niego szczególnie stosownych. Po zapoznaniu się z tetralogią 
Tomasza Manna stało mi się dość obojętne, co robią inni w tej sa-
mej dziedzinie.

Oczywiście były wpływy pisarzy względnie nawet nowych na 
moją twórczość. W wykładach wymieniałem rosyjskiego emigra-
cyjnego pisarza Ałdanowa9. Mogę powiedzieć to samo o innym 

9 Mark Ałdanow (właśc. Mark Aleksandrowicz Landau; 1886–1957) – rosyjski 
prozaik i publicysta; od 1919 przebywał na emigracji we Francji, od 1941 w USA; 
debiutował jako literaturoznawca pracą Tołstoj i Rolland (1915); prozę zaczął two-
rzyć na emigracji; do najważniejszych dzieł Ałdanowa należy tetralogia histo-
ryczna z czasów rewolucji francuskiej Myśliciel, w skład której wchodzą powieści 
Dziewiąty Thermidora (1923), Święta Helena malutka wyspa (1923), Diabelski most 
(1925) i Spisek (1927); popularna też jest trylogia poświęcona rosyjskiej rewolu-
cji: Klucz (1929), Ucieczka (1930) i Jaskinia (1932); Ałdanow skupia się na ludzkiej  
psychice i kwestiach filozoficznych,wydarzenia historyczne stanowią czę-
sto pretekst i tło prezentacji ważniejszych kwestii; historiozofię Ałdanowa ce-
chuje fatalizm i sceptycyzm wobec rewolucji; Ałdanow należał do ulubionych
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rosyjskim pisarzu współczesnym – Aleksieju Tołstoju, głównie 
mam na myśli Piotra I10, a także powieści historyczno-biograficzne 
Tynianowa11.

Mógłbym, rzecz jasna, wysilić się i zacząć przypominać tytuły 
powieści historycznych angielskich, amerykańskich, hiszpańskich, 
które mogłem przeczytać w ciągu ostatnich dwudziestu lat, ale 
nie sądzę, aby jakakolwiek z nich miała na moje własne pisarstwo  
jakikolwiek wpływ. A jeżeli był wpływ, to wyłącznie na podświa-
domość.

Jeżeli mnie Pan ośmielił do pochopnych wnioskowań, to za-
ryzykowałbym jeszcze jedno przypuszczenie. Myślę mianowi-
cie, że w większości tych u nas bardzo popularnych powieści  
historycznych, które powstały aktualnie w literaturze świato-
wej, takich jak w przypadku Roberta Gravesa...

Gravesa12 czytywałem jeszcze przed wojną...
...czy Wildera13, że w tych książkach przeszkadza Panu zu-

pełnie odwrócony kierunek zainteresowania historią. To zna-
czy, wszystkie tamte powieści powstały (jeżeli to można tak 
uprościć) z przekonania autora ujętego w klasyczną formułę: 

powieściopisarzy Parnickiego, który w okresie międzywojennym poświęcił temu 
autorowi kilka artykułów  i recenzji.

10 O Aleksieju Tostoju zob. przypis 21 na s. 31 (Teodor Parnicki mówi o so-
bie). Postać Piotra I fascynowała Tołstoja – poświęcił jej sztukę teatralną (Piotr 
Pierwszy, 1934), opowieść Dzień Piotra (1918) oraz najważniejszy cykl powie-
ściowy (nieukończony) Piotr Pierwszy (T. 1–2 – 1934; T. 3 – 1945); powieści Toł-
stoja recenzował Parnicki w „Wiadomościach Literackich” i „Przeglądzie Pow- 
szechnym”.

11 Jurij Tynianow (1894–1943) – rosyjski prozaik i literaturoznawca, należał do 
ruchu rosyjskich formalistów; autor Śmierci Wazyra Muchtara oraz Puszkina; w la-
tach trzydziestych Parnicki interesował się twórczością Tynianowa, głównie po-
wieściami: Śmierć Wazyra Muchtara (1928), Podporucznik Kiże (1928), Küchla (1925).

12 Robert Graves (1895–1985) – angielski prozaik, poeta oraz mitoznawca;  
autor Mitów greckich (1955) oraz Mitów hebrajskich (1964), a także powieści histo-
rycznych, między innymi: Ja, Klaudiusz (1934), Klaudiusz i Messalina (1934).

13 Thornton Wilder (1897–1975) – amerykański powieściopisarz i dramaturg; 
w dzieciństwie przebywał z ojcem w Chinach, walczył na frontach I i II wojny 
światowej; autor między innymi Kabały (1926) i Id marcowych (1948).
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historia est magistra vitae14. Natomiast Pan chyba jest wyznaw-
cą zasady odwrotnej. Pan jest chyba przekonany, że: vita est 
magistra historiae i Pana interesuje bardziej materia historycz-
na jako taka, oczywiście rozumiana czy nawet interpretowana  
z pozycji człowieka dwudziestowiecznego, przez pryzmat 
współczesnych doświadczeń intelektualnych, filozoficznych,  
a także współczesnej wiedzy historycznej. Czy to jest interpre-
tacja do przyjęcia?

Jeżeli mogę być całkowicie szczery, jest to pewne uproszczenie, 
ale do przyjęcia. Na przykład wymienił pan Wildera czy Grave-
sa. Jak już wzmiankowałem, Gravesa czytywałem przed wojną.  
Graves jest autorem głównie powieści – świetnych w swoim ro-
dzaju – które nazwałbym raczej jednak biograficznymi. Mój mło-
dzieńczy Aecjusz mógł być w jakimś sensie pod wpływem Grave-
sa, ale nie sądzę, żeby była do wytropienia daleko idąca analogia.

A Graves powojenny? Owszem, Król Jezus15 – książka bardzo in-
teresująca, jeżeli chodzi o koncepcję rozwiązywania podstawowe-
go tematu ewangelicznego, jakkolwiek – jak wszystkie tego rodza-
ju koncepcje – bardzo sporna, bardzo ciekawa, ale oto i znowuż 
nie mająca wpływu na moją twórczość.

Idy marcowe16 Wildera – też rzecz bardzo ciekawa, ale muszę 
Panu powiedzieć – co w zestawieniu z ostatnim okresem mojego 
pisarstwa wyda się paradoksalne, a nawet śmieszne – czytałem to 
w takim okresie mojego życia i swojego nastawienia do powieści 
historycznej, że mnie gorszyło, iż Wilder pozwolił sobie zmienić 
datę czy to śmierci Klodiusza17, czy kontaktów między Juliuszem 

14 Por. s. 100 (Łamigłówki historii).
15 Król Jezus (1946) – powieść Roberta Gravesa; jej tematem jest historia Je- 

zusa z Nazaretu – odsuniętego od władzy króla i żydowskiego reformatora re-
ligijnego.

16 Idy marcowe (1948) opowiadają o wydarzeniach poprzedzających zamordo-
wanie Juliusza Cezara. Autor podkreślał, że nie zamierza rekonstruować historii – 
przeciwnie, powieść jest fantazją na temat historycznych wydarzeń.

17 Publiusz Klodiusz Pulcher (92–52 p.n.e.) – polityk rzymski; zrezygnował  
z przynależności do stanu patrycjuszy na rzecz plebejskiego, dzięki czemu został 
trybunem ludowym, by reprezentować interesy plebsu i dbać o jego prawa. 
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Cezarem a poetą Katullusem18. Ja, który potem sobie pozwalałem 
na znacznie większą swobodę w stosunku do historii, wtedy by-
łem tym zgorszony i zaszokowany.

Tu różnica nastawienia wobec historii pozostaje w mocy, 
mimo że Pan znacznie odbiegł w ostatnich zwłaszcza utworach 
od bardzo dokładnej wierności tak zwanej prawdzie historycz-
nej tradycyjnie rozumianej. Mianowicie Pan może zupełnie 
zmieniać porządek historyczny, natomiast nie będzie się Pan 
wdawał w małostkowe detale czy niezgodności drobnych szcze-
gółów, ułatwiających uprawianie aluzji czy doraźnej publicy-
stycznej analogii historycznej.

Ma Pan rację. Ja mogę wystąpić z koncepcją fantastyczno-hi-
storyczną, że w wojnie polsko-rosyjskiej 1830–1831 zwycięzcą –
wbrew prawdzie historycznej – okazała się Polska, natomiast nie 
wyobrażam sobie możliwości, żebym zmienił datę bitwy pod 
Wawrem19.

Pokusę mam wielką, żeby zasięgnąć Pana opinii o dość 
unikalnej pozycji w światowym powieściopisarstwie histo-
rycznym, pozycji według mnie (może się mylę) radykalnie 
odbiegającej od tego typu powieściopisarstwa, o jakim dotąd 
mówimy. Myślę o powieści d’Ormessona Chwała cesarstwa20.  
Tu chyba i stosunek do prawdy historycznej jest dość nietypo-
wy, nietradycyjny z pewnością, i kierunek myślenia o historii 
wydaje się też odmienny od tego zwyczajnego. Ciekaw jestem, 
jak Pan tę książkę odbiera i czy w niej dostrzega Pan jakiś wa-
lor prowokujący do dialogu, czy to jest też książka pozostawia-
jąca Pana obojętnym.

18 Katullus (Gaius Valerius Catullus; ok. 87/82–ok. 32 p.n.e.) – rzymski poeta; 
pochodził z Werony; pisał na tematy polityczne, tworzył erotyki i teksty na tema-
ty mitologiczne; zachowały się nieliczne fragmenty utworów Katullusa.

19 Mowa o powieści Muza dalekich podróży, w której Parnicki zmienia losy 
powstania listopadowego; I bitwa pod Wawrem rozegrała się w lutym 1831 r.,  
a II bitwa pod Wawrem – w marcu 1831.

20 Jean d’Ormesson (1925–2017) – prozaik i dziennikarz francuski; członek 
Akademii Francuskiej; autor Chwały cesarstwa (1971).
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To akurat jest książka, która mnie może bardzo sprowokować 
do dialogu. Ale z punktu widzenia interesującego Pana jako re-
daktora „Literatury na Świecie” muszę powiedzieć, że też nie 
wybrał Pan najstosowniejszego rozmówcy, bo już kiedyś między 
innymi w tych swoich wykładach uniwersyteckich ostrzegałem, 
że właściwie najbardziej ryzykowne opinie o czyichkolwiek bądź 
książkach są to opinie ludzi uprawiających taki sam lub bardzo 
podobny gatunek literacki.

O książce d’Ormessona rzeczywiście miałbym coś niecoś do  
powiedzenia. Moja droga do tej książki była zresztą bardzo zabaw-
na. Zaczęło się od błędnej informacji prasowej. Ktoś gdzieś (jest 
powiedzenie rosyjskie: słyszy dzwon, a nie wie gdzie on) słyszał  
o książce d’Ormessona. Ale pierwsza notatka, którą w prasie prze-
czytałem, robiła wrażenie, że chodzi o powieść historyczną mniej 
więcej z tej epoki, nad którą pracowałem w swoich książkach, 
jak Koniec „Zgody Narodów”, Słowo i ciało, Aecjusz, Twarz księżyca. 
Mnie niesłychanie zainteresowało, że jakoby ta książka operuje 
niesłychanie bogatym materiałem pomocniczym, jest zaopatrzo-
na w chronologię, dokładną bibliografię. I dopiero później inne 
wiadomości prasowe zaczęły przekazywać trochę inny punkt wi-
dzenia i w końcu dostałem do rąk sam tekst. To absolutnie nie jest 
powieść historyczna. To jest powieść wybitnie antyhistoryczna  
i świadomie antyhistoryczna.

Weźmy choćby motta, jakimi autor się posługuje. Z proroctwa 
Izajasza: „Nie szukajcie więcej przeszłości, ja stworzę rzeczy zu-
pełnie nowe”21. Autor bardzo wyraźnie daje czytelnikowi do zro-
zumienia, czego chce.

21 „Tak mówi Pan...: Nie wspominajcie pierwszych rzeczy, starodawnych 
nie uważajcie. Oto ja czynię rzecz nową...”. J. d’Ormesson: Chwała cesarstwa.  
Przeł. E. Bąkowska. Warszawa 1975, s. 5. W Biblii Tysiąclecia fragment Księ-
gi Izajasza brzmi następująco: „Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez 
morze i ścieżkę przez potężne wody; który wyprowadził wozy i konie, także  
i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnię-
ci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych 
rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznaje-
cie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu” (Iz 43,16–19).
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Z braci Goncourtów, chyba Edmunda i Jules’a Goncourt22: „Hi-
storia jest powieścią, która była. Powieść jest historią, która mogła-
by jeszcze zostać zrobiona”23.

Borges: „»Historia matką prawdy«. Cóż za dziwaczna, zadzi-
wiająca (w sensie – dziwaczna) idea”24.

Autor wyraźnie pisze powieść, którą należy nazwać właściwie 
antyhistoryczną. Nieraz ze zdziwieniem, a nawet z pewnym nie-
smakiem czytałem, jak o moich powieściach pisano, że to są anty-
powieści. Zaliczano je do techniki antypowieści. Nie poczuwam 
się do tego. Można mówić, że są antyhistoryczne, ale nie anty- 
powieści.

Powieść d’Ormessona jest (nie tak wyobrażał sobie antypowieść 
Butor czy inny pisarz francuski z tej szkoły) w sensie formalnym 
niesłychanie tradycjonalistyczna. Autor umyślnie dobrał formę 
omalże klasyczną, tak bardzo tradycyjną w sensie kompozycji,  
w sensie budowy zdań, w sensie tworzenia akcji i charakterów, 
żeby za pomocą tej formy przemycić treść, która jest całkowitym 
zaprzeczeniem wszelkiej prawdy o tym, co działo się w prze- 
szłości.

Ta książka oczywiście mnie zainteresowała, bo – jak Pan wie – 
niby ja sam staram się uprawiać to, co można nazwać powieścio- 
pisarstwem historyczno-fantastycznym teraz. Jest jednak zasadni-
cza różnica między mną a powieścią d’Ormessona. Za chwilę skie-
ruję do Pana pewne pytanie. Ale naprzód chciałem powiedzieć,  
na czym polega ta zasadnicza różnica.

Ja gdzieś użyłem wyrażenia, że wyjmuje się cegłę z muru, wsta-
wia się na to miejsce coś z zupełnie innego materiału i śledzi się, 

22 Edmond de Goncourt (1822–1896), Jules de Goncourt (1830–1870) – pisarze 
i krytycy sztucy tworzący wspólnie; ustanowili i ufundowali Nagrodę Goncour-
tów, która jest jedną z najważniejszych francuskich nagród literackich.

23 „L’histoire est un roman qui a été; le roman est de l’histoire qui aurait
puêtre”. Journal des Goncourt. Mémoires de la vie littéraire. Vol. 1: 1851–1861. Paris 
1891, s. 393.

24 „Historia – matką prawdy; pomysł jest zadziwiający”. J.L. Borges: Pierre 
Menard, autor Don Kichota. Przeł. A. Sobol-Jurczykowski. W: J.L. Borges: Opowia-
dania. Kraków 1978, s. 44; zob. J. d’Ormesson: Chwała cesarstwa..., s. 5.
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jak to pasuje, jak mur się zachowuje. Otóż w powieści d’Ormes-
sona trzeba powiedzieć, że mur został w ogóle zburzony i cegieł  
nie ma.

Teraz do Pana jako do fachowca, redaktora pisma typu właś- 
nie takiego jak „Literatura na Świecie” skieruję pytanie. Jak Pan,  
jak Pańskie pismo rozumie, na czym polega sukces tej książki i jak 
dalece jest to sukces? Widzę tu opaskę z napisem, że jest to wielka 
nagroda Akademii Francuskiej. W porządku. Czy Pańskie pismo, 
czy Pan sam, czy Państwo coś wiedzą o tym, co spowodowało  
nagrodę i jakie są echa tej książki?

Echa są wspaniałe. Książka jest jednym z bestsellerów we 
francuskim rozumieniu tego pojęcia. Osiągnęła kilkadziesiąt 
tysięcy egzemplarzy nakładu. Ukazały się recenzje najpoważ-
niejszych krytyków i przypuszczam, że taki sam sukces spotka 
ją w Polsce. My zresztą właśnie w tym numerze prezentujemy 
czytelnikowi taki jej ekstrakt25, taki układ jej fragmentów, który 
pozwoli czytelnikowi wyrobić sobie pogląd o zasadzie, według 
której ta powieść jest skomponowana.

Myślę o sukcesie tej książki z zazdrością. Jeżeli Pan pyta, to 
odpowiem szczerze i to jest też przyczyna, dla której ośmieliłem 
się Panu zająć czas, prosząc o wywiad.

Myślę mianowicie, że jest to książka, która chwyta pewne 
bardzo interesujące współczesnego człowieka tak zwane arche- 
typy – archetyp świętego, archetyp władcy, jakieś motywy 
snujące się przez całą tradycję kultury śródziemnomorskiej 
czy kultury europejskiej, w sposób niezwykle błyskotliwy  
i może nawet efekciarski, z wielką elegancją słowa, z niewątp- 
liwie imponującym wysiłkiem do scalenia tych obiegowych 
pojęć, tych mitów, tych archetypów w jakąś syntezę, ale jest 
to koncepcja, która – chociaż odbiega od tradycji, od tradycyj-

25 J. d’Ormesson: Chwała cesarstwa (fragmenty). Przeł. E. Bąkowska. „Literatu-
ra na Świecie” 1974, nr 4, s. 4–113. Najprawdopodobniej Parnicki odwołuje się 
do oryginalnego tekstu powieści (wyd. franc.: La Gloire de l’Empire, 1971). Pełne 
polskie tłumaczenie powieści w przekładzie Eligii Bąkowskiej ukazało się rok  
po rozmowie pisarza z Wacławem Sadkowskim.
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nego sposobu przedstawiania czytelnikom jakichś przeszłych 
zdarzeń czy doświadczeń historycznych – w gruncie rzeczy nie 
tak znowu poszerza czy zmienia wiedzę historyczną czy kon-
cepcję historii, jaką czytelnik może sobie poza tą powieścią 
wyrobić.

Podczas kiedy to, co znajduję w Pańskiej twórczości, wydaje 
mi się być odnowieniem, rewizją, nową propozycją rozumie-
nia historii, czy sugestią, bodźcem dla wyobraźni, skłaniając do 
projektowania w wyobraźni innego toku doświadczeń histo-
rycznych. I szczerze mówiąc, odczuwam coś w rodzaju smutku, 
że d’Ormesson, autor książki niewątpliwie pięknej, osiągnął 
sukces znaczniejszy w tej chwili na świecie niż Pańskie książki, 
które w gruncie rzeczy w tym rewidowaniu utartych sposobów 
myślenia o historii idą nierównie dalej i głębiej.

W tej sprawie mnie jest bardzo trudno wypowiadać się z jakim 
takim obiektywizmem. Powiedział Pan szereg rzeczy dla mnie 
przyjemnych. Ale wydaje mi się, że w gruncie rzeczy chodzi o coś 
innego niż to, co Pan podkreślił.

Kwestia sukcesu powieści d’Ormessona. Ten sukces jest za-
służony ze względu na swoją formę czysto artystyczno-literacką, 
pisarską. Moja znajomość francuskiego nie jest tak dobra jak ro-
syjskiego, hiszpańskiego czy angielskiego. Nie umiem prawdopo-
dobnie oddać tego, co należne jest d’Ormessonowi jako pisarzowi 
i artyście.  Ale jako artysta słowa – nawet na mnie, przy mojej ogra-
niczonej znajomości francuskiego, pisarz ten swą prozą wywiera 
silne wrażenie.

Ale nie o to chodzi. Obawiam się, że Pan chwilami nie o tym 
mówi, o czym należy mówić. Pan mówi: podejście d’Ormesso-
na do historii. Owszem, można mówić o procesach historycz-
nych. Ale tu nie ma faktów historycznych. Tu są dzieje cesarstwa, 
którego nigdy w ogóle nie było. To jest zrobione niesłychanie  
inteligentnie, z wielką konsekwencją. Równocześnie gdyby  
to była książka o mniejszej wartości artystycznej, albo gdyby nie 
było sukcesu – to ktoś mógłby powiedzieć, że autor jest para- 
noikiem, a on jest człowiekiem bardzo inteligentnym i pew-
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nym sukcesu. W jego książce są aluzje do wielkich myślicieli,  
od św. Tomasza z Akwinu26, do Renana27, Marksa28 i Freuda –  
w tym niby sensie, że wszyscy oni zajmowali się tym cesarstwem. 
To jest zręcznie wplecione w treść, w przypisy.

Nasuwa się mnie samemu pewne pytanie jako komentarz do 
lektury. Jeszcze raz podkreślam; chyba jestem najmniej powoła-
ny, bo nie mogę być obiektywny. Ja sam próbuję podobnie pisać. 
Moim marzeniem było... na długo zanim d’Ormesson się poja-
wił, na dziesiątki lat wcześniej... stworzyłem sobie koncepcję, że 
muszę napisać powieść historyczno-fantastyczną o cesarzu Ju-
lianie Apostacie, który przeżyłby nie 33 lata, ale ponad 50, czyli 
panowałby samowładnie nie 2 lata, ale ponad 25. Jak wtedy wy-
glądałaby – gdyby miał więcej czasu do dyspozycji – jego walka  
z chrześcijanami? Temat ten frapuje mnie blisko 40 lat. Frapuje, 
odrzuca od siebie. Zaczynałem wiele wersji i redakcji tej powieści  
o Julianie. Jedną mam posuniętą nieco poza połowę i nie mogę sobie  
z nią poradzić. To jest znacznie trudniejsze, niż się wydawało  
początkowo29.

Chodzi o wyjęcie jednej cegiełki. Zostaje ta sama historia Rzy-
mu, zostaje to samo chrześcijaństwo, zostają te same postacie,  

26 Tomasz z Akwinu (1225–1274) – święty Kościoła katolickiego, dominikanin, 
doktor Kościoła, filozof i teolog; jeden z najważniejszych myślicieli chrześcijań-
skich i europejskich doby średniowiecza; był scholastykiem i metafizykiem; To-
maszowi z Akwinu szczególnie bliska była myśl Arystotelesa; autor Sumy teolo-
gicznej.

27 Ernest Renan (1823–1892) – francuski badacz Orientu i pisarz; zajmował 
się judaizmem i początkami chrześcijaństwa; Renana badania religii i jej historii 
metodami naukowymi spowodowały początkowo oskarżenia go o bluźnierstwo; 
autor Żywota Jezusa (1863). 

28 Karol Marks (1818–1883) – niemiecki filozof i ekonomista, twórca socja-
lizmu (marksizmu), działacz rewolucyjny; jeden z ważniejszych filozofów  
XIX w.; należał do tak zwanej lewicy heglowskiej; po wyjeździe z Niemiec do 
Francji poznał Fryderyka Engelsa, z którym współtworzył idee komunistyczne; 
współtwórca Pierwszej Międzynarodówki (Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Robotników, 1864); autor Kapitału (1867).

29 Powieść ostatecznie została wydana w 1976 r. jako Sam wyjdę bezbronny. 
Zob. przypis 8 na s. 136 i przypis 9 na s. 145.
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te same problemy, te same fakty. Zmieniona jest jedna rzecz –  
że jednemu człowiekowi dodaje się 20 lat życia.

A u d’Ormessona nie ma czegoś takiego. Tu jest całkowita fikcja 
w sensie historycznym i geograficznym, i kulturalnym, zupełna 
fikcja opowieści o cesarstwie, którego nigdy nie było.

Jak Pan powiedział, że Pan sądzi, iż w Polsce teraz ta książka 
będzie miała sukces, a przynajmniej wielu czytelników, to warto 
tych czytelników ostrzec, o co w tej książce chodzi. Wydaje się, że 
ta książka odpowiednia jest dla ludzi zupełnie nie znających hi-
storii, albo dla ludzi bardzo dobrze znających historię, szczególnie 
dobrze znających te wieki, które są treścią książki objęte. Do tych 
drugich pozwalam sobie siebie zaliczyć. Dlatego ta książka mogła 
być dla mnie o tyle korzystna, że ja zdawałem sobie sprawę, co się 
naprawdę działo w każdym z tych wieków i w każdej z tych krain 
w tym okresie.

Przykład. Jednym z najpiękniejszych literacko epizodów tej 
książki jest tak zwane oblężenie Balchu. Co to jest Balch? Jest to 
średniowieczna nazwa Baktrii. O tej Baktrii wschodnioirańskiej 
jest tyle mowy w mojej powieści Koniec „Zgody Narodów”. Na stro-
nie 29 u d’Ormessona zobaczy Pan, że ten Balch jest bardzo bli-
sko morza30. W rzeczywistości Baktria jest o tysiące kilometrów 
odległa od najbliższego morza, chyba że uznamy za takie Morze 
Aralskie, które nie jest morzem, ale jeziorem, które ma nazwę mo-
rza. To jest wielka fikcja. To jest rzeczywiście tworzenie świata  
z niczego. Tych postaci nigdy nie było, tych wydarzeń nigdy nie 
było, takich procesów nigdy nie było.

I ja zadam Panu pytanie. Jak według Pana (ja mam swoją  
pewną ideę na ten temat) należałoby tłumaczyć powodzenie tego 
typu powieści? Powodzenie w tym sensie, że czytelnik delektuje 
się tym, co jest od początku do końca konsekwentnym i zdecydo-
wanym fałszem historycznym?

Nie wiem, czy wyjaśnienie nie jest bardzo proste – może 
wśród czytelników d’Ormessona przeważa pierwszy typ ludzi, 

30 Na s. 29 polskiego wydania Chwały cesarstwa... Jeana d’Ormessona znajduje 
się mapka świata powieści.
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ludzi – nie obciążonych wiedzą historyczną i nie skrępowanych 
w swobodnym odbiorze tej fikcji?

Tu bym się sprzeczał z Panem. Przypuszczam, że po książkę 
d’Ormessona sięgnie Francuz, który skończył szkołę średnią. Tak 
jak każdy Polak wie o bitwie pod Grunwaldem, tak każdy Fran- 
cuz wie o bitwie Karola Martella31 z Arabami między Tours a Poi-
tiers w roku 73232. Ona uchodzi za punkt zwrotny w dziejach Eu-
ropy, a szczególnie Francji, w tym mianowicie sensie, że nawała 
arabsko-mahometańska zatrzymała się w miejscu i w ten sposób 
Europa została przy cywilizacji zachodniej, chrześcijańskiej.

A tablica chronologiczna w książce Chwała cesarstwa pokazuje, 
że w 732 roku dzieją się zupełnie inne rzeczy. Nie ma walk z Ara-
bami, nie ma w ogóle tego problemu. Myślę, że nawet czytelnik 
masowy francuski od razu się zorientuje, że to nie jest powieść 
historyczna.

Ja mam pewne przypuszczenia raczej uogólniające. Nie chodzi 
o samego d’Ormessona. Powiedzmy, że to jest najkonsekwent-
niejsze i artystycznie najbardziej krańcowe i przez tę krańcowość 
połączone z wielkim sukcesem artystycznym, a więc też bardzo 
skuteczne dzieło z zakresu literatury historyczno-fantastycznej, 
czyli takiej, która jest wyzwaniem rzuconym temu, co się nazywa 
powieścią historyczną. Czy Pan sądzi, że powody nie są poważ-
niejsze? Czy nie wchodzi w grę bunt przeciwko tyranii prawdy 
historycznej? Rozumie Pan, o co chodzi? Że czytelnik jest zmęczo-
ny, że jakiś typ czytelnika w naszej cywilizacji jest zmęczony, że  
w gruncie rzeczy Walter Scott, Dumas to były tylko w dużej mie-
rze ilustracje beletrystyczne do prawdy historycznej.

31 Karol Młot (niem. Karl Martell, fr. Charles Martel; 686–741) – majordomus 
Merowingów z dynastii Karolingów, sprawujący faktyczną władzę nad pań-
stwem Franków; autor wielu reform, zwycięzca bitwy pod Poitiers z wojskami 
arabskimi (732); ojciec Pepina Krótkiego i dziadek Karola Wielkiego.

32 O bitwie tej opowiada Pieśń o Rolandzie, jeden z najważniejszych eposów 
rycerskich średniowiecza, pochodzący prawdopodobnie z XI w. Głównym boha-
terem eposu jest hrabia Roland, krewny Karola I Wielkiego.
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Przypomnę, co powiedział Leopold Ranke33, słynny historyk 
XIX wieku, który jako chłopak zakochał się w twórczości Walte-
ra Scotta i zaczął studiować historię, aby pisać powieści na wzór 
Waltera Scotta. Doszedł do wniosku, że żaden powieściopisarz  
historyczny nie potrafi stworzyć sytuacji, które byłyby sytuacjami 
historycznymi tak efektownymi jak te, które stwarza sama praw-
da o historii.

I może d’Ormesson tak konsekwentnie podszedł do sytuacji: 
„Skoro ja, d’Ormesson, nie potrafię nic nowego powiedzieć, w ża-
den sposób nowy, efektowny przedstawić historii bitwy Karola 
Martella z Arabami między Tours a Poitiers, to piszę o historii,  
w której nie ma żadnego Karola, Arabów, problemów najazdu 
muzułmańskiego”.

Można wziąć pod uwagę, że wchodzi w grę zmęczenie prawdą 
historyczną czy bunt przeciwko historii.

Myśli Pan, że to zmęczenie jest obopólne, to zmęczenie  
i bunt? To jest zmęczenie i czytelników, i pisarzy?

W pewnych sytuacjach środowiskowych tak może być. Można 
to nazwać albo zmęczeniem, albo buntem. Niewątpliwie to wystę-
puje u mnie w moich ostatnich książkach. Można powiedzieć, że 
moje bezpośrednie środowisko odbiorczo-czytelnicze nie odczu-
wa tego zmęczenia tak bardzo jak ja sam, bo wydaje mi się, że moi 
czytelnicy wolą te moje powieści, które są naprawdę historyczne, 
od tych, które są fantastyczno-historyczne.

A może należy powiedzieć o środowisku czytelniczym d’Or-
messona, że albo tak samo jest zmęczone prawdą historyczną, 
albo tak samo zbuntowane przeciw prawdzie historycznej, albo 
tak samo rozczarowane, że w gruncie rzeczy prawdziwa historia 
daje tak mało.

Od siebie dodam, że przypominałem sobie Rankego, czyta-
jąc d’Ormessona. W gruncie rzeczy, jak dochodzi do ważnych, 
tak zwanych przełomowych momentów w tej książce, to należy 
stwierdzić, że wyobraźnia ludzka jest bardzo uboga i ograniczona, 

33 Leopold von Ranke (1795–1886) – niemiecki historyk; jeden z twórców  
nowoczesnej historiografii, u której podstaw legła krytyka źródeł i obiektywizm.
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że d’Ormesson tworzy koncepcję całkowicie nowego cesarstwa, 
pewnych nowych sytuacji, nowych związków politycznych, kul-
turalnych między poszczególnymi grupami społeczeństw, dzieje 
poszczególnych niby to historiotwórczych, a przecież całkowicie 
zmyślonych przez siebie jednostek. Ale ponieważ tu nie chodzi 
o historiozofię, ale o tworzenie akcji, i to mającej zainteresować 
czytelnika akcji powieści, to jemu potrzebne są epizody. I wtedy, 
kiedy dochodzi do romantycznych epizodów, to jego wyobraź-
nia na tyle zawodzi, że d’Ormesson bierze fakty skądinąd zna-
ne z historii. Taką dramatyczną sceną jest sposób, w jaki cesarz 
Bazyli postanowił ostatecznie umocnić swoją władzę absolutną. 
Zaprasza kapłanów na wielką biesiadę i w czasie tej biesiady 
pojednania intonuje chwalebną pieśń. Jego towarzysze najbliż-
si śpiewają razem z nim. W pewnym momencie on wbija sztylet  
w piersi siedzącego obok arcykapłana i jego rycerze wbijają szty-
lety w piersi innych kapłanów, będących na bankiecie. W ten spo-
sób Bazyli załatwia sprawę opozycji klerykalnej przeciwko sobie.  
To jest niesłychanie tragiczne i dramatyczne. Ale to jest epizod 
bardzo szeroko znany w historii. W Polsce jest baśń o Popielu34, 
który wytruł stryjów; jest autentyczny przekaz o Teodoryku Wiel-
kim, który zaprosił Odoakra na ucztę i zamordował35. Takich uczt 
w historii jest więcej.

Drugi epizod, też przełomowy, wiążący się zresztą z bardzo 
ciekawą koncepcją historyczną, o której za chwilę powiem. Miano-
wicie najważniejszy, największy cesarz tego państwa stworzonego 
przez d’Ormessona – Aleksy, dochodzi do stanu groźnej konfron-

34 Popiel – legendarny władca Polan (lub Goplan) wspomniany w kronice Gal-
la Anonima. W Kronice Wincentego Kadłubka informacje o Popielu zostały po-
szerzone. Według Kadłubka, Popiel był władcą gnuśnym, zdradzieckim i tchórz-
liwym. Za namową żony miał wytruć swoich 20 stryjów (synów Leszka III) przez 
podanie im w czasie uczty zatrutego wina i nie pozwolić na pogrzebanie ciał.  
Z trupów wylęgły się myszy, które długo ścigały Popiela oraz jego żonę i dwóch 
synów. W końcu Popiel z żoną i synami zostali pożarci przez myszy.

35 W czasie wojny o panowanie w Italii Teodoryk Wielki osiągnął porozumienie 
ze stacjonującym w Rawennie Odoakrem (493 r.). Po przejęciu Rawenny Teodoryk 
zamordował w trakcie uczty Odoakra, a następnie jego żonę i syna.
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tacji z koczownikami azjatyckimi. Ci koczownicy symbolizują to 
wszystko, co rzeczywiście zagrażało Europie, nie tylko Europie, 
ale i Chinom, a co było między Chinami a Europą – ci wszyscy 
Scyci, Hunowie, Mongołowie, Mandżurowie, wszystkie plemiona 
koczownicze azjatyckie. Jak się konfrontacja rozstrzyga? Aleksy 
proponuje pojedynek. Epizod znany. Po co mają ginąć krocie, kie-
dy można sprawę rozstrzygnąć za pomocą pojedynku?

Krytyk dobrze znający historię mógłby powiedzieć, że ten jego 
wódz-koczownik, który przyjął wyzwanie, zachował się dość  
naiwnie. Bo znamy w historii starożytnej tego rodzaju wyzwania, 
kiedy to jeden wódz rzymski posłał do drugiego taką propozy-
cję, a tamten powiedział: „Nie jestem gladiatorem, ale wodzem- 
-strategiem”. Tam, w Chwale cesarstwa dochodzi do pojedynku.  
I na oczach wojsk cesarza Aleksego z jednej i wojsk koczowników 
z drugiej strony stają dwie pary do pojedynku – dwaj najznako-
mitsi szermierze koczowników, a ze strony cesarza Aleksego – 
dziecko i ślepiec. Tu wchodzi w grę moment już dobrze znany  
z historii: siła moralna ma wziąć górę i bierze górę. Ale przy-
puszczalnie d’Ormesson chciał nadać mu charakter baśniowy. To 
dziecko i ślepiec zabijają potężnych szermierzy. Wtedy następuje 
unia cesarstwa z koczownikami. I tworzy się tam wielkie państwo 
europejsko-azjatyckie.

Ten motyw też nie jest wymysłem d’Ormessona. Historia,  
a w szczególności legenda zna te rzeczy. Niech Pan weźmie Dawi-
da i Goliata36. To jest tradycyjny motyw czy archetyp zwycięstwa 
słabszego, ale wyższego duchem, nad siłą fizyczną.

Nie chcę mnożyć już tego, bo rzucanie takich oskarżeń wyglą-
dałoby na przejaw zazdrości w stosunku do pisarza uprawiają-
cego z większym sukcesem ten sam rodzaj literacki. Ale można  
z ołówkiem w ręku stwierdzić, ile wątków wziął d’Ormesson czy 
to z historii, czy z legendy, i wprowadził je w swoje historie, które 
tak jak Bóg Ojciec świat, tworzy z nicości, czyli ze swojej własnej 
wyobraźni.

36 Zob. 1 Sm 17.
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Rzecz jest ciekawa. Dla mnie, który się tym tematem bardzo 
interesowałem, był dość ciekawy element czy motyw roli Rzymu  
i papiestwa w tym utworze. Nie chcę uprzedzać czytelnika. To jest 
podejście dość ciekawe, dla mnie raczej niesympatyczne, względ-
nie obce intelektualnie i dość słabo zrozumiałe. Natomiast, rzecz 
bardzo ciekawa: to cesarstwo w końcu wchodzi w ścisłą łączność  
z kapłaństwem rzymskim. O ile rozumiem, d’Ormesson, gdyby 
żył w chwili walki cesarstwa z papiestwem w średniowieczu, 
to przypuszczalnie byłby po stronie cesarstwa, a nie papiestwa. 
Uznałby, że papiestwo reprezentuje siłę duchową, ale istotną war-
tość dziejotwórczą ma ramię państwa, społeczeństwa świeckiego. 
I w jego powieści występuje nie papież, ale arcypatriarcha rzym-
ski, jak się nazywa.

Pan zna dobrze literaturę angielską, a w dodatku chodzi  
od czasu do czasu do Teatru Dramatycznego. Była sztuka37, prze-
róbka powieści Rolfe’a de Corvo38 Hadrian VII. W rzeczywisto-
ści było sześciu Hadrianów, szósty jest o tyle ważny w historii  
Kościoła, że to jest ostatni nie-Włoch w historii papiestwa, to była 
pierwsza połowa XVI wieku. D’Ormesson stwarza Hadriana VII, 
ale ten Hadrian VII jest wcześniejszy niż historyczni Hadrianowie.

Może od siebie spontanicznie jako ostatni element tej rozmo-
wy wysunąłbym pewną antytezę, o czym mówiliśmy. Mówiliśmy  
o buncie przeciw prawdzie historycznej albo o zmęczeniu prawdą 
historyczną.

37 Chodzi o sztukę Hadrian VII w reżyserii Jana Bratkowskiego, w której za-
grali między innymi Gustaw Holoubek, Barbara Horawianka, Mieczysław Voit 
i Jan Englert. Premiera spektaklu miała miejsce 29 listopada 1969 w Teatrze Dra-
matycznym w Warszawie. Tekst sztuki napisał angielski pisarz Peter Luke (1919–
1995) i jest to sceniczna adaptacja powieści Fredericka Rolfe’a pod tym samym 
tytułem. W Teatrze Dramatycznym sztuka była wystawiana w polskim przekła-
dzie Kazimierza Piotrowskiego.

38 Frederick Rolfe (1860–1913) – angielski pisarz i fotografik, znany pod pseu-
donimem Baron Corvo; najbardziej znana powieść Rolfe’a Hadrian VII (1904) 
przedstawia historię wyboru na papieża Brytyjczyka – Hadriana VII – i jego 
krótki reformatorski pontyfikat. Fikcyjny Hadrian VII miałby zastąpić papieża  
Leona XIII (zmarłego w 1903).
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A czy sukces tego typu powieściopisarstwa nie mógłby dowo-
dzić czegoś zupełnie innego? Czy nie mógłby dowodzić czegoś 
odwrotnego? Pretensji do historii, że ona – głosząc, że mówi praw-
dę – w rzeczywistości prawdy nie mówi. Wobec tego wolimy do-
skonałe kłamstwa niż prawdę zafałszowaną.

Chodzi o to, że przeżywamy epokę upadku wiary w zgod-
ność dokumentów historycznych z prawdą. To znaczy, że okazu-
je się, iż to, co nam mówią nie tylko podręczniki historii, ale na-
wet źródła historyczne, nie odpowiada prawdzie. Myślę głównie  
o czytelniku francuskim. Choćby historia Joanny d’Arc, to jest 
tajemnicza historia. Pozwoliłem sobie wprowadzić ten element 
do drugiego tomu Nowej baśni. Istnieje szkoła historyczna, która  
w zupełnie nowym świetle pokazuje historię Joanny d’Arc. Czy-
tałem bardzo ciekawą książkę Operacja „Pasterka”39 (tak jak ope-
racja wojenna). Idea była taka, że ten przegrywający z Anglikami 
legalny rząd francuski, legalna linia Walezjuszy40 miała świetne 
„ministerstwo propagandy” i stworzyła ideę, która miała pociąg- 
nąć szerokie masy Francuzów, że na czele wojska Walezjuszy 
stoi niewykształcona, niepiśmienna pasterka, reprezentantka wsi  
i ducha ludu, której samo niebo oświadczyło, że ona ma zbawić 
Francję. Ta szkoła spod znaku Operacja „Pasterka” twierdzi, że ta-
kiej pasterki nie było, była Joanna Orleańska, ale ona była wale-
zjańskim bękartem, z tak zwanego nieprawego łoża siostrą przy-
rodnią nieszczęsnego, a później zwycięskiego Karola VII41, i że 

39 A. Guérin, J.P. White: Operation Shepherdess. The Mystery of Joan of Arc. Lon-
don 1961.

40 Walezjusze (Valois) – dynastia panująca we Francji w latach 1328–1589, za-
stąpiła Karolingów (768–987) oraz Kapetyngów (987–1328), z których się de facto 
wywodzi; kolejną dynastią byli Burbonowie (1589–1848), których panowanie za-
kończyła rewolucja lutowa (1848). W czasach, o których mowa, władzę sprawo-
wał Karol VII Walezjusz zwany Zwycięskim (1403–1461).

41 Karol VII (1403–1461) – król Francji z dynastii Walezjuszów; w 1420 wy-
dziedziczony i pozbawiony praw do tronu na rzecz króla Anglii (a właściwie 
jego syna Henryka VI Lancastera) Henryka V; formalnie objął władzę w 1422 r. 
po śmierci ojca Karola VI Szalonego; przebieg wojny stuletniej (1337–1453) na 
korzyść Francji zmieniło pojawienie się Joanny d’Arc oraz koronacja Karola VII 
w 1429 r. (w Reims).
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rzeczywiście miała wielką moc porywania mas za sobą. Twierdzi 
się też, że ona wcale nie zginęła na stosie.

Ja wyciągam w Nowej baśni daleko idące konsekwencje. Ja ją 
posyłam do Ameryki. Zarzucano mi absurdalność w tym ujęciu.  
Ale to nie jest absurdalność. Gdyby było prawdą, jak mówi hi-
storia, że została ona wyklęta przez społeczność chrześcijańską, 
oddana w ręce władz świeckich, ażeby „chora gałąź odcięta zo-
stała od zdrowego drzewa”? Ale jeżeli nie została oddana w ręce 
władz świeckich, co należało zrobić? Należałoby wysłać ją daleko 
poza świat chrześcijański. Może historycy wysłaliby ją do Indii, do 
Chin. Ja wysłałem ją do Ameryki.

Dwaj znakomici katoliccy pisarze polscy Grabski (nieżyjący 
już) i Dobraczyński przekonywali mnie, że ta cała szkoła nie ma 
żadnego sensu, bo zostały odnalezione akta całego pierwotnego 
procesu przeciwko Joannie d’Arc. Ale nas dotąd uczono, że tych 
akt w rzeczywistości nigdy nikt nie widział na oczy, że dopiero  
na procesie rehabilitacyjnym występowali świadkowie i ci świad-
kowie oskarżali przeciwników Joanny d’Arc i ją niby rehabilito-
wali. I z tego czasu datuje się tradycja z dokładnymi datami, że zo-
stała ona potępiona, skazana, wyklęta i spalona w Rouen 30 maja  
1431 roku.

To jest bardzo charakterystyczny przykład, jak dalece dziś po 
prostu traci się zaufanie do przekazów historii.

Jeszcze ważniejsze, bardziej rewelacyjne rzeczy są do ujawnie-
nia w związku z Kolumbem42. Nawet moja wyobraźnia buntu-
jąca się przeciwko historii tak daleko się nie posunęła. W mojej 
Nowej baśni Kolumb jest przedstawiony jako agent portugalski, 
który odkrył Amerykę uprzednio, który wie, gdzie ta Ameryka 
jest, który organizuje całe swoje niby to przypadkowe odkry-
cie zupełnie świadomie, żeby skierować ekspansję hiszpańską  
w kierunku zachodnim, żeby nie było rywali dla ekspansji por- 
tugalskiej, która dookoła Afryki kierowała się do prawdziwych  
Indii. Do 1950 roku tak sprawa wyglądała.

42 Zob. s. 59 (Zmyślenie a prawda historyczna).



188

Po roku 1950 uczony radziecki – Kazach chyba z pochodzenia – 
Issypenik43 i Anglik Wri[g]ht44 niezależnie od siebie, równocześnie 
dotarli do dokumentów, z których wynika, że z Kolumbem było 
inaczej, że był w zmowie z rządem nie portugalskim, ale hiszpań-
skim. Rząd hiszpański potrzebował – po zdobyciu Grenady, po  
zakończeniu wojny i rozpuszczeniu armii – terenów koloniza- 
cyjnych. Kolumb (o którym się twierdzi, że najpóźniej w roku 1474  
odkrył Amerykę) dał do zrozumienia rządowi hiszpańskiemu, że 
istnieją na Zachodzie świetne tereny kolonizacyjne. Ale jak należa-
łoby tych ludzi tam ściągnąć? Stworzono fikcję, że Kolumb, jadąc 
w kierunku zachodnim do Indii i Chin, przypadkowo odkrywa  
w roku 1492 zupełnie nowy, nieznany świat. Świat ten budzi sen-
sację, fascynuje, pociąga ku sobie krocie i tak dalej, i tak dalej...

Ja nie jestem pewien, jak dużo warte są te teorie, ale mówię  
o tym, żeby pokazać, że obok zmęczenia prawdą historyczną  
i obok buntu przeciw prawdzie historycznej mamy do czynienia 
także i z nieufnością w stosunku do historii jako do dostarczy-
cielki prawdy o przeszłości. Może z tego powodu rodzi się ten  
wielki sukces powieściopisarstwa fantastycznego, że czytelnik, 
który bierze d’Ormessona do ręki, a jest odpowiednio przygo-
towany, mówi sobie: przynajmniej mam do czynienia z czymś,  

43 Parnicki nawiązuje prawdopodobnie do słynnej radzieckiej pracy z lat 
pięćdziesiątych, dotyczącej podróży Kolumba. Publikacja zawierała fragmenty 
przetłumaczonych tekstów źródłowych (fragmentów dzienników, pism i doku-
mentów). Wykorzystano w niej archiwalia skompilowane w taki sposób, żeby 
pokazać podróż Kolumba i jej konsekwencje dla narodów Nowego Świata z per-
spektywy historycznej szkoły wielkorusko-stalinowskiej. Autor komentarzy do 
tekstów podkreślał nowatorstwo kompilacji, w której wykorzystano niepubliko-
wane wcześniej dokumenty rozpatrywane w zakończeniu pracy z perspektywy 
marksizmu-leninizmu. Współczesny rosyjski reprint tego wydania został opubli-
kowany w wydawnictwie niezwiązanym ze strukturą naukową.  Zob. Putešestviâ 
Hristofora Kolumba: dnevniki, pis’ma, dokumenty. Komment. i poslesl. Â. Sveta. 
Moskva 1950. Za opracowanie przypisu serdecznie dziękujemy Pani dr Annie 
Zaczkowskiej.

44 Nie udało się odnaleźć informacji o badaczu (nawet przy uwzględnie-
niu prawdopodobnej literówki). Wszystko wskazuje na to, że jest to pomyłka  
Parnickiego.
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co nie rości sobie pretensji, że odtwarza prawdę historyczną.  
Woli mieć do czynienia z tym niż z książkami nawet naukowymi 
(nie tylko beletrystycznymi), które pretendują do roli nauczycielki 
o przeszłości, a w rzeczywistości mają do zaofiarowania tylko sfał-
szowaną prawdę o przeszłości.

Czy na zakończenie wolno zadać jeszcze jedno pytanie? Jeżeli 
Pan tak dobrze rozumie i odczuwa to zniechęcenie do historii  
i nieufność do niej, czy zechciałby Pan wytłumaczyć, skąd  
w Panu takie przywiązanie (tak radykalnie nietradycyjne jed-
nak) do historycznej prawdy, i skąd to przekonanie, że można, 
trzeba wymienić jakąś cegłę w tym murze, a najciekawsza spra-
wa polega na wyjęciu cegły i sprawdzeniu, jak cała konstrukcja –  
w jaki sposób, czy akceptując, czy odrzucając – na taką zmia-
nę zareaguje? Czy Pan wobec tego, mimo wszystko, dochowuje 
wierności historii?

Nieraz się jednak kocha i dalej jeszcze żonę, którą się zdradza,  
i vice versa, męża, którego się zdradza, czy w ogóle ludzi uczu-
ciowo ongiś sobie bliskich. Ja Panu powiem szczerze: nie jestem 
pewien, czy w gruncie rzeczy dla mnie ideałem pisarskim na-
dal nie jest powieść naprawdę historyczna, ale taka, która była-
by rzeczywiście odtworzeniem prawdy o przeszłości. Tylko że 
mnie się to wydaje nieprawdopodobieństwem. Dlatego może 
ja odchodzę ku powieściopisarstwu fantastycznemu. Może nie 
czuję się na siłach, albo nie wierzę, żeby jeden człowiek był 
zdolny do osiągnięcia, ogarnięcia całego materiału o jakimkol-
wiek wydarzeniu historycznym czy problemie historycznym,  
i że równocześnie byłby zdolny do jego artystycznego prze- 
tworzenia.

Z tym moim stosunkiem do historii jest tak. Nie wiem, czy 
oryginał jest w Paryżu, czy został przez Amerykanów kupiony, 
ale kiedy w czasie wojny jechałem przez Nowy Jork z Anglii do 
Meksyku, byłem w Metropolitan Museum w Nowym Jorku. Były 



tam rzeźby Rodina45. Jest jedna rzeźba Rodina przedstawiająca 
mężczyznę próbującego utrzymać na ręku kobietę, która wyśliz- 
guje mu się rybim ruchem46. W rysach mężczyzny jest utrwalona  
równocześnie pasja i ogromna wola, żeby tę umykającą rybim ru-
chem kobietę zatrzymać, a przecież równocześnie już znać roz-
pacz, sygnał, że on przestaje w to wierzyć. Ja tak tę rzeźbę ode-
brałem.

Tak jest z moim własnym stosunkiem do materiału historyczne-
go jako materiału własnej twórczości.

Dziękuję bardzo za ten wywiad. Jeżeli miałem wyrzuty su-
mienia, że zająłem nim Panu tyle czasu, to się ich ostatecz-
nie wyzbyłem w momencie, w którym sformułował Pan tak  
skrótowo, tak plastycznie autocharakterystykę swej twór- 
czości.

To bardzo piękny komplement, ale obosieczny. Czy to nie zna-
czy, że z całej rozmowy jedynie wartość ma to końcowe zdanie?

45 August Rodine (1840–1917) – francuski rzeźbiarz, impresjonista, twór-
ca współczesnej rzeźby artystycznej; autor Myśliciela (1902), Bram piekieł (1917)  
i Mieszczan z Calais (1886).

46 Chodzi prawdopodobnie o rzeźbę Fugit Amor (1885).
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Mój nauczyciel
O Konstantym Symonolewiczu1

Jest u Puszkina – w Eugeniuszu Onieginie – sformułowanie: 
„Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь”2. 
Ujęcie „чему-нибудь”, że „czegoś” się uczyliśmy – to sprawa  
łatwa – uczyliśmy się tego, co nam narzucały programy, ale ucze-
nie „как-нибудь” – jest zależne i od nas samych, i od tych, którzy 
nas uczyli.

Zdarzyło mi się wielu nauczycieli, i to bardzo różnych.  
Tu chciałbym wspomnieć moich nauczycieli gimnazjalnych.

Można powiedzieć, że szkoła średnia mnie uformowała. Po- 
czątkowo uczęszczałem do szkół rosyjskich. Mniej więcej od trzy-
nastego roku życia aż do matury uczyłem się w gimnazjum pol-
skim w dalekim Harbinie – w Mandżurii. Zachowałem jak najbar-
dziej czułą pamięć o wszystkich nauczycielach z tego gimnazjum.  
To oni wciągali mnie w kulturę polską i – nawiązując do zwro-
tu użytego w kilku moich powieściach – czuwali nad procesem 
repolonizacji rodziny Parnickich w mojej osobie. Rzecz cieka-
wa – uwarunkowana zresztą czynnikami historycznymi – byli 
to amatorzy, a nie zawodowi pedagodzy. Byli to bardzo kul-
turalni i wykształceni Polacy i Polki, którzy daleko od Polski,  
w środowisku, gdzie polskość była – mówiąc obrazowo – wy-

1 „Nurt” 1974, nr 4. Do artykułu dołączono zdjęcie Parnickiego.
2 „My vse učilis’ ponemnogu čemu-nibud’ i kak-nibud’” – w przekładzie Ada-

ma Ważyka: „Każdy z nas uczył się potrosze / Czegoś tam, jakoś, nad czymś 
dukał”, i dalej: „Więc wykształceniem, bardzo proszę, / Dla nas popisać się nie 
sztuka”. A. Puszkin: Eugeniusz Oniegin. Tłum. A. Ważyk. Warszawa 1952, s. 13 
(rozdział I, pieśń V).

1974
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sepką na morzu rosyjskim, położonym na jeszcze większym – 
oceanie chińskim – postawili sobie zadanie, by w sposób ofiarny, 
i to wielostronnie ofiarny, pozyskiwać – czy ściślej – odzyskiwać 
dla kultury polskiej młodzież, która Polski nie znała, najwyżej  
z opowiadań rodziców czy nawet dziadków. W sumie przez to 
gimnazjum przeszło kilkaset osób.

Gdy myślę o całym swoim późniejszym życiu, o tym, kim się 
stałem, czemu poświęciłem życie, uświadamiam sobie, że za-
wdzięczam to jednemu człowiekowi. Był nim pan Konstanty 
Symonolewicz3, który w owym okresie – gdy ja uczęszczałem 
do Gimnazjum im. H. Sienkiewicza – był w Harbinie konsulem  
z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej. Uczył nas w gimnazjum 
historii powszechnej i języka polskiego, ale z wykształcenia był 
sinologiem, orientalistą. Znał się na Dalekim Wschodzie tak bar-
dzo, że rząd rosyjski przedrewolucyjny skierował go do amba-
sady w Pekinie nie jako dyplomatę, lecz jako świetnego znawcę  
starożytności chińskich. Opowiadał, że seminarium na uni-
wersytecie petersburskim składało się z trzech osób: dwóch 
profesorów i jednego studenta. Tym studentem był on. Przed-
miotem seminarium była analiza tekstów buddyjskich. Jeden 
z profesorów był specjalistą od chińskiego, drugi od sanskrytu.  
Ten od chińskiego nie znał sanskrytu i odwrotnie. Natomiast 
student – Symonolewicz – znał oba języki. Naturalnie wiedza 
jego była nieporównanie mniejsza, ale bez niego nie mogli sobie  
z tym analityczno-porównawczym tematem poradzić. Wynios- 
łem z domu dosyć duże zainteresowanie historią powszech-
ną, ale mogło to zainteresowanie zniknąć. Wśród nauczycieli 
w gimnazjum harbińskim nie było nikogo, kto mógłby tę iskrę 
wielkiego zainteresowania rozniecić i podtrzymać. Konstanty 
Symonolewicz ogromnie pasjonował się historią powszechną.  
Pasja ta udzielała się jego synowi4, który w przeciwieństwie do 

3 Zob. przypis 8 na s. 28.
4 Konstanty Symonolewicz-Symmons (1909–1986) – syn Konstantego Symo-

nolewicza, bliski przyjaciel Teodora Parnickiego z lat harbińskich; od wiosny 
1929 r. przebywał w Polsce (mieszkał w Warszawie, następnie we Lwowie), skąd
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mnie – bo ja pojechałem do Lwowa na studia polonistyczne –  
pojechał do Warszawy, aby studiować historię u Handelsmana5  
i Arnolda6.

Pan Symonolewicz potrafił swoją pasją zarazić nawet bardzo 
średnich uczniów. Miał on system oceniania na ogół nie stosowa-
ny w szkole. Pod koniec okresu lub roku ogłaszał – kto na jaki sto-
pień zasłużył. Ale jeśli ktoś chciał, mógł udowodnić mu na drodze 
egzaminu, że zasłużył na lepszy stopień. Pamiętam, że stanąłem 
do takiego egzaminu w czwartej klasie – uczyliśmy się wtedy hi-
storii starożytnej. Na cztery z pięciu pytań odpowiedziałem bez 
zarzutu.

W piątym pytaniu chodziło o podział polityczno-administra-
cyjny Peloponezu. Zacząłem wymieniać: Eliada, Arkadia, Argo-
lida, Lakonika, Messenia i... dalej nie wiem. Z zawstydzeniem  
i smutkiem przyznaję, że niestety nie pamiętam szóstej części.  
A na to pan Symonolewicz: „postawię ci jednak piątkę. Gdy-
byś zapomniał o Argolidzie czy Arkadii, to znaczyłoby, że nie 
jesteś dobrze przygotowany, ale zapomniałeś o Achai, o czym 
najłatwiej zapamiętać, ponieważ o Achai mówi się ciągle w woj-
nie trojańskiej. Twoje zapominanie wynika ze zdenerwowania”.  
To wydarzenie wspominam zawsze ze wzruszeniem. Ale o wie-
le ważniejsze dla mnie jako pisarza było to, że po wyjeździe do 
Polski naszego zawodowego polonisty – pana Janiszewskie- 

w 1939 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych; socjolog (doktorat uzyskał  
na Columbia University), badacz polskiego i ukraińskiego nacjonalizmu;  
autor między innymi Modern Nationalism: Towards a Consensus in Theory (New 
York 1968), Ze studiów nad Polonią amerykańską (Warszawa 1979) i National Con- 
sciousness in Poland: Origin and Evolution (Meadville 1983); w Stanach Zjednoczo-
nych był wykładowcą Allegheny College w Meadville (Pensylwania).

5 Marceli Handelsman (1882–1945) – polski historyk żydowskiego pocho-
dzenia, metodolog historii; studiował w Warszawie, Berlinie, Paryżu i Zu- 
rychu; zawodowo związany z Uniwersytetem Warszawskim; jeden z najważ- 
niejszych historyków początków XX w.; zginął w niemieckim obozie koncentra-
cyjnym.

6 Stanisław Arnold (1895–1973) – polski historyk związany z Uniwersytetem 
Warszawskim, uczeń Marcelego Handelsmana.
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go7 – pan Symonolewicz objął u nas również lekcje języka pol-
skiego.

Nie wiem, czy czytelnicy moich książek aprobują moją skład-
nię, ale zawdzięczam ją właśnie panu Janiszewskiemu. Właśnie 
on wzbudził we mnie zainteresowanie składnią i w ogóle pro-
blemem budowy zdań. Jako nauczyciel był niezwykle sumienny, 
ale niestety nie potrafił w swoich uczniach wzbudzić wielkiego 
entuzjazmu do przedmiotu. Pamiętam, na przykład, w czwartej 
klasie podczas ciągłej analizy Pana Tadeusza czytałem pod ławką 
Quo vadis lub Trzech muszkieterów. Wyrwany do odpowiedzi po-
trafiłem powiedzieć, że Soplicowo dzieliło od zamku tyle a tyle 
kroków, że Sędzia hodował krowy tyrolskie, ale naprawdę mało 
mnie to obchodziło. Podobnie jeśli chodzi o literaturę staropol- 
ską – Modrzewskiego8, Orzechowskiego. Niby pan Janiszewski 

7 Stanisław Janiszewski – nauczyciel języka polskiego i niemieckiego  
w harbińskim gimnazjum; w latach 1917–1925 pełnił funkcję dyrektora szkoły.  
We wspomnieniach z początku pobytu w Meksyku Parnicki zapisał: „Temu czło-
wiekowi zawdzięczam wniknięcie – pochlebiam sobie: dość gruntowne – w taj-
niki składni i stylistyki polskiej; jeżeli wolno mi nazwać siebie pisarzem, to nie 
wolno mi nie dodać, że to on, ów dyrektor charbińskiego gimnazjum imienia 
Sienkiewicza zakładał fundamenty filologiczne pod całą moją późniejszą pracę 
literacką. Zresztą nie chodzi tyle o mnie; iluż młodych Polaków i Polek wyros- 
łych na Dalekim Wschodzie zawdzięcza mu to, iż po powrocie do kraju nie po-
trzebowali się wstydzić przed rodakami stopnia swej umiejętności we władaniu 
mową ojczystą. W dziejach walki o czystość języka polskiego za granicą zapraw-
dę niewielu tak owocną wykonało pracę jak dyrektor Stanisław Janiszewski”.  
T. Parnicki: „Pamięć, władca [...] bezlitosny, wciąż i wciąż wskrzesza ponownie to, co mi-
nęło”. Fragmenty wspomnień Teodora Parnickiego. Odnalazł, oprac. i do druku podał 
T. Markiewka. „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 2, s. 207. W 1934 r. zaś pisał Parnicki 
o Janiszewskim: „On to zaprowadził ład i porządek w gimnazjum – on też naj- 
większe położył zasługi na polu pielęgnowania czystości i poprawności języka 
polskiego, dając niedostateczny stopień z polskiego uczniom, którzy w szkole 
wymówili choćby jedno słówko rosyjskie. Świetny pedagog i znawca gramatyki, 
nie był jednak w stanie Janiszewski rozbudzić w uczniach miłości do literatury 
polskiej; cechowały go w dodatku pedanteria i formalizm”. p.t. [T. Parnicki]: 
Gimnazjum polskie w Charbinie w przededniu likwidacji. „Kurier Lwowski” 1934,  
nr 171 (25 czerwca), dodatek: „Kurier Literacko-Naukowy”, nr 26, s. 7.

8 Andrzej Frycz Modrzewski (1503–1572) – polski pisarz doby renesansu,  
sekretarz Zygmunta I Starego; autor O naprawie Rzeczypospolitej (1551).
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uczciwie i sumiennie nas uczył, ale nawet na mnie, który już wte-
dy sam próbował pisać, nie robiło to większego wrażenia. Tak więc  
w klasie siódmej zaczął uczyć pan Symonolewicz.

Kiedy pan Janiszewski po latach wrócił do nas w glorii peda-
goga, który w Polsce kończył dodatkowe kursy, zapytał konsula: 
„A co teraz pan wykłada w klasie siódmej?” – „O Boskiej komedii  
i trubadurach”. „Tego nie ma w programie!” A na to pan Symo-
nolewicz: „Bardzo pana dyrektora przepraszam (bo Janiszewski 
był dyrektorem), ale myślę, że miłość do romantyzmu polskiego 
można wzbudzić z większą pewnością, jeśli przedtem wzbudzi 
się zainteresowanie problemem miłości do kobiety u Dantego  
i w poezji trubadurów”.

I takie było nastawienie pana Symonolewicza. Jemu zawdzię-
czam swoje wielkie rozmiłowanie w Słowackim i w ogóle w lite-
raturze romantycznej. Właśnie wtedy sam zacząłem pisać coraz 
to pewniej. Większość nauczycieli kiwała głowami, mówili, że ze 
mnie mógłby wyrosnąć niezły historyk, a nawet był taki, który 
twierdził, że ja się łudzę, pisząc, że jestem dobrym humanistą – 
byłbym podobno zacznie lepszym matematykiem, gdybym się 
matematyce naprawdę poświęcił.

Do tych elementów natury pedagogicznej dochodzą elementy 
natury czysto osobistej. Nie będę tu wchodził w szczegóły. Sytua- 
cja wyglądała tak, że ja w Harbinie byłem sam, a mój ojciec był  
w Związku Radzieckim jako inżynier specjalista, choć podda-
ny niemiecki. Odnalazłem ojca po latach, korespondowaliśmy  
z sobą9. Po skończeniu gimnazjum miałem zamiar jechać do Polski 
na studia. Ojciec pisał, że ma różne kłopoty rodzinne, finansowe, 
ale obiecał zdobyć pieniądze na moją podróż do Polski. Potem 
długo nie odzywał się, aż przyszła wiadomość od macochy, że 
ojciec zmarł. Poszedłem z tą wiadomością do pana Symonolewi-
cza. Powiedział mi wtedy: „to jest bardzo smutne, bolesne, ale li-
teratura polska nie powinna stracić. Ja się zajmę twoją podróżą do 

9 Z ojcem Bronisławem Parnickim, mieszkającym wówczas w Swierdłow-
sku, nawiązał Teodor Parnicki kontakt korespondencyjny w 1924 r. Ojciec zmarł  
w marcu 1928 r.
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Polski”. I rzeczywiście – skierował wniosek do rządu polskiego  
o ufundowanie dla mnie biletu na podróż do Polski i stypendium 
na I rok studiów. Rząd polski jak wszystkie rządy, które mają tak 
zwane hierarchie oszczędności, przyznał mi pieniądze na podróż, 
ale akurat połowę tego, ile kosztuje podróż z Harbina do Warsza-
wy. Pan Symonolewicz pokrył osobiście resztę kosztów.

Mam wrażenie, że nie zawiodłem jego nadziei. On już nie żyje, 
ale zdążył jeszcze przeczytać moje Srebrne orły. Pisał wtedy do 
mnie: „Ściskam Ciebie, drogi synu i uczniu, któryś daleko prześcig- 
nął nauczyciela”.

Chciałbym o nim powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Istnieje takie 
określenie – wewnętrznie sprzeczne – liberalny konserwatysta. 
Bywają tacy ludzie i takim był pan Symonolewicz. Był on ziemia-
ninem z pochodzenia10, człowiekiem bardzo konserwatywnych 
poglądów. Ale gdy powstała Polska Ludowa, ówczesne władze, 
nie mając jeszcze do dyspozycji ideologicznie sobie bliskich kadr, 
zaproponowały mu, aby jako chargé d’affaires PRL pojechał do 
Chin – Chin rządzonych jeszcze przez grupę Czang Kaj-szeka11,  
to jest przed zwycięstwem komunistów chińskich. Pan Symono-
lewicz pojechał. Ma on dosyć bliską rodzinę na Zachodzie. Ro-
dzina ta na wypadek, gdyby władze odwołały go do Warszawy, 
namawiała go, aby nie wracał do kraju i zamieszkał na Zacho-
dzie. Propozycje te odrzucił: „Wszyscy wiedzą, a i komuniści  
w Polsce wiedzą, że ja komunistą nie jestem, ale komuniści mi 
zaufali i ja ich zaufania nie zawiodę”. I gdy go odwołali, wrócił 
do Polski. Został potem dyrektorem Ośrodka Wypoczynkowego 
dla urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych i na tym sta-
nowisku zmarł12.

10 Konstatny Symonolewicz urodził się w majątku Mizynówka (pow. zwino-
grodzki) w guberni kijowskiej; więcej w przypisie 8 na s. 28 (Teodor Parnicki mówi 
o sobie).

11 Czang Kaj-szek (1887–1975) – chiński polityk, przywódca chińskiej partii 
narodowej; w latach 1928–1949 faktyczny przywódca kraju; przegrał wojnę do-
mową z komunistami; od 1949 na Tajwanie.

12 Konstantego Symonolewicza powołano na chargé d’affaires poselstwa pol-
skiego w Nankinie w marcu 1948 r., skąd został odwołany na skutek trwającej
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Z tego wszystkiego, co o nim opowiedziałem, wynika, że do 
niego bardziej niż do kogokolwiek innego z ludzi, którzy mnie 
kiedykolwiek uczyli, żywię największą wdzięczność i zachowuję 
najtkliwszą o nim pamięć.

w Chinach wojny domowej w grudniu 1948; zmarł w Połczynie-Zdroju 5 lutego 
1952 r.
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1975

Magistra vitae?1 

Proszę Państwa, to była bardzo ważna wypowiedź pana Irzy-
ka2, choć podejrzewam, że przesadził w optymistycznym widze-
niu roli powieści historycznej. Nie zgadzam się z Pana przekona-
niem o wielkiej roli powieści historycznej w Polsce dzisiejszej, roli 
jako czynnika oddziaływającego na społeczeństwo. Są na to dwa 
sygnały. Po pierwsze, coraz to liczniejsze odejścia bardzo wybit-
nych pisarzy od powieściopisarstwa historycznego. 

Poza tym – czy rzeczywiście ludzie są pod tak silnym wraże-
niem czy pod wpływem powieści historycznej w Polsce dzisiej-
szej? Mam co do tego wątpliwości. Teraz nieco teorii. Dlaczego 
piszemy powieści historyczne? Co ma dać powieść historyczna 
takiego, czego nie może dać żadna inna?

Zanim przyjechałem do Polski, wiele lat temu, w Meksyku, 
przeczytałem w angielskim czasopiśmie literackim omówie-
nie tłumaczonej z polskiego powieści Jerzego Andrzejewskiego. 
Po angielsku nazywała się ona Inkwizytor3, chodziło o powieść 

1 „Kierunki” 1975, nr 34. Tekst jest zapisem debaty o powieści historycznej. 
Prezentujemy wypowiedzi Teodora Parnickiego (z pominięciem dwóch krót-
kich komentarzy). W dyskusji udział wzięli także Wojciech Janicki, Zdzisław  
S. Pietras, Zygmunt Trziszka, Zdzisław Umiński, Zbigniew Irzyk, Jerzy Piechow-
ski, Zbigniew Dolecki, Zygmunt Lichniak, Andrzej Szomański.

2 Zbigniew Irzyk (1933–2014) – krytyk literacki i redaktor; autor Królestwa lite-
ratów (1978); związany ze środowiskiem Instytutu Wydawniczego PAX.

3 J. Andrzejewski: The Inquisitors. Transl. K. Syrop. New York 1960. Informacja 
na okładce pochodząca od wydawcy głosi: „Kiedy ta niepokojąca i przerażająca 
powieść została wydana w oryginale w roku 1957, rozpętała w Polsce prawdzi-
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Ciemności kryją ziemię. Angielski krytyk bardzo dobrze uchwycił, 
że Andrzejewskiemu wcale nie chodzi o historię. Jemu chodziło 
o pewien problem – czy wieczny, czy współczesny, który jego, 
Jerzego Andrzejewskiego, w danym momencie nękał. Dlatego  
z pewnym zdziwieniem, jak przyjechałem do Polski, dowiedzia-
łem się, że jak mówi się na jakichś dyskusjach czy pisze się o po-
wieści historycznej, Ciemności kryją ziemię też zaliczają się do tego 
gatunku powieści.

Andrzejewski, którego zawsze uważałem za pisarza właściwie 
historią nie interesującego się, niedawno w jednym z numerów 
tygodnika „Literatura”4 wystąpił z rewelacją. Mianowicie, w swo-
im notatniku Z dnia na dzień nawiązuje do sztuki w „Dialogu”  
pt. Niebezpiecznie, panie Mochnacki5. Jest tam mowa o rozmowie, 
którą odbyli Mochnacki6 i Drucki-Lubecki7. Andrzejewski pisze 
tak: Nikt nie wie, co było przedmiotem tej rozmowy, jak ona miała 
przebiegać (Andrzejewski pisze o sobie jako o pisarzu). Mnie całe 
życie fascynowało móc literacko taką rozmowę odtworzyć8.

wą burzę kontrowersji; stała się poważnym aktem oskarżenia wymierzonym wo-
bec systemu totalitarnego” (tłum. – P.G.K., T.M.).

4 „Literatura” – tygodnik kulturalny wydawany w latach 1972–1981; redakto-
rem naczelnym pisma był Jerzy Putrament.

5 J. Mikke: Niebezpiecznie, panie Mochnacki... „Dialog” 1975, nr 2, s. 38–58.  
Premiera w Teatrze Telewizji miała miejsce w 1980 r.

6 Maurycy Mochnacki (1803–1834) – działacz, publicysta, teoretyk romanty-
zmu; brał udział w powstaniu listopadowym, po którym znalazł się na emigracji; 
autor tekstu publicystycznego Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831 (1934).

7 Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki (1779–1846) – polityk w okresie Króle-
stwa Polskiego; wywodził się z rodziny magnackiej; w młodości służył w wojsku 
carskim; autor licznych reform; jako zwolennik polityki prorosyjskiej potępił po-
wstanie listopadowe.

8 „W swoim czasie, prawie zaraz po ukazaniu się Popiołu i diamentu, trochę nie-
pewny powieściowej materii, nosiłem się z zamiarem napisania książki o Moch-
nackim, trudno mi powiedzieć, czy źle, czy też dobrze się stało, iż ten zamysł [...] 
porzuciłem. [...] Nie, nie miał szczęścia Mochnacki za życia i po śmierci.  
W ostatnim, lutowym numerze »Dialogu« ukazał się dramatyzowany utwór  
Jerzego Mikke Niebezpiecznie, panie Mochnacki... [...] Niestety, praca, którą z naj- 
lepszą zapewne wolą wykonał Jerzy Mikke, nie na miarę osobowości Mochnac-
kiego wypadła, kompilacyjna to robota, retoryczna, dość niedołężnie napisa-
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I tu Andrzejewski uchwycił jeden z najistotniejszych elemen-
tów tego, czym może być powieść historyczna, a czym nie może 
być historia. Historyk, skoro nie wie – nie ma żadnego zapisu – jak 
przebiegała rozmowa między Mochnackim a Druckim-Lubeckim, 
to nawet zapoznawszy się ze wszystkimi źródłami, powie: mnie 
się wydaje, że mogła przebiegać tak albo tak. Ale ponieważ histo-
ria ma mówić, jak było, żaden z historyków nie ma prawa powie-
dzieć, jak ta rozmowa przebiegała.

I teraz, proszę Państwa, naszych literatów wszelkich możliwych 
gatunków chyba obowiązuje, albo usprawiedliwia, najwcześniej-
sza, jeśli można tak powiedzieć, tradycja – poetyka Arystotelesa9. 
Arystoteles powiedział tak: jaka jest różnica między historią a lite-
raturą? Historia ma się zajmować tym, co było. Literatura ma się 
zajmować tym, co mogło być albo mogło było być. I to jest zasad-
nicza różnica10.
na. Szkoda. Pamiętam, że prawdziwe zainteresowanie postacią Mochnackiego 
zaczęło się u mnie od zafascynowania właśnie ową sceną (zresztą nieistniejącą  
u Mikkego) spotkania dwóch śmiertelnych wrogów, gdy ten, który miał być 
powieszony przez trybuna ludowego, jakim krótko był Mochnacki-rewolu-
cjonista, w sytuacji odwróconej wspaniałomyślnie użycza mu w swoim domu 
schronienia. O ile wiem, nie istnieje żaden pamiętnikarski przekaz, który mó-
wiłby, o czym podówczas ci dwaj rozmawiali. Ta długa i chyba niezwykła roz-
mowa jeszcze i dzisiaj intryguje mnie i wyobraźnię pobudza. Lecz nie sądzę, aby  
mnie jeszcze było stać na wysiłek poznania epoki tak bogatej i skompliko-
wanej. Choć kto wie, może?”. J. Andrzejewski: Z dnia na dzień. „Literatura” 
1975, nr 13, s. 16. W wydaniu książkowym: J. Andrzejewski: Z dnia na dzień. 
Dziennik literacki 1972–1979. T. 1: Z dnia na dzień 1972–1975. Warszawa 1988,  
s. 371–372. Na łamach „Literatury” wywiązała się krótka wymiana zdań między 
Andrzejewskim a Mikkem, która dotyczyła omawianej sztuki.

9 Arystoteles (384–322 p.n.e.) – obok Sokratesa i Platona najważniejszy filo-
zof grecki, metafizyk; twórca artystotelizmu, który głównie za pośrednictwem 
średniowiecznej myśli chrześcijańskiej (św. Tomasz z Akwinu) jest obecny w fi-
lozofii do dziś; stworzył podwaliny logiki (logika dwuwartościowa), koncepcje 
hilemorfizmu; zajmował się też przyrodą oraz polityką.

10 „Historyk i poeta różnią się [...] tym, że jeden mówi o wydarzeniach, któ-
re miały miejsce w rzeczywistości, a drugi o takich, które mogą się wydarzyć. 
Dlatego też poezja jest bardziej filozoficzna i poważna niż historia; poezja wyra-
ża przecież to, co ogólne, historia natomiast to, co jednostkowe. Przez »ogólne« 
rozumiem to, że jakaś postać będzie coś takiego mówić i czynić, co jest zgodne 
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Moim obowiązkiem, obowiązkiem, którego albo nie umiem 
spełnić, albo nie zawsze chcę, jest starać się odtworzyć to, o czym 
historia nie może powiedzieć, jak to się odbyło. Oczywiście, często 
chcemy zrobić coś, a robimy inaczej. Weźmy moją powieść Słowo 
i ciało, którą PAX był łaskaw wydać ponownie. Dla mnie samego 
najważniejszą sprawą w tej powieści jest spotkanie głównej posta-
ci, Markii11, z przywódcami trzech ugrupowań chrześcijańskich. 
To był dla mnie samego najważniejszy punkt. Wszystko inne póź-
niej doszło. Ale mnie chodziło o to, żeby wysilić się maksimum, 
żeby dać maksimum. Żeby to mogło wyglądać naprawdę tak, jak 
powinno było być.

Bywają genialni pisarze i historia zna przykłady odkryć histo-
rycznych, dokonywanych po jakiejś koncepcji poetyckiej, okaza-
ło się, że intuicja poety doskonale uchwyciła to, o czym jeszcze 
historyk nie wiedział. Jednak wszyscy do tego pretendować nie 
możemy. Ale ja, powiedzmy, chciałem, żeby Markia rozmawiała  
z tymi przywódcami najbliżej tego, jak to się mogło odbyć napraw-
dę. Otóż, czy taka rozmowa mogła się odbyć? Twierdzę, że mogła.

Dziesięć lat temu w „Więzi”12 albo w „Znaku”13 Zenon Szpotań-
ski14 zwrócił uwagę (i jako wierzący krytyk katolicki albo sympa-

z prawdopodobieństwem lub koniecznością, do czego właśnie dąży poezja, która 
dopiero później nadaje imiona bohaterom”. Arystoteles: Poetyka. Przeł. H. Pod-
bielski. [BN II, 209]. Wrocław 1983, s. 26–27.

11 Marcja (Marcia Aurelia Ceionia Demetrias; gr. Markia; zm. 193) – wyzwo-
lenica i kochanka cesarza rzymskiego Kommodusa (161–192), syna Marka Aure-
liusza. Jej ojciec – Marek Aureliusz Sabinianus – został wyzwolony przez Mar-
ka Aureliusza i Lucjusza Werusa. Miała olbrzymi wpływ na cesarza, wspierała 
chrześcijan – być może sama była chrześcijanką. Była jednym z ważniejszych 
spiskowców w zamachu na życie Kommodusa. Skazana na śmierć przez cesarza 
Dydiusza Juliana (133–193).

12 „Więź” – czasopismo o charakterze katolickim, wydawane od 1958 r.;  
w PRL związane z opozycją.

13 „Znak” – miesięcznik społeczno-kulturalny o charakterze katolickim wyda-
wany od roku 1946 (z przerwą w latach 1953–1956). 

14 Zenon Szpotański (1919–1976) – krytyk i eseista; związany z katolickimi 
czasopismami „Więź” i „Znak”; autor tomu O wolności myślenia (1986). „Jest  
w Słowie i ciele przepyszna scena, jedyna może w całej literaturze świata – scena 
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tyk katolicyzmu bardzo się tym cieszył), że w świetle tej rozmo-
wy tak dobrze wychodzi postać papieża Wiktora15. Otóż, proszę 
Państwa, czy tak powinno było być? Zamierzałem co innego, ale  
na mnie ciążyły pewne rzeczy, które sprawiły, że wyszło tak 
właśnie. Albo tradycja mojego wychowania, albo moja sympatia 
do Rzymu jako takiego i do idei papiestwa jako czynnika prze-
kazującego następnym wiekom tradycje Rzymu historycznego. 
Albo po prostu ignorancja. Gdybym chciał być w pełni uczciwy 
i sprawiedliwy, powinienem był się nauczyć po syryjsku i czytać 
gnostyckie pismo w języku syryjskim. Żeby lepiej zgłębić i żeby 
gnostyk w mojej powieści był bardziej podobny do takiego, jakim 
on był rzeczywiście. Powinienem był udoskonalić swoją grekę  
i móc przeczytać wszystko, co judaizanci ówcześnie pisali przeciw 
wielkiemu rzymskiemu Kościołowi.

Jeżeli z jednej strony tylko powieść historyczna może wypełnić 
luki, starając się zbliżyć maksymalnie do prawdy, z drugiej strony 
tylko powieść historyczna może uwalniać czytelnika, a nawet uwal-
niać postać od tego, co nazywam tyranią prawdy historycznej.

Ktoś tu z Państwa wspomniał o d’Ormessonie (zresztą Państwo 
może słyszeli, rok temu miesięcznik „Literatura na Świecie” roz-
dmuchał nawet sprawę d’Ormessona, zresztą i ja tam się wypo-

rozmowy między papieżem a herezjarchami, o której opowiada nam po latach 
Markia, daleka swym rozmówcom nie tylko przez odległość czasu, jaka ją dzieli 
od chwili, w której się z nimi zetknęła, ale i przez całkowitą, tak bezwzględną, 
że tylko dla niej samej niedostrzegalną, obcość wobec chrześcijaństwa. Jedynym 
w tej scenie, który wzbudza szacunek, jest papież, jedyny wśród tych ludzi Rzy-
mianin, twardy, bezwzględny, nie odstępujący ani ćwierć kroku od tego, co ma 
za słuszne. Wobec jego siły hellenizujący gnostyk, chociaż jak każdy gnostyk jest 
klasycznym duchowym mieszańcem, wydaje się dworakiem. Wobec spokoju pa-
pieża, prowadzenie dyskusji przez jego przeciwników to jarmarczne wykłócanie 
się. Tu raz jeszcze odsłania się nam inny Parnicki”. Z. Szpotański: Teodor Parnicki. 
„Znak” 1963, nr 4, s. 444.

15 Wiktor I (zm. 199) – papież w latach 189–199; pierwszy papież, którego 
językiem była łacina (pochodził z prowincji Afryka), i pierwszy papież, który 
miał kontakt z dworem cesarskim; za pontyfikatu Wiktora I Tertulian zaczął uza-
sadniać pozycję biskupa Rzymu zasadą sukcesji apostolskiej opartej na słowach 
Ewangelii według św. Mateusza (Mt 16,18–19).



wiadałem). Otóż, jeżeli sobie mówię, że w swoich powieściach 
czasem wyjmuję cegiełkę i wstawiam inną (tak jak jest u mnie  
z powstaniem listopadowym)16, to d’Ormesson wyjmuje nie ce-
giełki, on zwalił cały mur. I zbudował most.

To jest powieść historyczna, zresztą pięknie napisana, na temat 
czegoś, czego w ogóle nie było. Na miejsce rzeczywistej historii Eu-
ropy i Azji w ciągu pięciu czy sześciu wieków, jest historia cesar-
stwa, którego w ogóle nie było. Jest historia postaci, które nigdy nie  
istniały, historia układów politycznych, które też są absolutnie 
nierealne. Słyszałem, że książka ta miała we Francji ogromne po-
wodzenie. Więc może na to jest zapotrzebowanie? Może jest za-
potrzebowanie na wyzwolenie od ciężaru prawdy historycznej. 
Spróbowałem to zrobić w Słowie i ciele, przyjmując, że Markia żyje 
dalszych dziesięć lat. Przyznam się, że mnie takie rozwalanie ca-
łego muru jak u d’Ormessona nie odpowiada, ale wyjęcie jednej 
cegiełki – owszem. Dochodzimy do błędnego koła. Wyjęcie jed-
nej cegiełki, pan Piechowski wyjąłby inną cegiełkę, Dobraczyński 
inną... Znowu wracam do tego strasznego ciężaru subiektywizmu, 
który ciąży na wszystkich naszych literackich poczynaniach, bo 
trzeba naprawdę nadludzkich mocy, albo charakteru, albo intelek-
tu, ale nade wszystko w danym wypadku intuicji, żeby od tego się 
wyzwolić. Dlatego z wielkim smutkiem muszę powiedzieć panu 
Doleckiemu17, że niestety, nie czuję się wolny. Jestem obciążony 
szeregiem rzeczy. I to musi występować w moim pisarstwie.

16 Zob. s. 125 (Atlas wyobraźni historycznej), s. 137 („Jakub walczy z aniołem, jest 
aniołem zafascynowany”), s. 176 („Przestałem szukać wzorów”).

17 Zbigniew Dolecki (1930–1990) – poeta, prozaik i krytyk, związany ze śro-
dowiskiem Instytutu Wydawniczego PAX; współpracował między innymi z cza-
sopismami „Orka” (później „Tygodnik Kulturalny”), „Życie i Myśl”, „Kierunki”  
i „Słowo Powszechne”.
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O Srebrnych orłach1

Autor scenariusza i reżyser filmu telewizyjnego Tylko Beatry-
cze, Stefan Szlachtycz2, wyraził pogląd, że Srebrne orły są powie-
ścią ze sztucznie doczepionym zakończeniem. Byłem zaskoczo-
ny wnikliwością tej uwagi, ponieważ dotąd nikt z krytyków  
na to nie wpadł.

Czy ponoszę za to odpowiedzialność? Sądzę, że sztuczne zakoń-
czenie zostało w dużej mierze zawinione przez szczególne okolicz-
ności zewnętrzne. Ale to dotyczy nie tylko zakończenia. Właści-
wie powstawanie Srebrnych orłów mogę uznać za dzieje zmagania  
z okolicznościami, które wpływały na kształtowanie się tej książ-
ki. Miała mieć pierwotnie kształt zupełnie inny i inny tytuł: Impera-
tor. Wprawdzie zasadnicza koncepcja została ta sama, Srebrne orły  
są przecież powieścią o konflikcie między niewątpliwie urzekającą 
koncepcją Ottona III3 o odrodzeniu światowego Cesarstwa Rzym-

1 „Kierunki” 1976, nr 16. Do artykułu dołączono zdjęcie Parnickiego, który 
przygląda się antycznemu popiersiu, oraz krótką notkę o wydaniach Srebrnych 
orłów. 

2 Stefan Szlachtycz (ur. 1930) – reżyser filmowy i teatralny, architekt, związa-
ny z TVP i Teatrem Telewizji, autor ekranizacji powieści Tylko Beatrycze (1975).  
Zob. P. Gorliński-Kucik: „...jeżeli był młyn w Niałku, był młynarz w Niałku...”. Wy-
powiedź Teodora Parnickiego dla Stefana Szlachtycza. „Śląskie Studia Polonistyczne” 
2017, nr 1 (9), s. 235–249.

3 Otton III był zwolennikiem koncepcji stworzenia uniwersalnego imperium 
rzymskiego, w którym polityka podporządkowania Kościoła państwu łączyła 
się z ideą jedności chrześcijańskiej i kultem starożytnego Rzymu. Uniwersalnej 
władzy cesarskiej miały być poddane, na prawach równorzędności: Italia, Ga-
lia, Germania i Sclavinia (Słowiańszczyzna). W dalszej perspektywie Otton III 
spodziewał się rozciągnąć swą zwierzchność także na Bizancjum. Na zjeździe

1976



206

skiego a realizmem politycznym Bolesława Chrobrego4. Główną 
postacią Imperatora miał być Mieszko II5, następca Chrobrego. Miał 
być pokazany jako człowiek, który w przeciwieństwie do ojca dał 
się opętać ideom Ottona III, uwierzył w możliwość odrodzenia uni-
wersalnego Cesarstwa Rzymskiego. A nawet wyobraził sobie, że 
właśnie on, jako syn potężnego Bolesława Chrobrego i jako mąż sio-
strzenicy Ottona III, jest powołany do spełnienia wielkich Ottono-
wych marzeń. I oczywiście jego zamiar zakończył się katastrofą nie 
tylko osobistą – nie osiągnął cesarstwa, ale zaprzepaścił stworzone 
przez ojca królestwo.

Nawet zacząłem tę wersję pisać. Działo się to w warunkach 
niesłychanie trudnych. Pracowałem wtedy w Kujbyszewie, w am-
basadzie rządu polskiego z siedzibą w Londynie. Była to połowa 
roku 1942. Zbierałem materiały, ale właściwie nie miałem czasu na 
realizację. Pełniłem bowiem funkcję faktycznego, choć nie formal-
nego attaché prasowego, redaktora organu ambasady pt. „Polska”. 
Poza tym byłem dysponentem Funduszu Kultury Narodowej6 – 

w Gnieźnie (1000) uniezależnił Polskę od kościelnej władzy Niemiec i wzmocnił  
polityczną rolę Bolesława I Chrobrego jako swego współpracownika w monar-
chii uniwersalnej.

4 Na zjeździe gnieźnieńskim Bolesław Chrobry został zwolniony przez ce-
sarza Ottona III z trybutu dla królów niemieckich, został „sprzymierzeńcem” 
Rzymu i uzyskał królewskie prawo inwestytury biskupów. Po śmierci Ottona III  
w 1002 Bolesław znalazł się w konflikcie z jego następcą Henrykiem II Świętym – 
prowadził z nim długotrwałe wojny (1002–1018), zakończone pokojem w Budzi-
szynie i zajęciem Milska i Łużyc.

5 Mieszko II Lambert (990–1034) – drugi król i trzeci historyczny władca Pol-
ski, syn Bolesława I Chrobrego; w trakcie krótkiego panowania toczył walki  
z Niemcami, Czechami i Rusią Kijowską, a także z bratem Bezprymem; w chwili 
śmierci pozostawił państwo osłabione i na skraju reakcji pogańskiej.

6 Fundusz Kultury Narodowej – instytucja państwowa wspomagająca finan-
sowo artystów i naukowców, działająca w latach 1928–1939; reaktywowany 
przez rząd polski w Paryżu na przełomie 1939/1940 w celu materialnego wspie-
rania twórców w kraju i na obczyźnie. Zob. M. Danilewicz Zielińska: Szkice 
o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939–1989. Wyd. 2. rozszerz. Wrocław 1999, 
s. 80–83; W. Chmielewski: Działalność Funduszu Kultury Narodowej na obczyźnie  
w latach 1939–1947. „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2017, nr 3–4, s. 24–43; 
por. P. Gorliński-Kucik: „Mało kto z nas wszystkich jeszcze żyjących daje mi to 
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zajmowałem się artystami, pisarzami, uczonymi, którzy znajdo-
wali się na terenie Związku Radzieckiego i byli pod opieką naszej 
ambasady. Na przełomie roku 1942 i 1943 przyjazd Jana Erdma-
na7, późniejszego zięcia Melchiora Wańkowicza8, uwolnił mnie  
z funkcji attaché prasowego i redagowania „Polski”. Zostałem  
attaché do spraw kulturalnych.

Miałem więcej czasu. Dlatego na przełomie stycznia i lutego 
1943 napisałem pierwsze dwa rozdziały powieści o Mieszku II,  
w których zostało zarysowane uleganie manii odnowiciela Ce-
sarstwa Rzymskiego. Nie bardzo przykładałem się do pisania 
Imperatora, lecz starałem się przekonać mojego szefa, ambasadora 
Romera9, że najważniejszym moim zadaniem i obowiązkiem wo-
bec kultury polskiej powinno być dokończenie w ciągu pół roku 
tej powieści. Stosunki dyplomatyczne pomiędzy rządem londyń- 
skim i ZSRR zostały zerwane 25 kwietnia 1943 roku. W następ-
stwie tego personel ambasady wyjechał koleją do Iranu. W pociągu 
między Morzem Aralskim i Taszkientem udało mi się ambasadora 
przekonać. Do końca roku mogłem się zająć tylko pisaniem powie-
ści. Chciałem to robić w Jerozolimie, ponieważ zorientowałem się, 
że w bibliotece Uniwersytetu Hebrajskiego znajdę najlepsze i naj- 
obfitsze materiały w postaci dzieł przywiezionych przez Żydów- 

poczucie ciągłości polskiej [...] literatury XX wieku”. Listy Teodora Parnickiego do Alek-
sandra Wata. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 1 (3), s. 229–248.

7 Jan Erdman (1906–1986) – dziennikarz, także sportowy, w trakcie wojny  
w Kujbyszewie; współpracownik Parnickiego w dwutygodniku „Polska”; po 
wojnie przebywał na emigracji w USA; z Janem Erdmanem prowadził Parnicki 
korespondencję w latach 1944–1946. Zob. „Ciąży na mnie [...] obowiązek wierno-
ści”. Listy Teodora Parnickiego do Jana i Marty Erdmanów z lat 1944–1946. Oprac. 
A. Dobrowolski, T. Markiewka. „Pamiętnik Literacki” 2017, z. 4, s. 171–216.

8 Melchior Wańkowicz (1892–1974) – dziennikarz, autor reportaży i pisarz, po-
dróżnik, korespondent wojenny; z emigracji powrócił do Polski w 1958 r.; autor 
Na tropach Smętka (1936) i Bitwy o Monte Cassino (1947).

9 Tadeusz Ludwik Romer (1894–1978) – polityk i dyplomata; w dwudziesto- 
leciu międzywojennym na placówkach we Włoszech, w Portugalii i Japo-
nii; w trakcie II wojny światowej na Dalekim i Bliskim Wschodzie, zaangażo- 
wany w pomoc emigrującym polskim Żydom, w latach 1942–1943 na placówce 
w Kujbyszewie; od 1945 na emigracji, najpierw w Londynie, potem w Kanadzie.
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-intelektualistów, emigrantów z Polski. Jednakże około miesiąca 
tkwiłem w Teheranie. Spędzałem czas w muzeum archeologiczno- 
-historycznym, korzystając z jego biblioteki. Tam zetknąłem się  
z angielskim tłumaczeniem znakomitego niemieckiego dzieła 
Gregoroviusa10 Historia miasta Rzymu w wiekach średnich11. Prze-
czytałem fascynujący rozdział o Rzymie czasów Ottona III  
i papieża Sylwestra II12. Te dwie postacie urzekły mnie tak bar-
dzo, że Mieszko II zszedł na dalszy plan. Zabawna rzecz. Dziełu 
Gregoroviusa zawdzięczam zresztą podstawowy błąd historycz-
ny. Główna postać Srebrnych orłów ma na imię Teodora Stefania13.  
W wiele lat później stwierdziłem, że źle odczytałem tablicę  
genealogiczną. Chodziło o rodzinę patrycjusza Krescencjusza.  
Jan Krescencjusz14 ożenił się z Teodorą Stefanią, jednak mylnie  
odczytałem „Teodora Stefania” jako podwójne imię. Tymczasem 
były to dwie różne osoby – siostry.

Z Teheranu do Jerozolimy jechałem dookoła przez Irak, Liban, 
Syrię. Do granicy irackiej jechaliśmy – około 20 osób – dwiema pół- 
ciężarówkami. Siedziałem przy kierowcy. Między Hamadanem15 

10 Ferdinand Gregorovius (1821–1891) – niemiecki historyk; specjalizował się 
w historii średniowiecznego Rzymu; autor Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter 
(1872).

11 Wydanie angielskie w tłumaczeniu Annie Hamilton ukazało się w Lon-
dynie nakładem wydawnictwa George Bell&Sons w latach 1894–1902. Pol-
skie wydanie: F.A. Gregorovius: Historia miasta Rzymu w średniowieczu. Tłum.  
H. Pietruszczak. Cz. 1–4. Zgorzelec 2009.

12 Sylwester II (właśc. Gerbert z Aurillac; 945–1003) – papież (999–1003); zaj-
mował się naukowo matematyką; reformator Kościoła, wspierał proces chrystia-
nizacyjny w Polsce; sojusznik idei Ottona III.

13 Imiona „Teodora” i „Stefania” widnieją w tablicach genealogicznych  
Krescencjuszów, można więc założyć, że kobiety były postaciami historycznymi.

14 Jan Krescencjusz (Krescencjusz II, Krescencjusz Młodszy; zm. 998) – włoski pa-
trycjusz z rodu Krescencjuszów, posiadających faktyczną władzę w Rzymie, a na-
wet mających wpływ na wybór papieża; wpłynął na wybór antypapieża Jana XVI.

15 Hamadan (Hamedan) – miasto w Iranie, położone 400 km na południowy 
zachód od Teheranu, stolica prowincji o tej samej nazwie; niegdyś w tym miej-
scu znajdowało się miasto Ekbatana – stolica państwa Medów, a później letnia  
rezydencja władców Persji z dynastii Achemenidów; jak głosi tradycja żydowska,  
w Hamadanie znajdują się groby Estery i Mardocheusza.
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a Kermanszach16 na terenie perskiego Kurdystanu17 potwor-
ny upał, monotonna praca silnika i zmęczenie wprawiły mnie  
w półomdlenie. Wtedy miałem rodzaj wizji, snu. Zacząłem śnić 
rozmowę między Ottonem III i Sylwestrem II. Papież namawia 
Ottona do spowiedzi, a Otto nie chce się wyspowiadać. Ta roz-
mowa przeszła do tekstu Srebrnych orłów, gdzie Otto spowiada  
się przed przypadkowo spotkanym mnichem Aronem18, później-
szym opatem tynieckim.

Ale w samochodzie Arona jeszcze nie było. O jego istnieniu do-
wiedziałem się dopiero w Jerozolimie.

Po przyjeździe zorientowałem się, że mam pół roku czasu. Zna-
jąc siebie, przypuszczałem, że dwa miesiące to będzie próbowa-
nie, a naprawdę praca zacznie się później i jej natężenie będzie 
się zwiększać aż do samego końca. Musiałem więc z konieczności 
ograniczyć zbieranie materiałów. Postanowiłem nie zagłębiać się 
zbytnio w źródła historyczne, lecz zaufać przede wszystkim jakie-
muś poważnemu historykowi. Odszukałem wyczerpującą mono-
grafię Stanisława Zakrzewskiego19 o Bolesławie Chrobrym. Tam 
znalazłem informację, że w roku 1015 został założony klasztor 
Benedyktynów w Tyńcu i opatem został Aron, prawdopodobnie  
Irlandczyk z pochodzenia. I tak wkradł się znowu błąd histo-
ryczny do powieści, klasztor założono bowiem 30 lat później.  
To był błąd Zakrzewskiego. Gdybym miał więcej czasu, na pewno 
odkryłbym tę pomyłkę, porównując dzieła różnych historyków. 
Zatem znowu okoliczności zewnętrzne.

16 Kermanszach – miasto w zachodnim Iranie, stolica stanu Kermanszach; 
miasto znajduje się w górach Zagros.

17 Kurdystan – górzysta kraina zamieszkana przez Kurdów; jej obszar podzie-
lony jest między Turcję, Irak, Iran (Persję) i Syrię.

18 Aaron, Aron (zm. 1059) – biskup krakowski (1046) i arcybiskup (1049), 
pierwszy opat tynieckich benedyktynów (1044); być może przybył z Wysp Bry-
tyjskich (najprawdopodobniej z Irlandii).

19 Stanisław Zakrzewski (1873–1936) – polski historyk, studiował na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim, w Wiedniu i Berlinie; związany z Uniwersytetem Lwow-
skim; autor wielu prac z historii średniowiecza, między innymi monografii Bole-
sław Chrobry Wielki (1925).
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Dlatego Aron stał się centralną postacią powieści, co prawda 
postacią bierną. Jako spowiednik Ottona III jest cały czas świad-
kiem wydarzeń. Chciałem jednak przekształcić Arona w postać 
dramatyczną, która sama bierze udział w wydarzeniach histo-
rycznych i czuje na własnej skórze ich cięgi.

Otóż w Kronice Thietmara20 jest bardzo interesujący szczegół.  
W roku 1017 – a cała akcja Srebrnych orłów toczy się w latach 
1015–1018 – cesarz Henryk21 oblegał bronioną przez wojsko pol-
skie twierdzę Niemczę w sojuszu z pogańskimi Lutykami22. Było 
to bardzo niemądrym posunięciem od strony propagandowej – 
katolicki cesarz posługuje się poganami w walce z synem nowo- 
chrzczeńca. Thietmar daje do zrozumienia, że Bolesław Chrobry 
wykorzystał propagandowo tę sytuację. Przeciw Lutykom wy-
stawił ludzi z krzyżami, aby wojsko niemieckie widziało, że po 
ich stronie są poganie, a oni atakują chrześcijan. W mojej powie-
ści Aron miał stać z krzyżem na murach Niemczy. Szykowałem 
się do tej sceny szczególnie, ponieważ chciałem zrobić z niej naj-
bardziej dramatyczny moment powieści. Wyobrażałem sobie, że 
Aron wcale nie chciał stać na murach Niemczy – człowiek łagodny, 
niezbyt odważny. Wyobrażałem sobie dramatyczne spięcie, w któ-
rym Bolesław przekonuje, że właśnie jego, reprezentanta Kościoła  
w świeżo uchrześcijanionej Polsce, obdarzonego wysoką godno-
ścią opata, obowiązkiem jest stać na murach i narażać własne życie.  
Liczyłem, że napiszę tę scenę około Nowego Roku 1944. Później 
miał zostać napisany finał – rok 1018, Bolesław Chrobry zawiera 
korzystny pokój z cesarzem Henrykiem II w Budziszynie23.

20 Thietmar z Merseburga (975–1018) – biskup Merseburga; autor kroniki 
Thietmari merseburgiensis episcopi chronicon zwanej Kroniką Thietmara, jednego  
z najważniejszych tekstów źródłowych o średniowiecznej Europie Środkowej.

21 Henryk II Święty (973–1024) – książę Bawarii, król Niemiec (1002), cesarz 
rzymski (1014); kanonizowany w 1146; ostatni z rodu Ludolfingów.

22 Lutycy (Wieleci, Wieletowie, Wilcy, Lucice) – grupa plemienna Słowian 
połabskich, zamieszkujących od co najmniej VIII w. tereny między dolną Odrą  
a Łabą, wywodząca się z Pomorza Przedodrzańskiego.

23 Pokój w Budziszynie, zawarty w 1018 r. między Bolesławem I Chrobrym  
a cesarzem Henrykiem II, zakończył serię konfliktów polsko-niemieckich toczo-  
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Tam dopiero miały się pojawić te motywy, które w zakończe-
niu powieści ostatecznie pojawiły się o wiele wcześniej, bo w roku 
1015, i w innej scenerii – w Krakowie. Ponieważ byłem bardzo 
już zmęczony pracą, postanowiłem tempo nieco zwolnić, aby dać  
z siebie maksimum w scenie namawiania Arona przez Bolesława 
Chrobrego. Tymczasem, proszę sobie wyobrazić, dostałem pole-
cenie, aby stawić się w Londynie, a potem objąć stanowisko at-
taché kulturalnego w poselstwie polskim w Meksyku. Ambasador 
Romer został wówczas ministrem spraw zagranicznych24. Miałem 
jechać pierwszym transportem, jaki Anglicy oddadzą do dyspo-
zycji rządu polskiego w Londynie. Wówczas nie wiedziało się  
z góry, którego dnia i jakim statkiem się pojedzie. Były to spra-
wy chronione przed niemieckim wywiadem. W polskim Centrum 
Informacyjnym na Bliski Wschód25, które mieściło się właśnie  
w Jerozolimie, powiedziano mi tylko, że w pierwszych dniach 
stycznia mam wypłynąć z Kanału Sueskiego i muszę pojechać do 
Kairu, gdzie dowiem się dalszych szczegółów. Nie mogłem prze-
widzieć, co się ze mną stanie – wojna. Postanowiłem powieść za-
kończyć najszybciej jak to tylko możliwe.

Nigdy w życiu nie pracowałem tak intensywnie, jak wówczas, 
nawet w czasie świąt Bożego Narodzenia. Może sypiałem po 
cztery godziny na dobę. Nie schodziłem na posiłki w pensjonacie 
polskich Żydów, w którym mieszkałem, przynoszono mi coś do 
pokoju. I 27 grudnia około godziny szóstej po południu powieść 
skończyłem. Dopilnowałem jej przepisania. Polskie Centrum In-
formacyjne miało ekspozyturę wydawniczą i od razu zawarło ze 
mną umowę na wydanie tej powieści. Było to możliwe, ponieważ 
niektórzy ludzie, a szczególnie obecny profesor Uniwersytetu  

nych w latach 1002–1018 o Milsko, Łużyce, Czechy i Morawy. Na mocy podpisa-
nego traktatu Milsko i Łużyce pozostały w granicach Polski.

24 Tadeusz Romer – po zakończeniu misji w ZSRR (kwiecień 1943) pełno-
mocnik rządu RP na Bliskim Wschodzie; od 14 lipca 1943 do 24 listopada 1944   
minister spraw zagranicznych w rządzie londyńskim Stanisława Mikołajczyka. 

25 Chodzi o Centrum Informacyjne na Wschód podległe Ministerstwu Infor-
macji i Dokumentacji rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.



Harvarda Wiktor Weintraub26, wówczas szef ekspozytury, śledzili 
na bieżąco powstawanie tej powieści.

I dlatego Stefan Szlachtycz ma rację. Srebrne orły mają koniec 
sztucznie doczepiony, inny zupełnie niż ten, który pierwotnie 
planowałem. Po prostu już nie zdążyłem. Najbardziej żałuję dra-
matycznej sceny Bolesława Chrobrego z Aronem. Zresztą nie-
wiele brakowało, aby Srebrne orły w ogóle nie zostały ukończone.  
Nie mogłem oprzeć się pokusie i nie wybrać się na pasterkę do Be-
tlejem – dziewięć–jedenaście kilometrów. W towarzystwie znajo-
mej pojechałem taksówką prowadzoną nie przez Żyda, lecz chrze-
ścijanina, który już trochę poświętował. W Betlejem, w pobliżu 
bazyliki Narodzenia na skarpie mieliśmy wypadek. Na szczęście 
skończyło się na strachu i szoku, ale – jak powiedział angielski 
policjant, który znalazł się na miejscu wypadku – niewiele bra-
kowało, abyśmy stoczyli się ze skarpy i Srebrne orły nie miałyby  
w ogóle żadnego zakończenia.

26 Wiktor Weintraub (1908–1988) – literaturoznawca, studiował na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim; w latach 1941–1943 w Ambasadzie Polskiej w Kujbyszewie,  
redagował ukazujący się w Jerozolimie dwutygodnik „W Drodze”; od 1945 na emi-
gracji; profesor slawistyki na Uniwersytecie Harvarda.
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Kryzys i szanse powieści historycznej1

Moje dzisiejsze wystąpienie ma charakter szczególny. Niespełna 
dwanaście lat temu pierwszy raz przyjechałem z Meksyku do Pol-
ski Ludowej i od tamtego czasu jest to chyba moje trzydzieste spot- 
kanie publiczne tego rodzaju, nie licząc oczywiście wykładów  
na Uniwersytecie Warszawskim. Żadne z tych spotkań nie było 
następstwem mojej inicjatywy, lecz wynikiem łaskawej inicjatywy 
instytucji, która chciała mnie gościć. To spotkanie ma inny cha-
rakter; mianowicie ja sam zwróciłem się do pana Zygmunta Lich-
niaka z pytaniem, czy mogę wystąpić w Klubie im. W. Pietrzaka. 
Dlatego w tym klubie, ponieważ zasadniczo tutejsze audytorium 
składa się z krytyków i wydawców. Otóż pragnąłem się z nimi 
spotkać, ponieważ jestem zaniepokojony stanem obecnym powie-
ści historycznej jako, nazwijmy to tak, „podgatunku” literackiego 
i jej szansami w najbliższej przyszłości. Może to jest dowód swo-
jego rodzaju egoizmu czy egocentryzmu zawodowego, ale na-
prawdę mało jest spraw, które obchodziłyby mnie tak bardzo, jak  
ta właśnie.

Zacząłem o niej myśleć ze szczególnym niepokojem kilka mie-
sięcy temu. Stało się to wtedy, gdy tygodnik „Kierunki” zapro-
ponował mi udział w dyskusji na temat obecnej pozycji i szans 
powieści historycznej w świecie współczesnym. Otóż mówić  
o obecnej pozycji tej powieści nie za bardzo mogę. Musiałbym 

1 „Życie i Myśl” 1976, nr 4. Jak głosi przypis od Redakcji czasopisma: „Tekst 
niniejszy jest skróconą i autoryzowaną wersją wystąpienia Teodora Parnickiego 
w klubie im. Włodzimierza Pietrzaka na spotkaniu Klubu Literatów »Krąg«”.

1976
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bowiem mówić o dziełach swoich kolegów i swoich własnych,  
a ja osobiście jestem przeciwny temu, żeby pisarz wypowiadał się 
analitycznie, krytycznie o dziele pisarza uprawiającego ten sam 
gatunek co on. Natomiast problemem możliwym do publicznego 
podjęcia są dla mnie szanse powieści historycznej. Jeśli zaś o nie 
chodzi – nie jest dobrze.

Weźmy choćby taki niebezpieczny, konkretny sygnał. Ukazuje 
się na rynku wydawniczym powieść Zbigniewa Zielonki2 Ziemia 
wschodząca. Najpierw długo nie pisze się nic na jej temat, póź-
niej pojawiają się dwie recenzje, przy czym czytając jedną z nich,  
odniosłem wrażenie, że autorowi przyjemność sprawiło głównie 
wykpienie tytułu Ziemia wschodząca; reszta go nie obchodziła3. Jeśli 
idzie o prasę PAX-owską, nie przypominam sobie, czy o tej powie-
ści pisała. Nawet zaś jeśli pisała, to nie tymi piórami, które zajmo-
wały się Dobraczyńskim, Malewską, Zofią Kossak4 czy zaszczy-
cały niektóre moje książki. Oczywiście, nie jestem powołany do 

2 Zbigniew Zielonka (ur. 1929) – prozaik i publicysta; studiował na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent Uniwersytetu Wrocław-
skiego; od 1953 w Opolu, związany z miesięcznikiem „Opole”; od 1974 pracow-
nik naukowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku; powieść Zielonki Ziemia 
wschodząca (1973) traktuje o zjednoczeniu Polski po rozbiciu dzielnicowym na 
początku XIV w.

3 „Tytuł prawdziwie intrygujący. Dotąd w tytułach książek wschodził i zacho-
dził przede wszystkim księżyc. Słońcu też się zdarzało. Ale ziemia? Coś zupełnie 
nowego. I na czasie. W końcu mamy rok kopernikowski, a Kopernik, jak wiado-
mo, zatrzymał Słońce i poruszył Ziemię. Więc dobrze, że w roku kopernikowskim 
wschodzi Ziemia, a nie Słońce”. J. Niecikowski: Cy dzidzia chce papu? „Literatura. 
Tygodnik” 1973, nr 11, s. 7. W samym roku 1973 ukazały się jeszcze recenzje:  
M. Jarochowskiej („Życie Literackie” 1973, nr 34, s. 10), J.Z. Lichańskiego  
(„Kultura” 1973, nr 36, s. 9), J. Łukasiewicza („Opole. Miesięcznik społeczno- 
-kulturalny” 1973, nr 6, s. 28–29), D. Marszałkowskiej („Miesięcznik Literacki” 
1973, nr 9, s. 126–127), B. Żurakowskiego („Trybuna Opolska” 1973, nr 226, s. 4).

4 Zofia Kossak-Szczucka (1889–1968) – powieściopisarka; pochodziła ze słyn-
nej rodziny uznanych malarzy – Kossaków; w trakcie I wojny światowej ofiara 
agresji bolszewickiej; w trakcie II wojny światowej – więźniarka KL Auschwitz- 
-Birkenau i uczestniczka powstania warszawskiego; założycielka Frontu Odro-
dzenia Polski oraz Rady Pomocy Żydom „Żegota”; w latach 1945–1957 na emi-
gracji; autorka Pożogi (1922), Krzyżowców (1936) i Bez oręża (1937).
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wystawiania cenzur kolegom, między innymi i Zielonce. Nie będę 
się też spierał, czy oceniając jego powieść w kategoriach ściśle  
artystycznych, należy postawić jej czwórkę czy piątkę. Ale czyniąc 
zadość sprawiedliwości, trzeba stwierdzić, że jest to zamierzenie 
na wielką skalę; dla mnie zresztą o tyle ważne, że wkraczające  
w ten sam temat, te same problemy co moja powieść Tylko Beatry-
cze. Nie będę odstawiał tu hipokryty ani człowieka szczególnie 
skromnego, nie będę też mówił, która z tych powieści jest lepsza. 
Mogę tylko powiedzieć, że są one o tyle inne, o ile – jeśli wolno 
mi użyć porównania z dziedziny muzyki – dwudziestominutowy 
kwartet różni się od dwugodzinnej symfonii na sto kilkadziesiąt 
instrumentów.

Proszę Państwa, obowiązkiem fachowców jest rozstrzygnąć, 
czy symfonia jest dobra czy zła. Cóż jednak poradzić, gdy symfo-
nia ta nie wiadomo dlaczego nie okazała się dla nich godną uwagi?

Drugi przykład. Ukazała się powieść Ewy Nowackiej5 Kom- 
modus i Marcja traktująca o tych samych czasach co moja powieść 
Słowo i ciało. Jeśli chodzi o porównanie tych powieści, to raczej 
moje Słowo i ciało jest symfonią, książka Nowackiej – kameralnym 
i lekkim utworem. Ale bez względu na to – nie widziałem ani jed-
nej recenzji na jej temat.

Czego te przykłady dowodzą? Dowodzą jasno malejącego  
zainteresowania krytycznego powieścią historyczną.

Inny symptom, jeszcze ważniejszy. Łaskawie nam dzisiaj prze-
wodniczący pan Jan Dobraczyński, autor licznych powieści hi-
storycznych, ostatnio wycofał się z tej sfery twórczości, nie upra-
wia już więcej tego „podgatunku” literackiego. Jerzy Piechowski 
wprawdzie powiedział mi niedawno, że to, co teraz pisze, uważa 

5 Ewa Nowacka (1934–2011) – powieściopisarka i krytyczka; absolwentka Uni-
wersytetu Warszawskiego; nauczycielka związana z Polskim Radiem (autorka 
słuchowisk i adaptacji); autorka opowiadań dla dzieci; publikowała w „Nowych 
Książkach”; autorka Roku trzech Cezarów (1967), Heliogabala, wnuka Mezy (1970) 
oraz Kommodusa i Marcji (1972). Zob. polemikę Parnickiego z koncepcją Nowac-
kiej, ich rozmowę oraz zestawienie Słowa i ciała z Kommodusem i Marcją w: T. Par-
nicki: Historia w literaturę przekuwana. Warszawa 1980, s. 189–255.



216

za powieści historyczne, jeśli o mnie chodzi, jestem jednak innego 
w tej mierze zdania. Naturalnie, można i tak twierdzić. Spotkałem 
kiedyś człowieka, który powiedział, że za jedyną dobrą powieść  
historyczną uważa Popiół i diament Jerzego Andrzejewskiego. Pro-
szę Państwa, idąc dalej tą drogą myślową, można powiedzieć, że 
powieści Kadena6 są powieściami historycznymi, a książki Zofii 
Kossak jedynie powieściami, które pragną być historycznymi. Moje 
podejście, wielokrotnie zresztą wyrażane, jest tu jednak zupełnie 
odmienne. Nie będę do niego wracał, ponieważ zaprezentowałem 
je w sposób możliwie pełny w swych wykładach uniwersyteckich. 
Przechodząc zaś do rzeczy, do symptomów kryzysu powieści 
historycznych, stwierdzić trzeba, że ów kryzys nie przejawia się  
w kompletnym braku zainteresowania literacką historią. Przecież 
ludzie czytają Sienkiewicza, Kraszewskiego, czytają Zofię Kossak, 
wcześniejsze książki Dobraczyńskiego, moje Srebrne orły...  Ale to 
są książki sprzed wielu lat! Dziś albo takie powieści nie powstają, 
albo jeśli się pojawiają, jak książki Zielonki i Nowackiej, otacza je 
milczenie. Jaki jest powód tego milczenia?

Otóż znowu mówienie o powodach jest w moim przypad-
ku bardzo trudne, ponieważ jako pisarz nie mam obiektywnego 
punktu widzenia. Mógłbym natomiast starać się zaradzić w jakiś 
inny sposób tej kryzysowej sytuacji.

I właśnie próbując to uczynić, chciałem dzisiaj mówić o pew-
nych modelach powieściowych, które w moim przekonaniu (może 
błędnym) mogą zainteresować krytykę oraz wydawców i tym sa-
mym pośrednio przyczynić się do odrodzenia polskiej powieści 
historycznej. Powtarzam, mówię o tym do tego właśnie klubowe-
go grona, ponieważ sądzę, że – wbrew pozorom – ogromne zna-
czenie ma w tej mierze nastawienie wydawców i krytyków, ich 
działanie instytucjonalne.

6 Juliusz Kaden-Bandrowski (1885–1944) – powieściopisarz i publicysta;  
w trakcie I wojny światowej walczył w I Brygadzie Legionów Józefa Piłsud-
skiego; brał aktywny udział w życiu literackim dwudziestolecia międzywojen-
nego; zginął w trakcie powstania warszawskiego; autor Łuku (1919) i Generała  
Barcza (1922).
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Teraz, proszę Państwa, co to jest ów model, o którym chcę 
mówić? Czy chodzi tu o pomysły moich własnych książek? Nie, 
nigdy z góry nie podaję pod publiczną dyskusję tego, co chciał-
bym napisać. Zresztą, już na tym etapie działalności literackiej 
wielkich (a szczególnie licznych) osiągnięć przed sobą nie wi-
dzę. Więc może chodzi o modele, których materiałem byłyby te 
liczne powieści, które w ciągu swojego życia chciałem napisać,  
a nie napisałem? I może mam nadzieję, że ktoś wykona to moje 
zadanie, wykona je lepiej ode mnie? No cóż, chętnie bym zobaczył 
tu na sali 40 młodych literatów, dopiero wkraczających na dro-
gę twórczą, którym bym przez godzinę opowiedział treść takich 
właśnie nienapisanych powieści i stwierdził – „Zostawiam wam 
to w dziedzictwie”. Otóż, proszę Państwa, niestety, zdaje się, że 
jest to niemożliwe. Rozmawiałem na ten temat z zaprzyjaźnionym 
członkiem Związku Literatów, opiekunem Koła Młodych, panem 
Wacławem Sadkowskim i gdy go otwarcie zapytałem, co myśli  
o takim zebraniu, powiedział – „Zupełna utopia. Wśród mło-
dych nikt się czymś podobnym nie interesuje”. Więc straciłem i tę  
nadzieję.

Mam tu na myśli inne modele. Jakie? Postaram się wyjaśnić to 
niemal poglądowo.

Otóż przez wiele lat swojego pobytu w Meksyku, po to, żeby 
utrzymywać ciągłą łączność z językiem polskim, codziennie prze-
pisywałem, dosłownie – przepisywałem, od trzech do pięciu stron 
autorów polskich, głównie prozę, poczynając od Górnickiego, 
Skargi i Orzechowskiego, a kończąc na Andrzejewskim, Dobra-
czyńskim, Putramencie i Jerzym Piechowskim. Było to dla mnie 
tym, czym dla kompozytora odtwarzanie melodii napisanych 
przez innego kompozytora. Ale wykonywałem też innego rodzaju 
ćwiczenia. Tu znowu sięgnę po porównanie z dziedziny muzyki. 
Mianowicie – istnieje coś, co nazywa się fantazją, albo wariacją na 
znany klasyczny temat. Otóż, proszę Państwa, to właśnie robiłem 
z prozą historyczną. Chodziłem po mieście Meksyk i albo w ogóle 
inaczej konstruowałem powieść przez kogoś napisaną, albo zmie-
niałem jej zakończenie. Głównie zresztą chodziło tu o Sienkiewi-
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cza. I oto rzecz ciekawa; te moje wersje kończyły się zawsze tak jak 
u Sienkiewicza, tylko ich motywacja była inna. Innym więc mo-
tywem w mojej wersji kierował się Jurand, puszczając Zygfryda 
na wolność, innym Skrzetuski, przedzierając się do króla ze Zba- 
raża itd... Może najdrastyczniej postąpiłem z powieścią Bez dog-
matu7. Kończy się ona, jak Państwo pamiętacie, dramatycznie. 
Anielka wychodzi za mąż, rodzi się dziecko, potem umiera  
i dziecko, i mąż. Płoszowski myśli, że ożeni się z wdową, ale wdo-
wa też umiera i Płoszowski popełnia samobójstwo. W mojej wersji 
Leon Płoszowski także popełnia samobójstwo, ale dopiero w na-
stępstwie dwuletniego pożycia małżeńskiego z Anielką...

Ale, proszę Państwa, to, co chcę dzisiaj powiedzieć o swoim 
trójwymiarowym – jak go nazywam – modelu powieści historycz-
nej, zawdzięczam w pewnym sensie panu Janowi Dobraczyńskie-
mu. Choć, dodam, zawdzięczam to w ten mniej więcej sposób, 
w jaki wynalazca, albo raczej pomysłodawca działa przeciwlot-
niczego zawdzięcza swoje osiągnięcie twórcy samolotu. Konkret-
nie – punktem wyjścia, bazą dla zbudowania modelu stał się spór  
z powieścią, którą uważam za bardzo ważką w sensie podnoszonej 
przez nią problematyki, mianowicie z Niezwyciężoną armadą8. Jak 
Pan sobie przypomina (zwrot do obecnego na sali pana J. Dobra-
czyńskiego – przyp. red.)9, zgłaszałem jeszcze w naszej korespon-
dencji pretensje do tej właśnie powieści. Ale muszę tu powiedzieć,  
że z wielkim trudem przychodziło mi walczyć z Panem, wymyślać 
to własne działo przeciwlotnicze. Wydaje mi się, że jednak w koń-
cu je wymyśliłem. Nie będę się tu wdawał w ponowną polemikę, 

7 Bez dogmatu (1891) – powieść psychologiczna Henryka Sienkiewicza; głów-
nym bohaterem powieści jest Leon Płoszowski, który manipulując Anielką, do-
prowadza do jej śmierci.

8 Niezwyciężona armada – powieść Jana Dobraczyńskiego wydana w 1960 r. Bę-
dąca tematem powieści wojna angielsko-hiszpańska z lat 1587–1604 miała podło-
że religijne, ale w grę wchodziła także dominacja na morzach i udział w handlu 
atlantyckim. Bitwa pod Gravelines (8 sierpnia 1588), w której brała udział Wielka 
(Niezwyciężona) Armada, ostatecznie wygrana została przez Anglików, nato-
miast wojna nie przyniosła żadnych rozstrzygnięć (pokój londyński).

9 Przypis Redakcji „Życia i Myśli”.
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aczkolwiek bardzo byłaby ona pożyteczna, i tylko pokrótce po-
wiem, o co chodzi. Otóż według Pańskiej powieści katolicy angiel-
scy końca wieku XVI mieli tylko dwa wyjścia: albo wojnę domową, 
albo masowe męczeństwo. Pan pokazał i rozwinął tę alternatywę 
zgodnie z historią; rzeczywiście większość katolików angielskich 
stanęła po stronie rządów protestanckiej królowej Elżbiety10 i resz-
ty narodu przeciw inwazji hiszpańskiej armady. Ale ja szukałem 
wciąż trzeciego wyjścia. Szukałem go, ponieważ wydawało mi się, 
że nie brał Pan pod uwagę – z Pana powieści to wynikało – jednej 
rzeczy. Tego, że Filip II11 długo się ociągał z wysłaniem armady, 
że Stolica Apostolska wciąż go ponaglała i że obóz katolicki starał 
się nadać wyprawie hiszpańskiej charakter krucjaty. W tym świet- 
le zakończenie Pańskiej powieści zawsze mi się wydawało trochę 
zbyt sielankowe. To znaczy ono było absolutnie zgodne z historią, 
ale, jak na moje odczucie, zbyt gładkie.

Tak więc, proszę Państwa, rola, którą wyznaczył Jan Dobra-
czyński bohaterom Niezwyciężonej armady, i zakończenie tej książ-
ki stały się dla mnie, snującego te własne, inne wersje, inspiracją 
do powstania tego trójwymiarowego modelu powieści historycz-
nej. Co stwierdziwszy, przejść możemy do jego przykładowego 
rozważenia.

Pozwoliłem sobie przed chwilą stwierdzić, że Niezwyciężo-
na armada jest powieścią ważką ze względu na poruszany w niej 
doniosły i uniwersalny problem. Ale wiadomo, że przedmiotem 
literatury bywają nie tyle wielkie problemy, co wielcy ludzie, że 

10 Elżbieta I (1533–1603) – królowa Anglii (1558–1603) z dynastii Tudorów;  
w wojnie z Hiszpanią zmobilizowała kraj do odparcia Niezwyciężonej Arma- 
dy; w sprawach religijnych dążyła do ujednolicenia kraju – w 1559 r. przywróciła 
Kościół anglikański podporządkowany Koronie, usunęła katolickich biskupów; 
przeciwstawiała się radykalizmowi religijnemu w duchu kalwińskim (pury- 
tańskim).

11 Filip II (1527–1598) – król Neapolu i Sycylii (od 1554), władca Niderlan-
dów (od 1555), król Hiszpanii (od 1556) i Portugalii (od 1580); stworzył pierwsze  
w dziejach supermocarstwo o zasięgu globalnym, obejmujące dużą część Europy 
i wszystkie jej kolonie, w tym Amerykę, wybrzeże Afryki i Indii oraz Filipin; jego 
Niezwyciężona Armada poniosła klęskę w wojnie z Anglią w 1588 r.
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powieść historyczna i dramat historyczny zajmują się głównie bio-
grafiami. Jeśli chodzi o biografię postaci z czasów starożytnych, 
która zainspirowała największą liczbę pisarzy, jest nią bez wątpie-
nia biografia Juliana Apostaty12. Przy czym stwierdzić trzeba fakt 
zadziwiający – nie ma żadnej polskiej powieści o tej postaci. Jeżeli 
zaś jest taka książka, nie trafiła ona do moich rąk. Natomiast, pro-
szę Państwa, wiem o tym, że moglibyśmy mieć wybitną powieść  
o Julianie Apostacie, powieść, która mogłaby stać się chlubą lite-
ratury polskiej.

Skąd o tym wiem? Otóż, proszę Państwa, mam w pamięci taki 
łańcuch – w roku 1938 powiedział mi profesor Konrad Górski13, 
iż z kolei jemu mówił Ignacy Chrzanowski14, że dowiedział się od 
samego Henryka Sienkiewicza, iż ten ostatni miał zamiar napi-
sać powieść o Julianie Apostacie. (Oczywiście ten łańcuch może 
tu prezentować się bałamutnie, ale jeśli ktoś mi nie wierzy – nic 
łatwiejszego niż tę informację sprawdzić: profesor Konrad Górski 
mieszka obecnie w Toruniu). Jak wiadomo, nie otrzymaliśmy tej 
powieści, natomiast dostaliśmy Quo vadis. Czyli Quo vadis było na-
stępstwem wycofania się Sienkiewicza z powieści o Julianie Apo-
stacie.

Podobno Sienkiewicz powiedział: „Zapaliłem się do tego tema-
tu, zacząłem badać epokę – i ogarnęło mnie przerażenie. Wydało 

12 Dla Parnickiego w latach trzydziestych ważna była powieść Dmitrija Me-
reżkowskiego Śmierć bogów. Julian Apostata (1895), stanowiąca część pierwszą try-
logii Chrystus i Antychryst; pozostałe części to powieści Zmartwychwstanie bogów. 
Leonardo da Vinci (1900) oraz Piotr i Aleksy (1904). Warto również zwrócić uwagę 
na powieść Gore’a Vidala Julian (1964) opublikowaną w przekładzie polskim Bro-
nisława Zielińskiego w 1970.

13 Konrad Górski (1895–1990) – literaturoznawca i nauczyciel, absolwent Uni-
wersytetu Warszawskiego; związany z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wil-
nie, a po wojnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

14 Ignacy Chrzanowski (1866–1940) – historyk literatury, nauczyciel; zwią-
zany z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie; spokrewniony z Henrykiem 
Sienkiewiczem; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor Historii literatu-
ry niepodległej Polski (1906) i wielu innych ważnych publikacji; wychowankami 
Chrzanowskiego było wielu wybitnych literaturoznawców; zmarł w obozie kon-
centracyjnym Sachsenhausen.
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mi się bowiem, że ówcześni chrześcijanie byli nie tylko barbarzyń-
cami, ale również specjalnego rodzaju rewolucjonistami”. Oczy-
wiście, łatwo nam zrozumieć postawę myślową Sienkiewicza, któ-
ry był, jak wiadomo, wielkim tradycjonalistą. Ale, proszę Państwa, 
ja uważam, że stwierdzenia, iż ówcześni chrześcijanie byli rewo-
lucyjni, nie należy pojmować tak, jak rozumiał je, powiedzmy, po-
czątek wieku XX. Wydaje mi się, że trzeba byłoby mówić w tym 
przypadku raczej o rewolucjonizmie duchowo-intelektualnym 
niż społecznym. W każdym zaś razie to, co Sienkiewicz nazywał-
by rewolucyjnością chrześcijańską, było najzwyczajniej libera-
lizmem chrześcijańskim. Typowo intelektualnym liberalizmem. 
Bo, uświadommy to sobie, chrześcijanin ówczesny był człowie-
kiem w szczególny sposób wolnym. Podczas gdy wszyscy zarów-
no wykształceni, jak i najubożsi duchem poganie byli po prostu 
niewolnikami tradycji, chrześcijanie z tradycji kpili. Czyli to, co 
Sienkiewicz nazwałby rewolucjonizmem, było najzwyczajniej  
antytradycjonalizmem ówczesnego chrześcijaństwa.

Proszę Państwa, istnieje taki dialog z czasów Tertuliana15, albo 
nieco późniejszych, pod tytułem Octavius16, który przedstawia 
rozmowę między poganinem a chrześcijaninem. Wiodą oni inte-
ligentny dyskurs, w pewnym momencie podchodzą do posągu 
jakiegoś bóstwa i poganin dotyka tego posągu z nabożną czcią, po 
czym całuje swoją rękę. Na to chrześcijanin bardzo delikatnie za-
czyna kpić z duchowej niewoli, w jakiej znajduje się ów poganin, 
ironizuje na temat tradycji, obrzędu, przeżytku...

Czy ten dialog nie tłumaczy w jakiś sposób braku wielkiej po-
wieści o chrześcijanach z czasów Juliana Apostaty w literaturze 
polskiej? Czy to, co jest typowo polskie: umiłowanie, szacunek, 

15 Tertulian (ok. 150/160–240) – teolog wczesnochrześcijański z Kartaginy, neo-
fita; nawoływał do odnowy moralnej chrześcijan; wokół poglądów Tertuliana 
ukształtował się ruch religijny zwany tertulianizmem.

16 Octavius – dialog napisany przez Mincjusza Feliksa (II/III w.), pisarza  
wczesnochrześcijańskiego, prawdopodobnie prawnika. Zob. Mincjusz Fe-
liks: Oktawiusz. W: Apologie. Pisma starochrześcijańskich pisarzy. T. 44. Tłum.  
M. Szarmach, A. Świderkówna, J. Sołowianiuk. Red. E. Stanula. Warszawa 
1988, s. 20–77.
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nieraz mało krytyczny, wobec własnej tradycji, a co jest w dużej 
mierze wynikiem nienormalnej sytuacji historycznej w wieku 
XIX (kiedy to cała inteligencja europejska była nastawiona raczej  
antytradycjonalistycznie, podczas gdy w Polsce było inaczej), 
nie przesądziło o zaniedbaniu tego wielkiego i trudnego tematu?  
Pozostawmy jednak to, chyba retoryczne, pytanie bez odpowiedzi 
i przejdźmy do meritum sprawy.

Otóż Instytut Wydawniczy PAX zaprezentował nie tak znów 
dawno czytelnikom książkę Marii Rosseels17 (tłumaczoną z nie-
mieckiego przez Zygmunta Lichniaka), Ja, chrześcijanin, zabiłem18. 
Jest to właśnie powieść o Julianie Apostacie. Powiedziałem wcześ- 
niej, że jako pisarz nie wystawiam kolegom cenzur, ale jako czy-
telnik muszę stwierdzić, że jest to książka bardzo dobra. Mówiąc  
o niej, chcę jednak mówić jednocześnie o innej pozycji wydaw-
niczej. Mianowicie PIW wydał przed kilkoma laty powieść ame-
rykańskiego pisarza Gore’a Vidala19 Julian. I otóż obie te książki, 
Rosseels i Vidala, znakomicie się dopełniają. W Julianie zapre-
zentowany został stosunek do „sprawy Apostaty” intelektuali-
stów pogańskich, w Ja, chrześcijanin, zabiłem – domniemane po-
glądy chrześcijan. Proszę Państwa, nie jestem wielkim znawcą  
IV i V wieku, coś jednak o tych czasach wiem i uważam, że posta-
cie św. Ambrożego20 czy św. Augustyna przedstawione w powie-
ści Rosseels są naprawdę godne czytelniczej i krytycznej uwagi.

Natomiast miałem okazję stwierdzić, na podstawie odwrotu 
karty tytułowej, że tytuł oryginalny książki nie został dosłownie 
przełożony. Powinien on, według pierwotnej wersji, brzmieć: By-

17 Maria Rosseels (1916–2005) – belgijska pisarka, dziennikarka i nauczycielka; 
uznawana za pisarkę katolicką; autorka Elisabeth (1954).

18 M. Rosseels: Ja, chrześcijanin, zabiłem. Przeł. Z. Lichniak. Wawszawa 1974.
19 Gore Vidal (Eugene Luther Gore Vidal; 1925–2012) – amerykański prozaik, 

dramaturg i polityk; korespondent w trakcie II wojny światowej; autor Williwaw 
(1946), Nie oglądaj się w stronę Sodomy (1948), Mesjasza (1955), Juliana (1964) i Stwo-
rzenia świata (1981).

20 Ambroży z Mediolanu (339–397) – teolog wczesnochrześcijański, arcybi-
skup Mediolanu, doktor i ojciec Kościoła, święty katolicki i prawosławny; prze-
ciwnik arian.
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łem chrześcijaninem21. Zmieniając go, najwidoczniej tłumacz i wy-
dawca chcieli nadać pewien specjalny wydźwięk treści tej powie-
ści. Zastanowiłem się nad tym i zadałem sobie pytanie: skąd ten 
tytuł, dlaczego? No cóż, proszę Państwa, jaka jest pierwsza reakcja 
czytelnika na taki właśnie tytuł? Rzecz straszna, chrześcijanin za-
bił. Otóż nie. Nie bardzo by taka reakcja wobec tamtej epoki pa-
sowała. Już pomijając to, że armia, w której przecież chrześcijanie 
służyli, nie zajmowała się głaskaniem ludzi. Warto przypomnieć 
pewien fakt historyczny. W dwa lata po śmierci Juliana Apostaty 
odbywały się wybory biskupa rzymskiego. Podczas tych wybo-
rów zwolennicy Demasusa22 i Ursynusa23 tak żarliwie popierali 
swoich kandydatów, że zostało w bazylice po pierwszym spotka-
niu ponad sto trupów. Czyli – problem „ja, chrześcijanin, zabiłem” 
nie był, przy całym swoim tragizmie, czymś wstrząsająco obcym 
dla ówczesnych chrześcijan.

Może chodziło więc przy takiej zmianie tytułu o zaakcento-
wanie faktu: ja, chrześcijanin, zabiłem cesarza rzymskiego? Prze-
cież św. Paweł24 nauczał, że wszelka władza pochodzi od Boga25, 
więc władcy nie można po prostu zamordować. Ale skądinąd 
wiadomo, że wcześni chrześcijanie zabijali swoich cesarzy.  
Na przykład cesarz Gracjan26, pobożny chrześcijanin, został za-

21 Oryginalny tytuł powieści wydanej w 1957 to Ik was een kristen. W wersji 
niemieckiej, z której tłumaczył Lichniak: Ich war ein Christ (1959).

22 Damazy I (305–384) – papież (366–384) i święty Kościoła katolickiego; prze- 
ciwnik arian (przyczynił się do ogłoszenia tak zwanego nicejskiego wyznania 
wiary) i innych odłamów chrześcijańskich; dzięki zamieszkom i wsparciu cesa-
rza Walentyniana I zasiadł na tronie pomimo wyboru Ursyna na antypapieża.

23 Ursyn (zm. ok. 385) – antypapież (366–367); gdy Ursynowi nie udało się 
utrzymać tronu, został wygnany.

24 Paweł z Tarsu (5–67) – faryzeusz żydowski, nawrócony na chrześcijaństwo, 
uznawany za Apostoła Narodów; współautor Nowego Testamentu, święty Ko-
ścioła katolickiego i prawosławnego; jedna z najważniejszych postaci chrześci-
jaństwa; zmarł śmiercią męczeńską.

25 Por. fragment z Listu do Rzymian: „Każdy niech będzie poddany władzom, 
sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodzi-
ła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga” (Rz 13,1).

26 Gracjan (359–383) – cesarz rzymski; był chrześcijaninem; zginął w buncie 
Magnusa Maksymusa.
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bity z rozkazu jeszcze bardziej pobożnego uzurpatora Maksy-
musa27...

No, ale czas już po długim, przepełnionym dygresjami opowia-
daniu przejść rzeczywiście do sedna sprawy. Czyli do tego, co na-
zywam dwuwymiarowym i trójwymiarowym modelem powieści 
historycznej.

Otóż ów model dwuwymiarowy w wypadku konstruowania 
powieściowej biografii Juliana przedstawiałby się tak: z jednej  
strony byłby Apostata i cała reakcja pogańska, te kręgi, które uwa-
żały chrześcijan za barbarzyńców i rewolucjonistów. Z drugiej zaś – 
naturalnie chrześcijanie. I oczywiście w tej sytuacji upadek już po 
dwóch latach samowładnych rządów, wczesna śmierć Juliana by-
łaby dla chrześcijan błogosławieństwem. Zresztą rzeczywiście zo-
stała powitana przez nich z wielką ulgą. Przy czym ta radość z klę-
ski i zguby cesarza ujawniałaby się bez względu na to, czy zginął 
on w wyniku chrześcijańskiego spisku czy z ręki wroga zewnętrz-
nego, czyli Persa, którą to wersję przyjmuje historyk Ammianus 
Marcellinus28. Trzeba przy tym dodać, że na ogół większość źródeł 
tej ostatniej wersji śmierci Apostaty nie potwierdza, opierając się 
na takim rozumowaniu. Oto władca perski wyznaczył zawrotnie 
wysoką nagrodę żołnierzowi, który przyniesie dowód na to, że za-
bił cesarza Juliana. Dowodem tym miała być jego zbroja lub frag-
ment ubioru. Jeden z historyków, Libanius29, pisze jednak, że nikt 
z Persów nie zgłosił się po tę zawrotnie wysoką nagrodę. Nikt, 
czyli raczej należy zakładać, że to nie wrogowie zewnętrzni zabili 
cesarza.

I zakładając to właśnie, przyjmując taki punkt wyjścia, mogę 
już przejść od modelu dwuwymiarowego do trójwymiarowego 
powieści o Julianie. Mianowicie mogę skomplikować historyczny 

27 Magnus Maksymus (zm. 388) – rzymski wojskowy; wzniecił bunt żołnierzy 
w Brytanii.

28 Ammianus Marcellinus (ok. 330–392) – rzymski historyk, żołnierz i podróż-
nik; autor Dziejów rzymskich, obejmujących lata 69–378. 

29 Libanius (314–395) – grecki retor i filozof; przeciwnik chrześcijaństwa; na-
uczyciel Juliana Apostaty.
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konflikt Apostata – chrześcijanie stwierdzeniem, że w ówczesnym 
obozie chrześcijańskim istniały siły i tendencje mające wręcz na 
celu utrzymanie Juliana jak najdłużej przy życiu, jego ochronę. 
Dlaczego? Otóż w następstwie długiego obcowania z materiała-
mi źródłowymi nie podzielam przekonania, że Julian był wielkim 
władcą. W momencie, kiedy zginął, wojna z Persją była już właści-
wie wojną przegraną. Tymczasem ponieważ właśnie wtedy zgi-
nął, ciężar klęski i zawarcia haniebnego pokoju spadły na kogoś 
innego, na jego następcę, cesarza chrześcijańskiego. I powstała le-
genda o zamordowanym heroicznym, wspaniałym monarsze.

Ale, proszę Państwa, w moim trójwymiarowym modelu powie-
ściowym pojawia się, jak stwierdziłem, zorganizowany ruch mają-
cy na celu chronienie Juliana przed spiskiem. Dwa obozy spotka-
łyby się w tym antyspisku. Jedna część antyspiskowców według 
mojego modelu kierowałaby się najbardziej szczytnymi chrześci-
jańskimi pobudkami, głosząc, że Pismo Święte naucza, iż Bóg nie 
pragnie śmierci grzesznika, a w niebie jest większa radość z jedne-
go nawróconego niż z tysiąca sprawiedliwych30. Ci ludzie szcze-
rze by wierzyli, że należy bronić Juliana w nadziei, że Bóg spowo-
duje jego nawrócenie. Ale przecież wiadomo, że już we wczesnych 
wiekach chrześcijaństwa wśród wyznawców pojawili się politycy, 
powiedziałbym – wysokiej rangi politycy. Wiadomo też, że je- 
żeli chodzi o umysłowość, inteligencję, erudycję i umiejętność po-
sługiwania się nimi, to wielu chrześcijan znacznie górowało nad 
swoimi najbardziej groźnymi ówczesnymi przeciwnikami. Otóż ci 
właśnie chrześcijanie-politycy mogli stwierdzić tak: „niech Julian 
żyje jak najdłużej, wcześniej czy później dojdzie do kompromitacji 
i pełnej jego kapitulacji. Chcemy go mieć żywego właśnie w takim 
momencie”. Bardzo możliwe, że w następstwie rozwoju sytuacji 

30 Por. Księga Ezechiela: „Powiedz im: Na moje życie! – wyrocznia Pana Boga. 
Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze 
swej drogi i żył” (Ez 33,11). Por. też Ewangelia według św. Łukasza: „Powiadam 
wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się 
nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrze-
bują nawrócenia” (Łk 15,7); oraz Drugi List św. Piotra (2 P 3,9).
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elita intelektualna chrześcijan poleciłaby swym współwyznaw-
com przemilczeć błędy Juliana i widzieć w nim tylko nawróco-
nego cesarza. Cóż to byłby za tryumf dla chrześcijaństwa! Gdyby 
zaś nawrócenie okazało się niemożliwe, to po prostu pielęgno-
wano by, trochę bezlitośnie, życie Juliana Apostaty, czekając, aż 
skapituluje zupełnie, zostanie pozbawiony władzy i – być może – 
życia. Ale już nie w wyniku jakiegoś zamachu, o który można by 
podejrzewać chrześcijan...

I taki to właśnie sposób traktowania historii, pytania o motywy 
snucia przypuszczeń, określiłbym jako istotę swojego trójwymia-
rowego modelu powieści, który chcę tu poddać pod łaskawą roz-
wagę Państwa. Zresztą nie przeprowadzam tu rozważań czysto  
i wyłącznie teoretycznych. Ci z Państwa, którzy znają moje książki, 
wiedzą, że model ten został przeze mnie, nieśmiało i nie powiem, 
że szczególnie pomysłowo, wypróbowany. Mam tu na myśli swo-
ją powieść I u możnych dziwny. Ale to już inna sprawa.

Teraz zaś czas swoje poglądowe, dotyczące jednego motywu 
historycznego, rozważania uzupełnić. Dotąd mówiliśmy bowiem 
tylko o treści mojego modelu powieściowego. Trzeba powiedzieć 
także słów kilka o jego formie, oczywiście cały czas trzymając się 
problemu Juliana Apostaty. Tu znowu mamy trzy drogi, trzy moż-
liwości wyjścia.

Pierwsza to możliwość napisania zwyczajnej powieści histo-
rycznej. Zwyczajnej, to znaczy takiej, która pokazałaby powstanie 
takiego spisku, jego losy i klęskę – śmierć Apostaty. Jak podaje hi-
storia, Julian został przecież zabity i ci nasi domniemani spiskow-
cy, którzy chcieli ratować mu życie, przegrali. No tak, ale nawet 
teraz, w przypadku zaproponowania tej „zwyczajnej” wersji po-
wieściowej, jakiś zaczepny krytyk może stwierdzić: „Przecież to 
bzdura; musi istnieć jakikolwiek dowód, że taki spisek istniał, by 
miał Pan prawo napisać powieść historyczną o nim”.

Otóż, nie. Czy Państwo sobie przypominają Aleksandra Duma-
sa W dwadzieścia lat później31? Przecież tam d’Artagnan wraz  

31 Dwadzieścia lat później (1845) jest drugą częścią trylogii Dumasa o trzech 
muszkieterach. Powieść traktuje o przygodach Atosa, Portosa, Aramisa i d’Ar-
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z trzema przyjaciółmi próbuje ratować króla Karola I32, który, jak 
wiadomo, został ścięty. Te próby, absurdalne dla nas, są istotą  
akcji książki. I to, co mnie zawsze w tej książce poruszało, to fakt, 
że jej autor nie tyle się wysila, żeby swoim bohaterom dać szanse 
uratowania króla Karola, co chce jakoś wyjaśnić, dlaczego im się 
to nie udało. Taki sam trud mógłby podjąć autor powieści o spisku 
chrześcijan w obronie Juliana Apostaty.

Drugi wariant formalny to powieść historyczno-fantastyczna. 
Mówiąc o tym z kolei wariancie, chciałem zwrócić uwagę Państwa 
na powieść francuskiego pisarza Jeana d’Ormessona Chwała cesar-
stwa. Otóż powieść ta przedstawia historię Europy i Azji na prze-
strzeni siedmiu wieków w zupełnej sprzeczności z tym, co znaleźć 
możemy w dziejowych przekazach. Jej autor chce pokazać pro-
ces historyczny, śledząc dzieje państw i przeżycia ludzi, których  
nigdy w Europie i w Azji nie było. Cóż, czasami czytelnicy żądają 
historycznej prawdy, ale nieraz są nią najzwyczajniej zmęczeni. 
Pamiętając o tym, warto uświadomić sobie, że istnieje możliwość 
i takiego jak d’Ormessona przedstawiania historii, istnieje szansa 
rozwoju powieści historyczno-fantastycznej. Jeśli o mnie chodzi, 
dałem jej próbkę w swojej Muzie dalekich podróży. Jeśli zaś chodzi 
o powieść o Julianie, można by na przykład założyć, że nie został 
zabity. Chrześcijanie go ocalili.

Wreszcie trzeci wariant formalny, trzecie wyjście, to bez-
względnie sumienne oparcie się na źródłach. Załóżmy, że pojawia 
się autor, który chce przestudiować wszystkie źródła mówiące  
o Apostacie. Tu dygresja – poświęciłem dziesięć lat na przygo-
towanie się do powieści Słowo i ciało i doszedłem w końcu do 
wniosku, że przeczytałem dziesięć razy mniej opracowań i ja-
kieś sto razy mniej materiałów źródłowych, niż potrzeba było tej 

tagnana na tle Frondy, czyli buntu przeciwko kardynałowi Jules’owi Mazarin  
w latach 1648–1649.

32 Karol I Stuart (1600–1649) – król Anglii i Szkocji (1625); absolutystyczne  
rządy Karola I i jego chęć reformy Kościoła anglikańskiego doprowadziły do 
wojny domowej (na czele wojsk parlamentu stanął Oliver Cromwell), uwięzie-
nia, osądzenia i stracenia tego króla.



powieści. Ale wyobraźmy sobie, że pojawia się taki autor – ma  
w tej chwili 20 lat – który upiera się i powiada: „Kiedy będę miał  
75 lat, napiszę książkę o Julianie”. I otóż po latach studiów do-
chodzi on do przekonania, że model trójwymiarowy założonej 
powieści nie ma najmniejszych realnych podstaw. Nie mogło 
być wówczas chrześcijan, którzy by wpadli na pomysł zmon-
towania takiego właśnie kontrspisku. Czy w związku z tym 
model nasz wali się w gruzy? Nie. Wystarczy założyć sobie tyl-
ko, że, choć wśród Greków i Rzymian nikomu nic takiego nie 
wpadło na myśl, żyli przecież wśród nich Persowie, Hindusi. 
Otóż, proszę Państwa, możemy sobie wyobrazić takiego Per-
sa czy Hindusa, który działa w cesarskim wywiadzie i który, 
jak wielu takich ludzi, widzi niebezpieczeństwo tam, gdzie go  
w rzeczywistości nie ma. To on sobie wyobraża, że chrześcijanie 
spiskują. Zaczyna tropić, zaczyna analizować, przewidywać...

Więc, proszę Państwa, to byłoby tyle, co chciałem powiedzieć   
o modelach powieści historycznej, o jej szansach głównie.

Czy obecni tu słuchacze, a w szczególności reprezentanci kry-
tyki i wydawców uważają, że te modele władne są zainteresować 
autorów powieści?
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Sięgać w głąb przyczyn i skutków1

Rozmawiała: Hanna Samsonowska

Zgodził się Pan na tę rozmowę z dużymi oporami, wycho-
dząc z założenia, że wszystko, co ma Pan do powiedzenia, jest 
zawarte w Pańskich książkach, a interpretacja należy do kry- 
tyków literackich. Powstała jednak sytuacja szczególna – po  
raz pierwszy został zrealizowany (przez Telewizję Polską) 
film na podstawie jednego z Pana utworów – Tylko Beatrycze2.  
Po raz pierwszy więc twórczość Pana trafiła do odbiorców w in-
nej postaci – w formie dzieła filmowego, które krytycy ocenia-
ją jako zjawisko wyjątkowe wśród zrealizowanych dotychczas 
polskich filmów historycznych.

Jakie były pierwsze wrażenia pisarza, oglądającego swój 
utwór przełożony na język filmu?

Oglądałem Tylko Beatrycze na ekranie telewizora i na projekcji 
w sali kinowej TV, w kolorze, za każdym razem z dużym wzru-
szeniem. Po raz pierwszy widziałem swoje postacie i wymyślo-
ne przez siebie sytuacje – w formie obrazów. Dla autora książki  
było to niewątpliwie duże przeżycie. Była to dla mnie poza tym 
osobista satysfakcja, ponieważ dotychczas twierdzono, że moje  
powieści są nieprzetłumaczalne na język filmu. I dlatego tak wyso-
ko cenię osiągnięcie reżysera – Stefana Szlachtycza, który dowiódł, 

1 „Kino” 1976, nr 6. Do artykułu dołączono zdjęcia Parnickiego oraz kadry  
z filmu Tylko Beatrycze.

2 Autorem scenariusza i reżyserem filmu Tylko Beatrycze (1975) był Stefan 
Szlachtycz; premiera filmu miała miejsce 9 lutego 1976 r. W rolę Stanisława  
wcielił się Mirosław Gruszczyński, Napoleona Orsiniego – Jan Nowicki, brata 
Andrzeja – Zbigniew Zapasiewicz, Giraldusa – Zdzisław Wardejn.

1976
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że jednak można z mojego utworu zrobić film. Stefan Szlachtycz 
opowiadał mi, że niektórzy koledzy w zawodzie ostrzegali go, iż 
popełnia samobójstwo, przenosząc na ekran powieść Parnickiego, 
jeden z krytyków filmowych, zanim jeszcze obejrzał film – zwie-
rzył mi się z całą szczerością: „jestem przekonany, że będę miał 
do czynienia z aktem samobójczym”... No i okazało się, że takiego 
aktu Stefan Szlachtycz nie popełnił, przeciwnie, krytyka wysoko 
oceniła jego dzieło, potwierdzając moje osobiste odczucia.

Pańską twórczość określa się jako nowe zjawisko w polskiej – 
i nie tylko polskiej – powieści historycznej. Stworzył Pan nowy 
gatunek tej powieści, nadając jej formę dyskursu filozoficznego, 
tworząc konstrukcję opartą na dialogach, które Pańscy bohate-
rowie toczą między sobą i z własnym „ja”, naruszając porządek 
chronologii wydarzeń. W tej rzeczywistości hipotetycznej czas  
i przyczynowość mają oczywiście charakter subiektywny, 
fakty i wydarzenia są poddawane ustawicznej i wielostronnej 
weryfikacji. Antoni Chojnacki3 w książce Parnicki w labiryncie 
historii powiada, że odświeżył Pan „prawdziwą treść greckiego 
słowa historea, które znaczy: badam, dowiaduję się, wykorzy-
stuję wiadomości zdobyte przez pytania”4.

A więc – materia literacka, trudna, odbiegająca od stereo- 
typowych powieści historycznych. Co oznaczało dla scenarzysty 
i reżysera – Stefana Szlachtycza – przełożenie na język filmowy 
utworu, w którym nie ma narracji autorskiej, zazwyczaj wpro-

3 Antoni Chojnacki (1936–2017) – literaturoznawca, związany z Uniwersy-
tetem Warszawskim, Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (dziś: 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) oraz Akademią Podlaską 
(dziś: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny); zajmował się teorią literatury 
i literaturą XX w.

4 Chojnacki pisze, że u Parnickiego „Nauczanie faktografii zostało wyparte 
przez nauczanie metafizyki i teorii poznania. Uczy nadto – i to najważniejsze – 
trudnej sztuki myślenia, która w efekcie może prowadzić do tworzenia włas- 
nych wzorów postępowania, własnych konstrukcji intelektualnych. W swoich 
powieściach historycznych odświeżył Parnicki prawdziwą treść greckiego słowa 
historea, które przecież znaczy: badam, dowiaduję się, wykorzystuję wiadomo-
ści zdobyte przez pytania”. A. Chojnacki: Parnicki w labiryncie historii. Warszawa 
1975, s. 245–246.
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wadzającej opisy tła, bohaterów itp., i w którym postacie budo-
wane są wyłącznie „od wewnątrz”? Można by tu użyć takiego 
porównania: jeżeli Pan docieka rozwiązania zagadek historii  
i sytuacji, w jakie uwikłani są Pańscy bohaterowie – drążąc ich 
świadomość, to Stefan Szlachtycz prowadził badania w kierun-
ku odwrotnym; od studiowania wnętrza postaci, ich psychiki, 
przeżyć, do rekonstrukcji ich cech zewnętrznych i sytuacji, świa-
ta przedmiotów i przyrody.

Stefan Szlachtycz stwierdził, gdy rozmawialiśmy o tym  
filmie, że wszystkie te elementy znalazł w powieści drogą  
dedukcji.

Właśnie, podobna uwaga nasunęła mi się już na początku na-
szej rozmowy. Otóż, jeżeli Pani śledzi stosunek krytyki do mojej 
twórczości, to na ogół zarzuca mi się, a raczej – stwierdza się fakt 
braku elementów wizualnych w moich powieściach, przy czym 
niektórzy krytycy, śledzący uważnie całą moją działalność pisar-
ską, twierdzą, że ten proces rozwija się z czasem, że we wcześniej-
szych moich utworach jest więcej elementu obrazowego, a w miarę 
upływu lat – ten element kurczy się i zanika. Jest możliwe, że mają 
rację ci, którzy tak twierdzą, i chyba jest zgodne z prawdą, że ja 
tak zwanej wyobraźni wizualnej w wielkim stopniu nie posiadam. 

Czy też Pan ją świadomie ogranicza?
Na podstawie Tylko Beatrycze można by powiedzieć, że moja 

nadmierna skłonność do dialogów jako głównej formy wypowie-
dzi dowodziłaby – choć stwierdzam to o wiele za późno – że nie 
jestem tym, komu daje się miano rasowego powieściopisarza.

Proszę nie oponować, sądzę, że jestem niewyżytym i niezdy-
scyplinowanym dramaturgiem. W tym coś jest, bo jeszcze jako 
chłopak marzyłem o pisaniu dramatów historycznych i robiłem 
próby w tym kierunku, jako uczeń gimnazjum w Harbinie i póź-
niej5. Ostatecznie zdecydowałem się zostać powieściopisarzem, 
ale widocznie owa dawna skłonność tkwi we mnie głęboko i stąd 
tyle dialogów w moich książkach.

5 Zob. przypis 5 na s. 159.
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Ale oto Stefanowi Szlachtyczowi udało się z tych dialogów wy-
dobyć obrazy. Sprawia mi to satysfakcję szczególną, bo okazało 
się, że moi bohaterowie mówią o sobie i o pewnych sytuacjach, 
które dają się przełożyć na obraz, czyli aż tak całkowicie nie jest 
nieobecny element wizualny w moich powieściach.

Było to dla Pana potwierdzeniem czy zaskoczeniem?
W pewnym sensie raczej potwierdzeniem, albo zaskoczeniem 

przyjemnym o tyle, że ja zawsze uważałem, pochlebiałem sobie, 
iż udaje mi się – wbrew temu, co mówią krytycy – wprowadzać 
tak zwane sytuacje obrazowe do powieści, ale w ten sposób, że 
sytuacje te są podane jako relacje w dialogach. W filmie zostało to 
wydobyte na jaw.

Mówiliśmy o tworzeniu przez reżysera sylwetek bohaterów 
Tylko Beatrycze na podstawie ich wewnętrznej charakterystyki 
zawartej w powieści. Czy przedstawione na ekranie odpowia- 
dają one Pańskiej koncepcji?

Odpowiadają maksymalnie, jak tylko to jest możliwe, biorąc 
pod uwagę rzeczywiście trudne zadanie scenarzysty i reżysera. 
Oczywiście nie mam pretensji, jeśli idzie o pewne szczegóły, na 
przykład powierzchowność papieża. Filmowy papież przypomi-
na raczej niedawno zmarłego Jana XXIII6, Jan XXII wyglądał ina-
czej, szczupłej postaci, niepozorny, mizerny, cierpiał na schorzenie 
organów trawiennych. Ale reżyser znalazł aktora, który świetnie 
odtworzył tego papieża jako człowieka energicznego, władczego  
i to okazało się najważniejsze. Jest tu pewna analogia ze znakomi-
tymi śpiewaczkami operowymi, które grając role wiotkich dziew-
cząt, prezentują tuszę przy znakomitym sopranie.

Jeśli idzie o głównego bohatera – diakona Stanisława – moje 
wrażenia są pozytywne, chociaż nie może on odpowiadać cał-
kowicie mojej koncepcji z tej prostej przyczyny, że Stanisław 

6 Jan XXIII (właśc. Angelo Giuseppe Roncalli; 1881–1963) – papież Kościoła 
rzymskokatolickiego (od 1958); zwołał Sobór Watykański II (1962–1965), który 
okazał się jednym z ważniejszych wydarzeń w historii Kościoła XX w. ze wzglę-
du na zaprowadzone podczas Soboru reformy; zasłużony dla ruchów ekume-
nicznych; święty Kościoła katolickiego.
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reżysera Szlachtycza jest tylko częścią mojego Stanisława,  
i to jest także uzasadnione. Ja patrzę na moje postacie od we-
wnątrz i moje wymagania czy wyobrażenia mogą być inne. W tej 
sprawie zajmuję jednak stanowisko jednoznaczne: z chwilą, gdy 
powieść zostaje wydrukowana, staje się ona własnością odbior-
ców; oczywiście jest ideałem pisarza, żeby odbiorcy rozumieli 
tak jego postacie, jak on sam je rozumie. Prawdziwie wielkim  
pisarzom zdarza się, że całkowicie narzucają swoją koncepcję  
postaci, ale w większości wypadków bywa inaczej. Ja na przy-
kład nieraz przyłapywałem się na tym, że chciałem stworzyć 
postać niekoniecznie miłą – a ona okazała się dla czytelników 
bardzo sympatyczna – i odwrotnie.

Nawiązując do filmu – Stefan Szlachtycz miał prawo stworzyć 
swoją koncepcję postaci czy sytuacji, które mogą się mniej lub  
bardziej różnić od moich wyobrażeń. Jeśli nie wchodzą w grę 
sprawy najistotniejsze, scenarzysta i reżyser decyduje, co w kate-
goriach czysto filmowych jest ważne i odpowiada jego koncepcji 
filmu. Idąc dalej – jeżeli któryś z aktorów rozumiał odtwarzaną 
przez siebie postać nieco inaczej, niż ja ją rozumiałem – to uwa-
żam, że także miał do tego prawo.

Kontynuując tok Pańskich rozważań na temat: autor utworu 
literackiego – odbiorca – reżyser filmu, który powstał na pod-
stawie tego utworu, zatrzymajmy się przy sprawie zasadniczej.  
W powieści Tylko Beatrycze występuje kilka wątków, wokół któ-
rych toczą się dociekania i dyskusje. Jest tu wątek polityczny – 
ówczesna rola Kościoła jako instytucji władzy, problem jedno-
czenia się państwa polskiego w okresie dzielnicowego rozbicia. 
Jest wątek osobisty Stanisława, jego poszukiwanie własnego ro-
dowodu i miłość do królewny, a potem królowej Polski i Czech – 
Rychezy Reiczki7. Jest chyba – tak ja to rozumiem – i wątek ogól-
noludzki: odwieczna tęsknota do szukania prawdy, sensu życia, 
pogoń za ideałem. W filmie siłą rzeczy musiało nastąpić wyeks-
ponowanie jednych wątków, kosztem ograniczenia innych.

7 Ryksa Elżbieta (1288–1335) – królowa Polski i Czech, jedyna córka Prze- 
mysła II i Ryksy, od 1303 żona Wacława II, od 1306 Rudolfa III Habsburga.



234

Oczywiście, film nie może odtwarzać wszystkich elementów 
dzieła literackiego. Weźmy na przykład tak ważny dla moich po-
wieści, a dla Tylko Beatrycze w szczególności, element pewnych 
procesów intelektualnych. Otóż w tym filmie – a było to nieunik-
nione – nie zostało uchwycone to wszystko, co w zakresie pro-
cesów intelektualnych chciałem przypisać moim postaciom. Ale 
reżyser musiał dokonać wyboru, poczynić skróty, przeprowadzić 
retusze. Dokonał też wyboru i skrótów, jeśli idzie o wątki powie-
ści. Prawdopodobnie gdyby film ten realizował inny twórca, wy-
bór ten przedstawiałby się jeszcze inaczej.

Chcę jednak stwierdzić – wypowiadając moje zdanie na temat 
filmowej wersji Tylko Beatrycze – że cały, jeśli można tak powie-
dzieć duch, a nawet styl powieści – został w filmie odtworzony  
z maksymalną wiernością.

W filmie został bardzo ciekawie pokazany wątek naj-
ważniejszy – polityczny, z jego problemami i konfliktami.  
Okres awiniońskiej niewoli papieży – z najważniejszym jego 
przedstawicielem – Francuzem Janem XXII, twórcą nowego  
systemu podatków na rzecz Kościoła. W tle – rozgrywki z ce-
sarzem Ludwikiem Bawarskim8, odgłosy ówczesnych wydarzeń  
w Italii, walki z herezjami (między innymi z kultem Duszy 
Świętej9). Na ziemiach polskich – w retrospekcjach Stanisława – 
czasy Przemysława II10, zamordowanie tegoż, panowanie Wacła- 

8 Zob. przypis 50 na s. 57.
9 Zob. R. Koziołek: Wstęp. W: T. Parnicki: Tylko Beatrycze. Powieść historyczna. 

Oprac. R. Koziołek, I. Gielata. [BN I, 304]. Wrocław 2001, s. CVIII–CXII, oraz:  
P. Gorliński-Kucik: „...jeżeli był młyn w Niałku, był młynarz w Niałku...”. Wypo-
wiedź Teodora Parnickiego dla Stefana Szlachtycza. „Śląskie Studia Polonistyczne” 
2017, nr 1 (9), s. 235–250.

10 Przemysł II (1257–1296) – władca z dynastii Piastów, król Polski w la-
tach 1295–1296, książę poznański w latach 1257–1279, książę wielkopolski  
w latach 1279–1296; syn księcia wielkopolskiego Przemysła I i Elżbiety, księż-
niczki śląskiej; koronacja Przemysła II na króla Polski odbyła się 26 czerwca  
1295 r. w Gnieźnie; 8 lutego 1296 r. został zamordowany w Rogoźnie w trakcie po-
rwania zorganizowanego przez margrabiów magdeburskich oraz rody wielko- 
polskie.
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wa II11, potem zabiegi Władysława Łokietka12 o zjednocze-
nie Polski i uzyskanie zgody papieża na koronację. Feudalny 
ucisk chłopów w stanowiących przedmiot dochodzeń na dwo-
rze papieskim – a odtwarzanych w retrospekcjach Stanisława – 
scenach spalenia przez zbuntowanych chłopów mnichów cys- 
terskich, właścicieli włości. Jest to tło szerokie, a jednak udało 
się ukazać je w filmie w sposób czytelny, za pomocą skrótów, 
symboli.

Jest klimat tej epoki, są ostro zarysowane konflikty,  
są świetne postacie władców i polityków. Wydaje mi się jed-
nak, że reżyser niektóre ważne dla utworu wątki potraktował 
zbyt powierzchownie – na przykład dramat osobisty Stanisława  
i ów motyw, który ja odczytałam jako myśl przewodnią utworu –  
ową Beatrycze, pożądaną i niedościgłą jak ludzka pogoń za  
ideałem...

Ja tego tak nie odczułem jak Pani i mogę z całą szczerością po-
wiedzieć, że nie mam do Stefana Szlachtycza pretensji o taką właś- 
nie wersję filmowej fabuły mojej powieści. Właściwie zaniepo- 
koiła mnie tylko jedna sprawa: film okazał się znacznie okrutniejszy 
od książki – czy Pani tego nie zauważyła? Na przykład w książce 
piszę o spaleniu na stosie, z wyroku papieża, biskupa Hugona Ge-
rardusa13 – jest to fakt oparty na materiale źródłowym. Ale poka-
zanie dwukrotnie tegoż biskupa płonącego na stosie w połączeniu  

11 Wacław II (1271–1305) – syn Przemysła Ottokara II z dynastii Przemyśli-
dów i Kunegundy z rodu Rurykowiczów; król czeski od 1278 r.; król Polski od  
1300 r.; ożenił się z Gutą von Habsburg (1285), a następnie z Ryksą Elżbietą 
(1303); w 1291 r. zajął Kraków, a rok później Sandomierz; po wygnaniu z Wielko- 
polski Władysława I Łokietka przyczynił się do połączenia pod swym berłem 
niemalże całości ziem polskich.

12 Władysław I Łokietek (1260/1261–1333) – władca (od 1306) i król Polski  
w latach 1320–1333; syn Kazimierza I kujawskiego z linii Piastów; od 1267 – ksią-
żę brzesko-kujawski, od 1288 – sieradzki, od 1294 – łęczycki; w 1320 koronował 
się na króla Polski, co uznaje się za koniec rozbicia dzielnicowego; poślubił Ja-
dwigę Bolesławównę, córkę Bolesława Pobożnego.

13 Hugo Gerardus (zm. 1317) – biskup Cahors; był zamieszany w spisek prze-
ciwko papieżowi Janowi XXII, za co został skazany na śmierć i spalony na stosie. 
Zob. T. Parnicki: Tylko Beatrycze..., s. 55–56, przypis 7.
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z innymi scenami sprawiło, że okrucieństwo epoki, poszczegól-
nych grup czy osób uderza w filmie silniej aniżeli – moim zda- 
niem – powinno uderzać czytelnika książki.

Jeśli idzie o dramat osobisty Stanisława: owszem, zgadzam się  
z Panią, że jest to jednostka nieprzeciętna, człowiek o dużej wiedzy, 
podróżnik znający wiele krajów i obce języki, lecz jest to jedno- 
cześnie człowiek w pewnym sensie chory, obciążony kompleksa-
mi, które stały się jego obsesją. Czuje się upośledzony, dlatego że 
był dzieckiem gwałtu, dokonanego na jego matce przez najeźdźcę – 
wodza Tatarów (tę scenę pokazał Szlachtycz dość drastycznie)  
i dlatego szuka rehabilitacji tego poniżenia w zdobyciu miłości 
królowej, stwarza sobie fikcję, że jego miłość jest odwzajemniona, 
że zdobędzie ją na zawsze. Podobnie tworzy sobie różne koncep-
cje swego pochodzenia, twierdząc, że jest synem jednego z mni-
chów lub poety Erlinga14. Cała „sprawa Stanisława” polega na le-
czeniu go z tych urojeń za pomocą psychoanalizy przez papieża 
i jego otoczenie. Moim zdaniem, Stefan Szlachtycz bardzo dobrze 
przedstawił istotę i cel tych seansów psychoanalitycznych. A Bea- 
trycze? Gdy nadawałem taki właśnie tytuł tej książce, chciałem 
podkreślić, że dla Stanisława najważniejsza wydawała się owa mi-
łość, że uważał ją za swój jedyny ratunek.

A więc wyrok, jaki przedstawiono Stanisławowi w Awinio-
nie, traktuje Pan jako ostateczny wynik dochodzenia prawdy? 
Chyba film nie stawia tutaj kropki nad i, a tym bardziej po-
wieść...

Zgadzam się. Ja w książce także zostawiam pewne sprawy 
za mgłą. Można je zrozumieć tak i inaczej: odbiorcy mojej po-
wieści, a teraz i widzowie filmu, mogą dojść do wniosku, że to 
Stanisław miał rację, a nie ojcowie Kościoła; mogą wierzyć wraz  
z bohaterem, że ta miłość królewny Reiczki, a potem królowej – 

14 Erling (Alv Erlingsson, zm. 1290) – norweski szlachcic, jarl, polityk zaanga-
żowany w politykę zagraniczną, pirat; złapany przez Duńczyków i skazany na 
śmierć przez łamanie kołem; literacki odpowiednik Erlinga zostaje wysłany do 
Polski wprost ze Szwecji, wraz z Ryksą Starszą. Por. T. Parnicki: Tylko Beatry-
cze..., s. 201, 205.
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istniała naprawdę i warto było poświęcić dla niej życie... Ja często  
w moich powieściach stawiam znaki zapytania, uważam, że nigdy  
w stosunku do niczego nie można mieć pewności absolutnej.  
Nawet – w stosunku do faktu historycznego, do materiału źródło-
wego, który nam historia podsuwa.

Tak właśnie rozumiem Pańską twórczość i tak ją oceniają kry-
tycy literaccy – jako szukanie dróg w labiryncie historii.

W jednym z wywiadów na pytanie, jakie jest Pana hobby – 
odpowiedział Pan: „moim hobby jest film”. Świetna to okazja, 
żeby się dowiedzieć, jak ocenia filmy historyczne znakomity pi-
sarz historycznych powieści. Na łamach naszego miesięcznika 
toczyła się w ubiegłym roku dyskusja nad polskim filmem histo-
rycznym. Temat rozważań: „Rozumieć czy ilustrować historię”...

Tak, wiem, dotarło to do mnie, czytałem nawet niektóre wypo-
wiedzi, wiem, o co chodziło. Muszę jednak na wstępie stwierdzić, 
że to moje hobby uległo w ostatnich latach dużemu ogranicze-
niu, po prostu rzadko już chodzę do kina, brakuje mi czasu. Jakie 
jest moje zdanie o filmach historycznych? Widzę w nich przede 
wszystkim różne rodzaje filmów, sądzę, że wszystkie są potrzeb-
ne, ale każdy rodzaj powinien w inny sposób traktować historię 
jako tło czy jako tworzywo. W każdym przypadku obowiązują 
inne kryteria oceny, a w stosunku do twórców każdego gatunku – 
istnieją pewne ograniczenia, których, moim zdaniem, nie wolno 
przekraczać. Osobiście lubię bardzo filmy kostiumowe; dawniej, 
gdy mieszkałem w Meksyku, oglądałem ich wiele. W tych wido-
wiskowych ilustracjach pewnych epok, gdzie dominuje jakiś wą-
tek przygodowo-romansowy, twórcy na ogół nie stawiają sobie 
wysokich wymagań i tak je traktuje widz – jako rozrywkę. Histo-
ria sprowadza się tu w zasadzie tylko do kostiumu.

Inne wymagania trzeba jednak postawić twórcy, który bierze 
na warsztat jakąś znaną postać historyczną, na przykład osobę 
monarchy. W takim wypadku powinno obowiązywać przedsta-
wienie realiów: tu trzeba pokazać, w oparciu o materiały źródło-
we, na czym polega znaczenie danej postaci historycznej w historii 
narodu, w dziejach państwa. Jeżeli w filmie fakty uległy spłyceniu 
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lub zostały wypaczone – to uważam, że taki film po prostu wpro-
wadza widzów w błąd, że spełnia rolę niewłaściwą, jeśli nie rzec 
mocniej – niedobrą.

Jest trzeci rodzaj – stanowiący adaptację arcydzieł literatury,  
i tu dochodzimy do pewnego problemu. Otóż uważam, że ist-
nieją pewne granice, granice nieprzekraczalne przy przetwarza-
niu dzieła literackiego na film. Posłużę się przykładem powieści 
Aleksandra Dumas, niegdyś bardzo czytanej, pt. Hrabia Monte 
Christo15. Powieść ta była wielokrotnie filmowana, ja sam widzia-
łem sześć czy osiem wersji filmowych. W powieści chodzi o to, że 
człowiek skrzywdzony staje się posiadaczem olbrzymich skarbów  
i dzięki temu ma możność zemścić się na swoich krzywdzicielach. 
W jednej z amerykańskich wersji filmowych tej powieści wprowa-
dzono taki motyw: hrabia Monte Christo staje do pojedynku ze 
swym największym krzywdzicielem. Można zrozumieć intencję 
reżysera, chciał pokazać swego bohatera jako postać szlachetną, 
człowiek, który staje do pojedynku, sam ryzykuje życiem. Otóż to 
jest zupełnie obce duchowi powieści. Monte Christo, który naraża 
się na ryzyko niedokonania zemsty – nie jest tym Monte Christo, 
którego stworzył pisarz. Nazywam to sfałszowaniem ducha po-
wieści. Wydaje mi się, że i w niektórych filmach polskich ta grani-
ca bywa naruszana.

Jeśli idzie o głębsze aspekty historii – jestem zdania, że na ogół 
w filmie się nie udają...

Nasze filmy historyczne rzadko wykazują rzeczywiste ro-
zumienie dziejów, mechanizmów władzy, motywacji ludzkich 
działań...

Stefan Szlachtycz potrafił wydobyć z mej powieści to, co jest 
jej treścią wewnętrzną. W tym widzę walory intelektualne tego 

15 Hrabia Monte Christo (1844) – powieść Aleksandra Dumas (ojca) o Edmun-
dzie Dantesie, który niesłusznie oskarżony o udział w intrydze politycznej (ma-
jącej na celu umożliwienie powrotu Bonapartemu) trafia do więzienia. Gdy z nie-
go ucieka i odnajduje ogromne pieniądze na wyspie Monte Christo, wkracza na 
salony jako Hrabia Monte Christo i mści się na swoich oprawcach. Powieść była 
ekranizowana kilkadziesiąt razy.
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filmu i nie była tu potrzebna oprawa widowiskowo-kostiumo-
wa. Stwierdzam to jako autor; pełna ocena należy do krytyków. 
Oglądam ten film i wypowiadam o nim swoje zdanie tylko jako 
autor powieści. Sądzę jednak, że gdyby ktoś spróbował przenieść 
na ekran na przykład moją wcześniejszą książkę Aecjusz, ostatni 
Rzymianin – to film ten ogromnie by stracił, gdyby nie miał tła  
dekoracyjno-kostiumowego. W Aecjuszu nie dominują bowiem 
problemy psychologiczne i intelektualne, jak to ma miejsce w Tyl-
ko Beatrycze.

Jak Pan ocenia rolę filmu w kształtowaniu świadomości hi-
storycznej społeczeństwa?

Uważam, że pod wieloma względami utwór filmowy może 
dokonać więcej niż utwór literacki, bo działając na wyobraźnię 
wizualną, może pokazać przeszłość, może uczyć historii i wyni-
kających z niej wniosków. Ale... w warunkach, o których już mó-
wiłem: zachowania wierności faktom, sięgania w głąb przyczyn  
i skutków wydarzeń.

Reżyser Szlachtycz zamierza przenieść na ekran drugą Pań-
ską powieść – Srebrne orły...

Wiem o planach pana Szlachtycza...
Czy będzie Pan brał w tym aktywny udział?
Nie, na pewno nie. Tak jak przy Tylko Beatrycze, mój udział ogra-

niczy się do jednorazowego przeczytania stworzonego przez pana 
Szlachtycza scenariusza. Gdy napiszę: „Nie mam zastrzeżeń”, od 
tej chwili nie będę się mieszał do pracy reżysera. Postąpiłem tak 
wówczas – i tak będę postępował przy realizacji Srebrnych orłów, 
z całym przekonaniem, że robię dobrze. Po ekranizacji Tylko Bea- 
trycze – jeśli wolno mi tak powiedzieć – mogę mieć do reżysera 
pełne zaufanie.
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Spotkania
O Janie Parandowskim1

Kontakty moje ze zmarłym w dniu wczorajszym Janem Paran-
dowskim dadzą się ugrupować w dwóch fazach. W dwóch bardzo 
odległych od siebie fazach, przede wszystkim odległych w czasie. 
Ale czy tylko w czasie? Tego pewien nie jestem. Mówię o dwóch 
fazach, właściwie dałoby się jeszcze mówić o trzeciej, ale ta trzecia 
jest czymś zupełnie specjalnym i o niej powiem później. Na razie 
mówmy o pierwszej.

Przed II wojną światową, w okresie międzywojennym spotka-
łem się z Janem Parandowskim tylko parokrotnie, dokładnie pięć 
razy. Dosyć dobrze pamiętam wszystkie nasze spotkania, oczywi-
ście zapamiętałem je lepiej, niż pamiętał sam Zmarły, choćby dla-
tego, że one były ważne głównie dla mnie, dla młodego początku-
jącego pisarza, który poczuwał się do pewnej bliskości duchowej 
czy myślowej z Parandowskim. Byłem wtedy bowiem przekona-
ny, że nikt poza nami dwoma naprawdę, jeśli chodzi o literaturę, 
nie interesuje się tematami czerpanymi z historii. Kontakty nasze 
były właściwie wynikiem mojej inicjatywy. Oczywiście znałem 
twórczość Parandowskiego, bardzo ją ceniłem, niektóre rzeczy  
podziwiałem, a jeśli chodzi o jego stosunek do mnie, to możliwe, 
że słyszał o mnie, że może coś czytał. Pisywałem wówczas prze-
ważnie o literaturze rosyjskiej. Wydaje mi się jednak, że Paran-
dowski nie okazywał specjalnego zainteresowania dla literatury 
rosyjskiej. Był inny dosyć ważny moment, który umożliwił mi 
zbliżenie i nawiązanie osobistego kontaktu.

1 „Kultura” 1978, nr 41. Do artykułu dołączono zdjęcie Jana Parandowskiego.

1978
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Była późna jesień, chyba listopad 1936 roku. W owym okresie 
bardzo mało wyjeżdżałem ze Lwowa. Był to czas jubileuszu sien-
kiewiczowskiego, upływało właśnie 20 lat od śmierci Sienkiewi-
cza, a 90 lat od jego urodzin. Otóż w porozumieniu z ówczesnym 
Związkiem Zawodowym Literatów Polskich miałem wyjechać do 
Grodna z odczytem poświęconym temu jubileuszowi. Pamiętam, 
że w drodze do Grodna zatrzymałem się w Warszawie. Dziś nie 
jestem pewien, czy zwróciłem się do Parandowskiego listownie 
czy telefonicznie, ale chyba listownie jeszcze ze Lwowa, mam też 
wrażenie, że mógł dopomóc w dojściu do skutku tego spotkania 
bardzo zaprzyjaźniony z Parandowskim, a poznany wcześniej 
przeze mnie, znakomity poeta Kazimierz Wierzyński2.

Dla młodego pisarza była czymś wyjątkowym, nawet rodzajem 
nobilitacji, możność nawiązania kontaktu z kimś posiadającym 
już taką pozycję, jaką wówczas posiadał Jan Parandowski. Muszę 
przyznać, że kierowały mną także cele dość egoistyczne, literackie 
oczywiście. Zabiegałem wtedy o wydanie pierwszej mojej powie-
ści historycznej. Chciałem w zetknięciu z Parandowskim wyba-
dać, jak dalece mogę liczyć na jego pomoc. Pamiętam, spotkaliśmy 
się w kawiarni Cafe Club. Poznanie nasze nastąpiło bez żadnych 
trudności, bo wiedziałem, jak wygląda Jan Parandowski. Był dla 
mnie bardzo miły, bardzo serdeczny; rozmowa zaczęła się toczyć 
ciekawie, choć dla mnie trochę niepokojąco. Parandowskiego do-
syć mało interesowała sprawa mojej książki, natomiast intereso-
wałem go ja, jako reprezentant młodej generacji literatów lwow-
skich. On sam wywodził się ze Lwowa3. W pewnym momencie 

2 Kazimierz Wierzyński (1894–1969) – poeta, prozaik i eseista; walczył  
na frontach I wojny światowej, służył w armii w trakcie wojny polsko-bol-
szewickiej; związany z „Pro Arte et Studio” i kawiarnią Pod Picadorem, ska-
mandryta; na początku II wojny światowej wyemigrował, mieszkał w USA, 
zmarł w Londynie; autor tomów Wiosna i wino (1919), Wolność tragiczna (1936),  
Sen mara (1969).

3 Jan Parandowski (1895–1978) – urodził się we Lwowie, tam ukończył  
IV Gimnazjum Klasyczne im. Jana Długosza; w 1923 ukończył rozpoczęte  
w 1913 (a przerwane na okres I wojny światowej) studia na Uniwersytecie  
Jana Kazimierza, gdzie uzyskał magisterium z filologii klasycznej i archeo-
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Parandowski mówi, że za jakiś kwadrans przyjdzie Wierzyński. 
Odczułem to jako ogromny zaszczyt. Przyjeżdża młody pisarz do 
stolicy i w kawiarni spotyka się z nim dwóch znakomitych i bar-
dzo wybitnych pisarzy. Ale też uświadomiłem sobie, o co właści-
wie chodzi. Wierzyński nie był związany z samym Lwowem, ale 
przecież z tym kręgiem, z tymi okolicami4. To podjęcie mnie miało 
charakter symbolu; to dwóch wybitnych pisarzy, których wydał 
właśnie ten świat, zjednoczyło się w tym witaniu w Warszawie 
młodego literata, którego wydało też to środowisko.

Drugie spotkanie. Odbyło się ono na tak zwanym legendarnym 
już w tradycji literackiej półpięterku skamandrytów w Ziemiań-
skiej5. Próbowałem wtedy wyciągnąć od Parandowskiego, co myśli  
o Aecjuszu. W przeciwieństwie do mnie, do mojego temperamentu 
Parandowski był bardzo powściągliwy w formułowaniu sądów. 
A muszę powiedzieć, że i wtedy, i wielokrotnie później zależało 
mi na jego opinii bardziej niż na czyjejkolwiek. Dzisiaj z perspek-
tywy lat wydaje mi się, że sądy jego o mojej pierwszej powieści, 
choć wyrażane w sposób bardzo delikatny i bardzo powściągliwy, 
nie musiały być chyba najwyższe. Użył takiego zdania: „Proszę 
pana, wie pan, naprawdę wybitne powieści historyczne powsta-
ją wtedy, kiedy działają bardzo wielcy historycy”. Otóż wszyscy 
byliśmy zdania, że w owym okresie wielcy historycy nigdzie na 
świecie, a szczególnie w Polsce, nie działali.

Spotkanie trzecie miało zupełnie inny charakter. Był kwiecień 
1938 roku. Przyjechałem na zjazd delegatów Zawodowego Związ-
ku Literatów Polskich. Pierwszy raz w życiu brałem udział w ta-
kim zjeździe. Byłem delegatem oddziału lwowskiego. I wtedy raz 

logii. W 1929 – po okresie podróży do Grecji, Włoch i Francji (1924–1926) – prze-
niósł się do Warszawy.

4 Kazimierz Wierzyński urodził się w Drohobyczu, następnie mieszkał z ro-
dzicami w Chyrowie i Stryju, gdzie ukończył gimnazjum klasyczne; studia od-
bywał w Krakowie (od 1912) i Wiedniu (od 1913).

5 kawiarnia Mała Ziemiańska – od 1918 r. działała przy ulicy Mazowieckiej 12 
w Warszawie; była ważnym ośrodkiem spotkań inteligencji warszawskiej okresu 
dwudziestolecia, tak zwana górka zarezerwowana dla literatów znajdowała się 
w dobudowanej później części kawiarni.
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jeszcze potwierdziło się to, co mnie uderzyło przy pierwszym spot- 
kaniu, że po prostu my, lwowianie, mamy wielkiego protektora 
w Parandowskim. Trwał wtedy spór między oddziałem warszaw-
skim a oddziałami prowincjonalnymi. Chodziło o skład ilościowy 
zarządu. Warszawiacy chcieli zatrzymać dla siebie siedem miejsc 
w dwunastoosobowym zarządzie, a pięć zostawić czterem od-
działom prowincjonalnym. Myśmy żądali przynajmniej sześciu 
miejsc. Inaczej uważaliśmy, że grozi nam stałe majoryzowanie6. 
Wystąpiłem wtedy – i było to moje dziewicze wystąpienie – jako 
rzecznik interesów oddziałów pozawarszawskich. Naszym rzecz-
nikiem był także Parandowski. Co mnie szczególnie uderzyło  
w tamtym spotkaniu... W przerwie między debatami a wyborami 
była kolacja. Dokładnie pamiętam w lokalu oddziału warszaw-
skiego na Foksal duże stoły pełne misek z bigosem i butelki z wód-
ką. Byłem bardzo stremowany. Miałem możność osobiście poznać 
Goetla7, Wittlina8, widzieć z bliska Gojawiczyńską9 i Dąbrowską10. 

6 Tu: zdominowanie przez większość (warszawską).
7 Ferdynand Goetel (1890–1960) – pisarz, dramaturg, publicysta, taternik; 

po wybuchu I wojny światowej deportowany do Azji, następnie wcielony do  
Armii Czerwonej; w dwudziestoleciu i w trakcie II wojny światowej mieszkał 
w Warszawie, na emigrację udał się ze względów politycznych (był jednym  
z badających groby katyńskie); zmarł w Londynie; autor Z dnia na dzień (1926);  
w latach 1926–1933 był prezesem polskiego PEN Clubu, w latach 1933–1939 pre-
zesem Związku Zawodowego Literatów Polskich; w okresie PRL (do 1989) dzieła 
Goetla były objęte całkowitą cenzurą.

8 Józef Wittlin (1896–1976) – polski poeta i prozaik żydowskiego pochodze-
nia, związany ze Lwowem; zaciągnął się do armii austriackiej, ale z powodu cho-
roby nie mógł brać udziału w walce na frontach I wojny światowej; po wojnie 
związany z ekspresjonistycznym „Zdrojem”, później – ze skamandrytami; od  
II wojny światowej na emigracji; zmarł w Nowym Jorku; autor tomu Hymny 
(1920), powieści Sól ziemi (1935) oraz esejów Orfeusz w piekle XX wieku (1963).

9 Pola Gojawiczyńska (właśc. Apolonia Gojawiczyńska; 1896–1963) – pisarka  
i działaczka niepodległościowa, związana przede wszystkim z Warszawą; współ-
pracowała z „Bluszczem” i „Kurierem Porannym”, a także „Gazetą Polską”;  
autorka Dziewcząt z Nowolipek (1935) oraz Krat (1945).

10 Maria Dąbrowska (1889–1965) – powieściopisarka i tłumaczka, także publi-
cystka; po śmierci męża Mariana Dąbrowskiego związana ze Stanisławem Stem-
powskim; powieści Dąbrowskiej mieszczą się w konwencji realizmu, z mocnym
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Parandowski parę razy podchodził do mnie i mówił: „Pan mało je 
i mało pije. Proszę, niech pan więcej je i pije”. Czynił to w sposób 
delikatny z ojcowskim niemal uczuciem. Na owym zebraniu dele-
gatów ZZLP zostałem wybrany do Zarządu Głównego, jako jeden 
z dwóch reprezentantów oddziału lwowskiego (drugim był prezes 
rzeczonego oddziału Ostap Ortwin). Z Parandowskim więc – po 
raz już czwarty – spotkałem się ponownie na posiedzeniu właśnie 
Zarządu Głównego ZZLP – w listopadzie 1938. Byłem ze Lwowa 
wtedy sam w Warszawie, prezes Ortwin nie mógł przyjechać. Od-
dział nasz miał pewne trudne problemy do rozwiązania – liczy-
łem na pomoc Zarządu Głównego, głównie na pomoc wielkiego 
protektora lwowian – Parandowskiego, który był wiceprezesem 
Zarządu Głównego. Nie zawiodłem się!

Spotkanie piąte miało jeszcze inny charakter. I ono może, choć 
na pozór mało istotne, jest ciekawe ze względu na pewne nie prze-
czuwane wtedy przeze mnie związki z przyszłością. Był to chy-
ba marzec 1939 roku. Dostałem stypendium Akademii Literatu-
ry na wyjazd za granicę. Zresztą stypendium to zawdzięczałem  
w dużej mierze pomocy Parandowskiego, a także Wierzyńskiego.  
W Warszawie zjawiłem się po wizy, których nie mogłem dostać we 
Lwowie. Rankiem, zupełnie przypadkowo spotkałem w tramwaju 
Parandowskiego. Zaproponowałem mu, że go odprowadzę, pra-
cował wówczas w Polskim Radio. W czasie drogi opowiadałem 
mu o swoich planach podróży. Wymieniłem Grecję. Parandowski 
zaczął opowiadać o swoich podróżach, o swoich wędrówkach pie-
chotą po Grecji, udzielił mi pewnych rad i nagle powiedział: „Ja 
mam czy my, jako literaci polscy, mamy tam wielkiego przyjaciela 
w osobie pisarza greckiego Spirosa Melasa11. Niech pan się do nie-
go zwróci, niech pan się z nim zobaczy”. Rzeczywiście w Atenach 
spotkałem się z nim. W pierwszej chwili przyjął mnie dosyć chłod-
no, ale jak dowiedział się, że przychodzę z polecenia Parandow-

rysem psychologicznym; autorka Ludzi stamtąd (1926), Nocy i dni (1934) oraz 
Dzienników (1988).

11 Spyros (Spiros) Melas (1882–1966) – grecki pisarz i historyk.
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skiego, rozpromienił się. Zaproponował mi od razu bardzo piękną 
wycieczkę szlakiem misteriów eleuzyjskich12. Dotarliśmy wspól-
nie do miejscowości Dafne. Teraz ta miejscowość jest słynna, ale 
wtedy dopiero zaczynała się stawać znana. Jest w niej stary bizan-
tyjski kościółek z freskami uznanymi za wspaniałe. Melas zwrócił 
mi na nie uwagę. Nieco później, już gdy siedzieliśmy w restaura-
cyjce, wskazał na kwiaty i łamaną polszczyzną powiedział: „Tam, 
gdzie miast wody, laur różowy płynie”13.

To był mój ostatni przedwojenny osobisty kontakt z Parandow-
skim. Jakkolwiek pisywałem do niego z podróży. Wiem od moje-
go ówczesnego kolegi, nieco młodszego, ale wybitnego, Bolesła-
wa Micińskiego, który współpracował z Parandowskim w radio, 
że Parandowski bardzo był zainteresowany i zatroskany tą moją 
podróżą. W pewnym momencie miał powiedzieć Micińskiemu: 
„Nie jestem pewien, czy Parnicki potrafi należycie tę podróż wy-
korzystać”. Albo mówił: „dostałem od Parnickiego list, w którym 
pisze, że w Rzymie najbardziej lubi wędrować po wzgórzu awen-
tyńskim. To bardzo dobrze, jeżeli młody człowiek po krótkim cza-
sie znajdowania się w jakimś słynnym miejscu coś sobie od razu 
szczególnie oblubował”.

Później przyszła wojna. I tu zaczyna się zupełnie inna pod każ-
dym względem faza moich stosunków z Parandowskim. Późną  
jesienią 1963 roku pierwszy raz przyjechałem do Polski z Meksy-
ku. Oczywiście postarałem się zobaczyć z Parandowskim. Zaprosił 
mnie do siebie. Wydał mi się prawie niezmieniony. Przed wojną 
nie znałem nikogo z jego rodziny, teraz poznałem jego małżonkę 
panią Irenę, poznałem też ich córkę. Pamiętam jubileusz siedem-
dziesięciolecia w Teatrze Polskim i chyba pięćdziesięciolecia twór-

12 misteria eleuzyjskie, eleuzynie – jedne z najważniejszych w starożytnej Gre- 
cji praktyk religijnych, odprawianych w Eleusis ku czci Demeter i Persefony; zo-
stały zakazane w 391 r., niemal po dwóch tysiącach lat, przez cesarza Teodozjusza.

13 „Na koń! – Tu łożem suchego potoku, / Gdzie zamiast wody, płynie laur 
różowy; / Ze łzą i z wielką błyskawicą w oku, / Jakby mię wicher gnał błyskawi-
cowy, / Lecę – a koń się na powietrzu kładnie / Jeśli napotka grób rycerzy – pad-
nie”. J. Słowacki: Grób Agamemnona. W: Idem: Lilla Weneda. Grób Agamemnona. 
Warszawa 1950, s. 155, w. 55–60.
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czości Parandowskiego. Byłem na tym jubileuszu. Mowy wygła-
szane tam, jak na mój gust, jak na moje rozumienie, nie najlepiej 
odtwarzały osobowość Parandowskiego jako twórcy. Natomiast 
wyszedłem ogromnie wzruszony jego własnym przemówieniem. 
To przemówienie było hołdem składanym własnej żonie. Zarów-
no treść, jak i forma tego przemówienia wywarły na mnie duże 
wrażenie.

Wróciłem do Meksyku, posłałem Parandowskiemu kartkę 
świąteczną przed Nowym Rokiem. Otrzymałem od niego list, pi-
sał tak: „dowiedziałem się przypadkowo, że będziemy sąsiada-
mi”. Rzeczywiście zostaliśmy sąsiadami. Mieszkał w sąsiednim 
domu14. I to jest druga faza naszych kontaktów. Siłą rzeczy jako są-
siedzi widywaliśmy się znacznie częściej niż przed wojną. I rzecz 
ciekawa, że w tych kontaktach właściwie sprawy literackie nie od-
grywały żadnej roli. Mam wrażenie, że ja nigdy z Parandowskim 
nie rozmawiałem o literaturze, a szczególnie nigdy o swoim włas- 
nym pisarstwie. Tak samo mało mówiłem z nim o historii, jakkol-
wiek był to temat dla niego, jak i dla mnie ważny. Pamiętam tylko 
jeden raz, i to też znowu mnie tak bardzo wzruszyło. Opowiada-
łem mu coś o swoich podróżach i wędrówkach w czasie wojny  
i wspomniałem, że jadąc w roku 1943 z Teheranu do Jerozolimy, 
znalazłem się w górach Libanu i nagle coś błysnęło. Zobaczyłem 
morze i jakoś widok morza nie widzianego od kilku lat wzruszył 
mnie i wykrzyknąłem – „Thálatta! Thálatta!”15. Opowiedziałem to-

14 Oba budynki znajdują się przy ulicy Zimorowica (boczna ulicy Filtrowej)  
w warszawskiej dzielnicy Ochota.

15 „Tak jak wołali żołnierze greccy w treści dzieła Ksenofonta Anabaza” [przy-
pis Redakcji „Kultury” – P.G.K., T.M.]. 

„Thálatta! Thálatta!” (θάλαττα! θάλαττα!) – „Morze! Morze!”. „Kiedy krzyk 
coraz bardziej potężniał, w miarę jak rosła ich liczba, Ksenofont zrozumiał, że 
stało się coś niezwykłego. Dosiadł więc konia, dobrał sobie Lykiosa i jeźdź- 
ców i ruszył na pomoc. Rychło usłyszeli żołnierzy wołających: Morze! Morze! –  
i podających sobie z ust do ust to słowo”. Ksenofont: Wyprawa Cyrusa.  
Oprac. i przekł. W. Madyda. Warszawa 2003, s. 114 (Księga czwarta, Rozdział 
ósmy). W pamiętnikach wojennych Ksenofonta opisane zostały dzieje powrotu 
z wyprawy greckich najemników pod wodzą Cyrusa, który wyruszył przeciw-
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Parandowskiemu, choć właściwie nie bardzo znam grekę. I Paran-
dowski mnie poprawił, bo źle położyłem akcent.

Mam wrażenie, że istniały jakieś opory w naszych kontak-
tach, szczególnie z mojej strony. Zresztą opory te, częste u mnie 
w kontaktach z ludźmi, których bardzo lubię i cenię – wynika-
ły, jak mi się wydaje, z odmienności przeżyć w okresie wojen-
nym. To ma ogromne znaczenie w stosunkach czysto osobistych.  
Nasze więc stosunki straciły charakter literacki, miały one charak-
ter sąsiedzko-przyjacielski. Myślę, że Parandowskiemu przypo-
minałem jego dawne lata, lata „młodsze”, te przedwojenne. Mnie 
zaś Parandowski odmładzał. Czułem się znowu tym niespełna 
trzydziestoletnim Parnickim, który z tremą wtedy spotykał się  
z Parandowskim. Przywiązałem się bardzo do całej jego rodziny, 
czułem się tam znakomicie. Nauczyłem się bardzo cenić i lubić 
jego małżonkę, jego dzieci. Z tego się wywiązała pewna tradycja 
między rodziną Parandowskiego a moją żoną i mną. Mianowi-
cie przez ostatnich pięć lat zawsze razem spędzaliśmy wieczór 
sylwestrowy, początkowo to się odbywało na zmianę, w jednym 
roku oni przychodzili do nas, w drugim roku my szliśmy do nich. 
Ostatnie dwa lata ta harmonia została naruszona, Jan Parandow-
ski nie mógł się poruszać. Nie wychodził ze swojego mieszkania. 
Przychodziliśmy tam z pewnym poczuciem winy, że nadużywa-
my gościnności. Z tych „sylwestrów” pamiętam coś, co dziś ma 
charakter bolesnego paradoksu. Witaliśmy rok 1977, wychodzi- 
łem po tym spotkaniu sylwestrowym z bardzo ciężkim sercem, 
mianowicie Jan Parandowski wydał mi się bardzo ciężko chory.  
Ostatnio natomiast, gdy witaliśmy rok 1978, zrobił na mnie wraże-
nie, że jest w znacznie lepszym stanie, był weselszy, bardziej roz-
mowny. Ale to było złudzenie. To był ostatni raz, kiedy go w ogóle  
widziałem.

A teraz chcę wspomnieć o pewnej szczególnej fazie swoich 
stosunków z nim. Wyjątkowość jej polega na tym, że nie był to 

ko swemu bratu Artakserksesowi II Mnemonowi, królowi  Persji. Okrzyk ten 
Grecy wydali na widok Morza Czarnego.
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kontakt osobisty, dzielił nas Atlantyk. Ja byłem w Meksyku, on  
w Polsce. Jakoś tak się stało, że prawie zaraz po wojnie, już w dru-
giej połowie 1945 roku, zacząłem otrzymywać wiele listów z Pol-
ski. Zacząłem interesować się losem ludzi szczególnie mi bliskich  
i szczególnie przeze mnie cenionych. Myślałem o Parandowskim. 
Wiedziałem, że przeżył wojnę i że jest w Lublinie. Podano mi jego 
adres, napisałem do niego parę słów, on mi odpisał też właściwie 
w paru słowach. Wtedy do niego napisałem dłuższy list. Ten drugi 
list był bardzo egocentryczny, literacko egocentryczny. Przygoto-
wywałem się wtedy do pracy nad powieścią Słowo i ciało, pracy 
dotyczącej przełomu II i III wieku ery chrześcijańskiej. Wydawa-
ło mi się, że temat ten powinien Parandowskiego szczególnie za-
interesować. Pamiętam doskonale, że pisałem, jak trudno mi jest 
poradzić sobie z problemem, na czym właściwie polegało pogań-
stwo rzymskie. Nie rozumiałem na przykład, czy jak Rzymianin 
używał pojęcia boskość, to miał na myśli to samo co Żyd czy to 
samo co chrześcijanin... Zastanawiałem się później, po co ja o tym 
do Parandowskiego pisałem, czy oczekiwałem od niego wykładu 
na temat religii rzymskiej. Teraz podejrzewam, że raczej zabiega-
łem o alibi: że kiedy tę powieść napiszę i będzie mi się wytykało 
brak zrozumienia pewnych rzeczy, to będę miał świadka, i to bar-
dzo autorytatywnego świadka, który powie, że i ja sam zdawałem  
sobie z tego sprawę i miałem wątpliwości.

Na mój list przyszła bardzo obszerna odpowiedź. Ale jeśli  
chodzi o sprawę, którą poruszałem, było tylko jedno czy dwa 
zdania. A cała pozostała treść listu okazała się zupełnie nieoczeki-
wana. Parandowski objawił się ze strony przedtem mi nieznanej.  
Był to list działacza społecznego, zatroskanego o innych, a nie  
o siebie. Chodziło mu o pomoc, materialną pomoc dla pewnych 
polskich intelektualistów.

Misja ta, powierzona mi przez Parandowskiego, polskiego pre-
zesa PEN Clubu, przyznam, wprawiła mnie w pewne zakłopota-
nie. Prowadziłem w Meksyku bardzo pustelniczy tryb życia, nie 
bardzo wiedziałem, co mam sam z sobą zrobić, nie miałem żad-
nych kontaktów, które wtedy dla nas, Europejczyków, a już Euro- 
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pejczyków ze Wschodu szczególnie, wcale nie były takie łatwe. 
Teraz to się zmieniło. Ale skoro prosił o pośrednictwo sam Paran-
dowski, postanowiłem zastosować się do jego życzenia.

Parandowski sugerował nawiązanie kontaktu z wybitnym 
meksykańskim intelektualistą, który wówczas był dziekanem na 
jednym z wydziałów uniwersytetu. Nie pamiętam już, czy był to 
przełom roku 1945/1946 czy 1946/1947. Udawałem się na miejsce 
spotkania z tremą. Lecz przebieg jego przyjemnie mnie rozczaro-
wał. Łatwo dostałem się do dziekana, przedstawiłem mu sprawę, 
na co on zareagował nadzwyczaj serdecznie i ciepło. Powiedział, 
że intelektualiści meksykańscy bardzo chętnie udzielą pomocy 
intelektualistom polskim, i prosił, żeby Parandowski wprost do 
niego napisał. Natychmiast też przekazałem Parandowskiemu 
wyniki rozmowy. Jednak odpowiedź na mój list nie nadchodzi-
ła przez miesiąc, dwa, bodaj trzy i wtedy raz jeszcze napisałem. 
Parandowski odpowiedział mi, że już dawno napisał do dzieka-
na z podaniem wszystkich szczegółowych potrzeb i że na swój 
list nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Oczywiście listy giną, może 
być i inne wytłumaczenie – subtelni i kulturalni Meksykanie nie  
są w stanie powiedzieć – „Nie”, a potem zaniedbują obietnice. 
Może być i inne wytłumaczenie tej sprawy.

Od tego czasu wciąż nurtuje mnie problem, zadaję sobie pyta-
nie, czy Parandowski mi uwierzył, mógł przecież zakładać, że go 
zwiodłem, żem nigdy w ogóle do owego dziekana nie poszedł... 
Może powinienem był go o to spytać, ale nigdy tej sprawy nie 
podjąłem.

Ta faza naszych kontaktów była dwupłaszczyznowa. Była 
więc sprawa organizowania tej pomocy oraz druga – dla mnie 
doniosła, doniosła dla mojego pisarstwa. Właściwie odmienności 
naszych temperamentów, podejść do historii były tak zasadnicze, 
iż nie dałoby się w ogóle mówić, ażeby się miało do czynienia  
z wpływem twórczości Parandowskiego na moją twórczość. Ale 
istnieje taka zależność.

Gdym był w Meksyku, nadeszła do mnie książka Parandow-
skiego – po wojnie oczywiście już – Godzina śródziemnomorska,  
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a w niej Rozmowa z cieniem, utwór, w którym sam Parandowski, 
jak się domyślam, prowadzi rozmowę z Horacym16. Wprowadze-
nie przez Parandowskiego takiej kompozycji literackiej ośmieliło 
mnie. Wtedy, w latach czterdziestych, nie zdawałem sobie spra-
wy, że moje pisarstwo pójdzie w kierunku przekształcania po-
wieści historycznej w fantastyczną, że będę sam, jako autor, pro-
wadził rozmowy z postaciami z różnych epok. Przyznaję teraz,  
o czym nigdy z Parandowskim nie mówiłem, że on wtedy, przed 
laty, upewnił mnie, że można stosować taką literacką konwencję.

Ten piećdziesięciostronicowy utwór Parandowskiego wydaje 
mi się małym arcydziełem, arcydziełem intelektualnym. Ale nie 
tylko; kiedy wracam do tej Rozmowy z cieniem, zawsze łapię się 
na podziwie i nawet na zazdrości – tak, zazdrości w stosunku do 
walorów językowych, to jest dla mnie przykład prozy polskiej  
w stanie najdoskonalszym.

Użyłem określenia „małe arcydzieło” i myślę z obawą, czy te-
raz, będąc pod wrażeniem śmierci Jana Parandowskiego, trafnie 
oceniamy tę twórczość. Już spotykam się z małymi syntezami,  
z próbami określenia jej. Nie wiem, czy ośmieliłbym się dziś pod-
jąć tego zadania. Przed czterdziestu laty pisałem:

„[...] Dlatego musiał pisarz zrezygnować z formy powieścio- 
wej, do której prawie całkowicie dochodzi w Bula Matari17.

Musiał czy chciał? O ile musiał? Pytanie to dotyczy nie tylko 
Wassermanna, ale wszystkich uprawiających nowy rodzaj lite-
racki. Dlaczego właściwie z braku materiału dokumentarnego 
rezygnują z formy powieściowej? I czy chętnie rezygnują? Czy 
robią to dlatego, ponieważ widzą w biografii – eseju wyższą, do-
skonalszą, bardziej dojrzałą i inteligentniejszą formę literacką od 
powieści? Czy też czynią tak pod przymusem? Pod przymusem 

16 Horacy (Kwintus Horacjusz Flakkus; 65–8 p.n.e.) – rzymski poeta, jeden  
z najważniejszych twórców antycznej poezji łacińskiej; syn wyzwoleńca, żoł-
nierz; autor Epodów, Satyr, Ód i Listów.

17 Nawiązanie do książki niemieckiego pisarza żydowskiego pochodzenia Ja-
koba Wassermanna (1873–1934) Bula Matari. Życie Stanleya, wydanej w polskim 
przekładzie Kazimierza Błeszyńskiego (Warszawa 1933). Książka jest biograficz-
ną opowieścią o angielskim podróżniku Henrym Stanleyu (1841–1904).
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obowiązującej mody na bezwzględny autentyzm [...] lub też może 
pod przymusem wyjałowienia daru wyobraźni, daru tworzenia  
fikcji beletrystycznej, którą wszystkie epoki poprzednie uznawały 
za conditio sine qua non18 literackiego dzieła? Odpowiedź wypadłaby 
niejednolicie.

Nazwaliśmy biografię tego typu, co książki Stracheya19, Lu-
dwiga20, Maurois21, Zweiga22, esejem, dążącym do tego, by stać się 
powieścią. Otóż według opinii piszącego te słowa, w tej dziedzi-
nie literatura polska przoduje europejskiej. Król życia Jana Paran-
dowskiego23, nie tracąc nic z intelektualistycznych i stylistycznych 
zalet najsubtelniejszego eseju, osiągnął zarazem maksimum po-
wieściowości zarówno w zakresie kompozycji, »dynamizmu« nar-
racji, sugestywności, obrazowania, techniki stopniowania i różni-
cowania czysto beletrystycznych efektów, jak też i w klasycznej 
beletrystycznej umiejętności wzruszania czytelnika”24.

Do dziś głęboko wzruszają mnie fragmenty Króla życia, sceny, 
gdy Wilde wychodzi z więzienia albo gdy starzejący się spoty-

18 conditio sine qua non (łac.) – ‘warunek niezbędny’.
19 Lytton Strachey (1880–1932) – angielski pisarz i krytyk, absolwent Uniwer-

sytetu w Cambridge; zdobył sławę dzięki nowej formie biografistyki, w której 
psychologiczny wgląd i sympatia połączone są z lekceważeniem i kpiną; autor 
między innymi Eminent Victorians (1918) oraz Queen Victoria (1921); związany  
z grupą artystów i intelektualistów Bloomsbury.

20 Emil Ludwig (właśc. Emil Cohn; 1881–1948) – urodzony we Wrocławiu 
(Breslau) niemiecki pisarz; autor biografii, między innymi: Goethe (1920), Bis-
marck (1922–1924), Napoleon (1925), Michał Anioł (1930), Kleopatra (1937).

21 André Maurois (właśc. Émile Salomon Wilhelm Herzog; 1885–1967) – pisarz 
francuski, autor książek dla dzieci i wielu biografii, między innymi: Byron (1930), 
Turgieniew (1931), Wolter (1935).

22 Stefan Zweig (1881–1942) – austriacki poeta, prozaik, dramaturg i tłumacz; 
autor między innymi popularnych biografii powieściowych, na przykład Maria 
Antonina (1932, wydanie polskie 1933), Maria Stuart (1935,  wydanie polskie 1936).

23 Król życia (1930) Jana Parandowskiego to powieściowa biografia irlandzkie-
go poety, prozaika, dramatopisarza i filologa klasycznego Oscara Wilde’a (1854–
1900), przedstawiciela modernistycznego estetyzmu.

24 T. Parnicki: Autentyzm dokumentarny a wyobraźnia twórcza we współczesnej 
powieści historycznej i biograficznej. W: Idem: Szkice literackie. Warszawa 1978, s. 81. 
Pierwodruk: „Kurier Literacko-Naukowy” 1937, nr 35–36.
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ka się z młodzieżą. Wydaje mi się, że Król życia jest największym 
dziełem Parandowskiego. Jest to jedna z największych książek  
w literaturze polskiej XX wieku.

Właśnie ta jego książka pozwala mi – bardziej niż cokolwiek – 
powiedzieć nie tylko w kategoriach wierności dla starorzym- 
skiej formuły de mortuis nihil nisi bene25 – że oto żegnamy teraz  
naprawdę wielkiego pisarza, jednego z największych w literatu-
rze polskiej ostatniego stulecia.

25 de mortuis nihil nisi bene (łac.) – ‘o zmarłych mówi się tylko dobrze’.
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Za stałą, konsekwentną i wierną współpracę 
jestem ogromnie wdzięczny1

U schyłku dziesiątego roku mego pobytu w Meksyku, czyli 
mniej więcej na początku lata 1954 roku, otrzymałem list z Pol-
ski, na który moja reakcja była potrójna: zdziwienie, zadowolenie,  
ale i zakłopotanie.

Dlaczego zdziwienie? Otóż w pierwszych latach po wojnie 
otrzymywałem w Meksyku dużo listów z Polski, ale około roku 
1950 ich ilość spadła do minimum. A więc w roku 1954 na do-
brą sprawę jedynym człowiekiem, z którym korespondowałem, 
był Jan Dobraczyński, choć korespondencja z nim także „kula-
ła”. Ten list jednakże wysłany został przez Instytut Wydawni-
czy PAX. Był to pierwszy mniej lub więcej oficjalny i o bezpo-
średnim charakterze kontakt pomiędzy Stowarzyszeniem PAX 
a mną, chociaż prasę PAX-owską – „Dziś i Jutro”2, a następ-

1 „Słowo Powszechne” 1979, nr 80. Do artykułu dołączono zdjęcie Parnickiego 
oraz dopisek Redakcji: „Pierwsze spotkanie pisarza z wydawnictwem przeobraża 
się niejednokrotnie w trwałą przyjaźń i serdeczny kontakt z korzyścią dla twór-
czości autora, a także dla rozwoju owego wydawnictwa. Takich wielu przyjaciół-
-pisarzy ma obchodzący w tym roku piękny Jubileusz trzydziestolecia Instytut 
Wydawniczy PAX. W związku z tym zwróciliśmy się do autorów tej oficyny wy-
dawniczej z prośbą o krótką wypowiedź na temat: Moja pierwsza książka w Insty-
tucie Wydawniczym PAX. Dziś publikujemy wypowiedź Teodora Parnickiego”. 

2 „Dziś i Jutro” – katolicki tygodnik społeczny wydawany w latach 1945–1956 
przez Bolesława Piaseckiego, wyrażający poparcie dla większości działań wła-
dzy komunistycznej w Polsce; zbudowane wokół pisma środowisko składało się 
z ludzi „pragnących współtworzyć nową polską rzeczywistość”; z tego środowi-
ska wywodziła się większość późniejszych członków założonego w 1947 r. Sto-
warzyszenia PAX.

1979
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nie „Kierunki”3 – otrzymywałem systematycznie od samego  
początku.

List był zwięzły – zawierał jedno zdanie, proponujące mi 
wydrukowanie powieści osnutej na tle historii Meksyku. Pro-
pozycja ta była o tyle przyjemna i interesująca, gdyż jeszcze  
w 1949 roku ukazało się pierwsze krajowe wydanie Srebrnych  
orłów (w posiadającej długą tradycję Książnicy-Atlas)4, ale już  
wznowienie książki w tym samym wydawnictwie nie mogło się 
ukazać z przyczyn niezależnych ani ode mnie, ani od wydawnic-
twa5. A więc list z IW PAX otwierał przede mną perspektywy uka-
zywania się moich książek w Polsce.

Wspomniałem też, że moją reakcją na pismo było zakłopotanie – 
gdyż wprawdzie całe życie nosiłem się z zamiarem napisania po-
wieści dziejącej się na tle historii Meksyku, i właściwie ten zamiar 
był jedną z głównych przyczyn faktu, iż tam właśnie pojechałem – 
ale akurat w roku 1954 byłem pochłonięty kończeniem przygo-
towań do pracy nad powieścią Koniec „Zgody Narodów”. Powia-
domiłem o tym IW PAX, i dziękując za zwrócenie się do mnie  
z propozycją, wyjaśniłem, że o powieści o Meksyku przez dłuż-
szy czas mowy być nie może. I na tym na dość długo mój kontakt  
z IW PAX urwał się – miałem wciąż jednak nadzieję, że drzwi 
uchylone dla mnie przez to wydawnictwo zostaną otwarte dla 
krajowego wydania Końca „Zgody Narodów”.

3 „Kierunki” – katolicki tygodnik społeczno-kulturalny wydawany w latach 
1956–1990 pod patronatem Stowarzyszenia PAX, powołany w miejsce wydawa-
nego w latach 1945–1956 tygodnika „Dziś i Jutro”.

4 Książnica-Atlas – wydawnictwo działające we Lwowie i w Warszawie w la-
tach 1924–1941 oraz we Wrocławiu w latach 1946–1951; powstało z połączenia 
Książnicy Polskiej (zał. 1884) i wydawnictwa kartograficznego Atlas (zał. 1921); 
w okresie II Rzeczypospolitej jedno z największych polskich wydawnictw.

5 Władze PRL uzależniły drugie (krajowe) wydanie powieści od złożenia przez 
pisarza oficjalnej deklaracji lojalności wobec władzy komunistycznej w przed-
stawicielstwie dyplomatycznym PRL z mieście Meksyk. List tej treści otrzymała 
Elżbieta Parnicka (wówczas mieszkająca już we Wrocławiu i – być może – za-
biegająca o przygotowanie drugiego krajowego wydania powieści Srebrne orły). 
Odmowa takiego „uregulowania” stosunku do nowych władz polskich spowo-
dowała zablokowanie wznowień powieści pisarza. Zob. przypis 4 na s. 109.
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Książka ta ukazała się po raz pierwszy w roku 1955 w Paryżu.  
Wydana była z myślą o polskim czytelniku emigracyjnym,  
ale wiedziałem, że kilkaset egzemplarzy trafiło do kraju, zwłasz-
cza do krytyków literackich. Dla paryskiego wydawcy przedsię-
wzięcie to nie okazało się sukcesem – z nakładu dwóch tysięcy 
egzemplarzy w ciągu roku udało mu się sprzedać niespełna poło-
wę. Wszystko to tym bardziej skłaniało mnie do myśli o potrzebie 
wydania tej książki w Polsce. Napomknąłem o tym chyba już na 
początku 1956 roku w jednym z listów do Jana Dobraczyńskiego, 
o którym wiedziałem, iż znał paryskie wydanie Końca „Zgody Na-
rodów”. Na podstawie pewnych jego wypowiedzi miałem jednak 
możność wyrobić sobie opinię, że chyba nie spełnią się nadzieje  
na wydanie tej książki w Polsce.

Potem zupełnie niespodziewanie (pamiętam, że było to 13 sierp-
nia 1956 roku) otrzymuję z Polski dużą kopertę, otwieram ją – i ze 
zdziwieniem widzę formularze umów wydawniczych z dołączo-
nym listem IW PAX. Pamiętam, że był on podpisany – w zastęp-
stwie dyrektor Teresy Englert6 – przez Zygmunta Lichniaka. List 
ten był już całkowicie formalną, a więc niewątpliwie uzgodnioną 
zawczasu z odpowiednimi władzami w Polsce, propozycją wzno-
wienia przez IW PAX moich powieści Aecjusz, ostatni Rzymianin  
i Srebrne orły. I znów moja reakcja nie była jednolita. Oczywiście – 
propozycja sama w sobie ogromnie mnie ucieszyła, z drugiej  
jednak strony dostrzegłem w niej pewne niebezpieczeństwo dla 
siebie jako pisarza. Takie mianowicie, że dla czytelnika w Polsce 
na zawsze pozostanę autorem tylko tych dwóch książek, gdy prze-
cież miałem już trzy napisane (bo także Koniec „Zgody Narodów”)  
i wydane oraz jedną (pierwsza część dwuczęściowej powieści 
Słowo i ciało) napisaną i jeszcze nie wydaną. Odpisałem więc, że  
w zasadzie zgadzam się na wznowienie, ale uważam za rzecz ab-
solutnie konieczną wzięcie pod uwagę przez IW PAX także i dal-
szych moich książek. Nie było to oczywiście zastrzeżenie formal-
ne, nie żądałem żadnego formalnego zobowiązania – ale chciałem,  
by było to potraktowane jako wielkiej dla mnie wagi dezyderat.

6 Teresa Englert – dyrektor Instytutu Wydawniczego PAX.



A więc na przełomie lat 1956/1957 IW PAX wydał – i to dwu-
krotnie – Aecjusza i Srebrne orły. Ale czy można je nazwać moimi 
pierwszymi książkami w tym wydawnictwie? Czy w ogóle można 
mówić tak o wznowieniach? Może raczej już nazwa ta należałaby 
się Końcowi „Zgody Narodów”, który – zgodnie z moim postula- 
tem – IW PAX wydał rok po roku w latach 1957 i 1958. Ale i to  
przecież było właściwie tylko wznowienie. Więc wydaje mi się,  
że jako o niewątpliwie pierwszej książce PAX-owskiej należy  
dopiero mówić o powieści Słowo i ciało (napisanej w Meksyku – 
część pierwsza w roku 1953, część druga w roku 1958), wydanej  
w IW PAX w 1959 roku.

Od tego czasu aż po dzień dzisiejszy Instytut Wydawniczy  
PAX jest głównym moim wydawcą, ponieważ spośród ponad  
dwudziestu pięciu tomów moich książek tylko dziewięć ukaza-
ło się w innych oficynach. Cała reszta wyszła nakładem IW PAX, 
któremu za tę stałą, konsekwentną i wierną współpracę jestem 
ogromnie wdzięczny.



IVLata osiemdziesiąte





261

1981

Janowi Szwykowskiemu1

Teksty książek napisanych i przygotowywanych do druku 
niekiedy, rzadziej niż częściej, opatruję imiennymi dedykacjami.  
Ja raczej jestem przeciwny temu zwyczajowi, gdyż nigdy nie 
mam prawa mieć pewności, że danej osobie, której chcę książkę 
zadedykować, rzeczywiście sprawi przyjemność czy treść dedy-
kacji, czy właśnie to, że właśnie ja tej osobie książkę poświęcę. 
Wolę uzyskać zgodę czy co najmniej nie usłyszeć sprzeciwu ze 
strony osoby, której chcę książkę zadedykować.

Stosuję jeszcze inną praktykę. Gdy doręczam wydawcy książ-
kę, upatrzoną i przygotowaną dedykację zachowuję do czasu, 
gdy otrzymam wiadomość, że powieść jest zaakceptowana do 
druku.

Tymi właśnie kierując się zasadami, gdym w drugiej połowie 
grudnia złożył nową powieść w jednym z czołowych wydawnictw 
polskich, dedykację, którą miałem tę książkę opatrzyć, odłożyłem 
do czasu otrzymania odpowiedzi od wydawcy. W dniu 3 stycznia 
odwiedziła mnie osoba, której tę właśnie powieść chciałem zade-
dykować. Zapoznałem ją z treścią tej dedykacji:

„Janowi Szwykowskiemu2, inspiratorowi i głównemu orga- 
nizatorowi mojego przesiedlenia się z Meksyku do Polski, jak  

1 „Słowo Powszechne” 1981, nr 54. Do artykułu dołączono zdjęcie Jana  
Szwykowskiego. Wypowiedź Parnickiego opublikowana została jako wspo-
mnienie po śmierci ważnego działacza Stowarzyszenia PAX.

2 Jan Szwykowski (pseud. Bul; 1915–1981) – działacz katolicki; w trakcie  
II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej; współzałożyciel Stowarzysze- 
nia PAX.
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też w osobie tej samej jedynemu człowiekowi, który przez sie-
dem lat natarczywie dopominał się o kontynuację Przeobrażenia3 
powieść tę, która właśnie jest kontynuacją Przeobrażenia, poświę-
cam”.

Wydawało mi się, że ta dedykacja upamiętni istotę stosunków 
wiążących mnie z Janem Szwykowskim. Miała też dać wyraz głę-
bokiej wdzięczności, jaką do niego przez wiele lat żywię.

Ale jakże zawodne jest słowo ludzkie, może jeszcze bardziej 
nawet słowo pisane niż wymawiane. W dedykacji pisałem „ini-
cjatorowi i głównemu organizatorowi”, ale tych kilka słów nie 
oddaje istoty spraw. Rzeczywiście Jan Szwykowski inspiro-
wał moje przesiedlenie się z Meksyku do Polski, inspirował ze 
zdumiewającym w moim odczuciu i rozeznaniu taktem, z nad-
zwyczajną delikatnością, wielką cierpliwością i z wielką skrom-
nością. Kładę nacisk na coś może bardziej jeszcze niż na takt  
i delikatność, choć to było naprawdę wręcz oszałamiające – na 
cierpliwość i skromność.

Sprawa nie była tak bardzo prosta. Życie moje od wczesnego 
dzieciństwa roi się od zakrętów, zygzaków, przemian, wstrząsów. 
Ale gdym pierwszy raz spotkał się z Janem Szwykowskim, by-
łem człowiekiem zbliżającym się do sześćdziesiątki. Byłem czło-
wiekiem mającym za sobą z górą 20 lat nieprzerwanego pobytu 
w Meksyku. I teraz wchodził w grę problem przesiedlenia się do 
Polski, pod wieloma względami jakże innej od tej, w jakiej spędzi-
łem z całego swojego życia 12 lat bezpośrednio poprzedzających  
II wojnę światową. Może dla mnie bardziej niż dla kogo innego 
byłaby to zmiana szczególnie trudna, gdyż owa Polska przedwo-
jenna, ta, w której właśnie spędziłem 12 lat, właściwie ogranicza-
ła się do przebywania stale w mieście Lwowie. Resztę ówczesnej 
Polski znałem bardzo mało i powierzchownie. W tej Polsce, do 
której się miałem przesiedlić, Lwowa nie ma...

Więc Jan Szwykowski rzeczywiście wykazał maksimum cierp- 
liwości, inspirując mnie. Ale inspirował nie tylko z taktem, 

3 T. Parnicki: Przeobrażenie. Powieść. Warszawa 1973. Powieść jest kontynuacją 
Tożsamości (Warszawa 1970).
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cierpliwością, wyrozumiałością, lecz i z wielką skromnością.  
Od chwili, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz w życiu, 12 listo-
pada 1963 roku w Gdyni4, nieco wcześniej niż przewidywano.  
Najpierw znalazłem się wraz ze swoją żoną w hotelu, gdzie było 
zarezerwowane miejsce, około ósmej wieczorem, a około dzie-
siątej on przyjechał z Warszawy. I od tamtej chwili, przez długie 
lata, właśnie wykazywał znowu w stosunku do mnie, do trudnych 
moich spraw nie tylko delikatność, takt, cierpliwość, ale właśnie 
skromność. Od tamtej chwili Szwykowski starał się manewrować 
tą sprawą tak, abym ja był przekonany, iż moje przesiedlenie się 
do Polski jest inicjatywą Bolesława Piaseckiego5. Dopiero od same-
go Bolesława Piaseckiego dowiedziałem się, że wprawdzie Szwy-
kowski działał w ścisłym z nim porozumieniu, ale właściwie on był 
inspiratorem, a Piasecki dał tylko „zielone światło”. Szwykowski  
inspirował i zainspirował skutecznie.

W dedykacji mówię, że książkę poświęcam nie tylko inspi- 
ratorowi mojego przesiedlenia się z Meksyku do Polski, ale  
także głównemu organizatorowi. Organizatorów było więcej, 
choćby dwaj kolejni ambasadorzy PRL w Meksyku – Grudziń-
ski6 i Majchrzak7. Ale największy ciężar organizacji znajdował  
się po tej stronie Atlantyku. I tym się właśnie zajmował  
Jan Szwykowski. Owszem, Piasecki też inspirował, ale czy-
nił to z pomocą argumentów. Szwykowski robił to samo, ale  
z pomocą działania.

4 Było to przy okazji pierwszego przyjazdu Parnickich do Polski.
5 Bolesław Piasecki (1915–1979) – polityk i prawnik, absolwent Uniwersytetu 

Warszawskiego; w dwudziestoleciu działacz nacjonalistyczny; założyciel Obo-
zu Narodowo-Radykalnego, przywódca Ruchu Narodowo-Radykalnego „Fa-
langa”; walczył w kampanii wrześniowej, następnie w konspiracji; aresztowany  
w 1944 i zwolniony w 1945 dzięki projektowi utworzenia ruchu „postępowych 
katolików”; założyciel Stowarzyszenia PAX; od 1953 Stowarzyszenie działało bez 
poparcia władz Kościoła katolickiego.

6 Jerzy Grudziński (1909–1985) – polski dyplomata, ambasador Polski w In-
diach i Meksyku (1962–1966).

7 Ryszard Majchrzak (1926–1992) – polski dyplomata, ambasador Polski  
w Meksyku (1967–1972), na Kubie i Jamajce.
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Pamiętam dokładnie, w sobotę, 26 stycznia 1966 roku, czyli  
w toku mojego drugiego pobytu w PRL, wychodziłem z gabine-
tu Piaseckiego na Mokotowskiej po oświadczeniu mu „Tak, prze- 
siedlę się do Polski”. Ale to oświadczenie miało właściwie charak-
ter abstrakcji, teorii, było masę problemów do załatwienia.

I oto dwa dni później, w poniedziałek 28 stycznia, w moim tym-
czasowym mieszkaniu pojawił się Jan Szwykowski. I przystąpił  
do omawiania wszystkich problemów praktycznych. Nie potrze-
buję mówić, iż tak jak inspirował skutecznie, delikatnie i taktow-
nie, i cierpliwie, to samo dałoby się powiedzieć jak organizował 
moje przesiedlenie. A czynił to arcydzielnie. Zresztą przypusz-
czam, iż cokolwiek w swym życiu organizował, robił to właśnie 
arcydzielnie. Ale o tym mogą na pewno więcej powiedzieć inne 
osoby, które w jego poczynaniach bardziej bezpośrednio uczest-
niczyły.

Ale nawet jeśli się powiedziało tyle tytułem komentarza do de-
dykacji, o której mowa, to jeszcze nie powiedziało się połowy. Po-
wiedziało się pół prawdy. Na tym sprawa się nie kończy.

Owego dnia, w dwa dni po ostatecznej rozmowie z Bolesła-
wem Piaseckim, na Miodowej8 w styczniu 1966 roku, już wycho-
dząc, Jan Szwykowski, właściwym sobie tonem, lekkim, żartobli-
wym, jakby od niechcenia powiedział: „Niech pan pamięta, może  
pan zawsze na mnie liczyć” (byliśmy z sobą jeszcze na „pan”).  
Wróciłem do Meksyku, aby zlikwidować tam swój pobyt, przyje-
chałem na stałe do Polski. Od tego przyjazdu minęło trzynaście i pół 
roku i przez cały ten czas Jan Szwykowski w stosunku do mnie za-
chowywał się ściśle w związku z rzuconym wówczas na Miodowej  
zdaniem. Owe trzynaście lat są pełne czy telefonów od niego, 
czy telefonów moich do niego, rozmów osobistych. Dotyczy-

8 Chodzi prawdopodobnie o mieszkanie (ulica Miodowa 23/16, Warszawa),  
w którym Parniccy mieszkali w trakcie drugiej wizyty w Polsce (na prze-
łomie roku 1965 i 1966). Zob. „Nikt z krytyków w tym stopniu, co Pan, nie wnik-
nął w »istotny sens«”. Listy Teodora i Eleonory Parnickich do Jacka Łukasiewicza. 
Oprac. P. Gorliński-Kucik. „Pamiętnik Literacki” 2015, z. 4, s. 192 (list 12  
z 15 listopada 1965).
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ły one wielu spraw, spraw nieraz bardzo trudnych, poważnych, 
nieraz zupełnie nie wiążących się ani z PAX-em, ani z osobą 
Szwykowskiego. A czasem spraw zdawałoby się niesłychanie 
drobnych i błahych. I zawsze mniej więcej wszystkie nasze  
rozmowy miały dwie jednakowo brzmiące uwertury. Albo były 
telefony od niego: „Teodor, czy ty czegoś nie potrzebujesz?”. Albo  
były telefony ode mnie, i wtedy na pierwsze moje zdanie padały  
słowa: „Zawsze jestem do twoich usług, zawsze jestem na twoje 
rozkazy”.

I mówił to swoim żartobliwym tonem, ale naprawdę przez owe 
trzynaście lat włożył dużo trudu, niesłychanie wiele pracy. Przy 
swoich wszystkich odpowiedzialnych obowiązkach, zawsze znaj-
dował dla mnie czas.

Więc nie dziw też, że przez te trzynaście lat wytwarzał się we 
mnie stosunek do niego wielkiej i całkowicie zrozumiałej wdzięcz-
ności. Ta wdzięczność zaczęła przeradzać się w coś, czemu nor-
malnie należałoby nadać miano przyjaźni. I właściwie mam pra-
wo powiedzieć, iż ja byłem przyjacielem Jana Szwykowskiego  
i on był moim wielkim przyjacielem. Ale było jeszcze coś, co miało 
charakter wyjątkowości, a co się wiąże z pewnymi osobliwościami 
mojej własnej biografii. Bardzo wcześnie, w sytuacjach, na które 
nie miałem żadnego wpływu, zupełnie niezależnie od swojej woli 
jako chłopiec jedenastoletni musiałem się rozstać ze swoją rodziną, 
nade wszystko z ojcem. I przypuszczam, że właśnie tak wczesne 
osamotnienie sprawiło, iż ja raz po raz z pewnym zażenowaniem, 
z pewnym zdumieniem, przyłapywałem siebie na tym, iż mój sto-
sunek do Jana Szwykowskiego, jakkolwiek był młodszy ode mnie, 
był stosunkiem jakby do starszego, o wiele starszego brata, a nie-
raz nawet jak do ojca.

Ale dedykacja jaka jest, taka jest, z tym przecież, że niestety 
już nigdy nie będzie mnie pytał „Czy ty czegoś nie potrzebujesz, 
Teodor?”. Na moje wstępne zdanie nie będzie mówił „Jestem za-
wsze do twoich usług, jestem zawsze na twoje rozkazy”. Skoro 
nigdy już tego nie będzie, dedykacja nie może zaczynać się tak, 
jak się zaczyna, musi zaczynać się inaczej:



Będzie brzmiała:
„Drogiej bardzo pamięci Jana Szwykowskiego, inspiratora  

i głównego organizatora mojego przesiedlenia się z Meksyku do 
Polski, jak też w osobie tej samej jedynemu człowiekowi, który 
przez siedem lat natarczywie dopominał się o kontynuację Prze-
obrażenia powieść tę, która właśnie jest kontynuacją Przeobraże-
nia, poświęcam”.
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Metoda zwycięstw, metoda klęsk1

Rozmawiał: Bohdan Kurylczyk

Parę słów wstępu. Od bardzo dawna nie miałem żadnych 
tego typu rozmów, wywiadów. To powoduje wyjście z wprawy.  
Obawiam się, że to, co powiem, powiem w zbyt rozwlekłej  
formie.

To jest zgoła bez znaczenia dla magnetofonu... Na początek 
sprawa, która dla autora tak intrygujących powieści historycz-
nych nie jest z pewnością obojętna – młodzież i historia, a do-
kładniej, chciałbym zapytać: jakiej historii uczyć w szkołach  
i na studiach, a także jak jej uczyć?

Na pozór dałoby się to wyrazić w jednym zdaniu i na pozór 
też cała nasza rozmowa mogłaby się na tym skończyć. Odwołam 
się do przykładu: spotyka Pan na Rynku Głównym w Krakowie 
znajomego i pyta go Pan, którędy i skąd szedł do Rynku, a on nie 
umie odpowiedzieć na pytanie. Otóż, jeżeliby Pan go nie wziął za 
psychopatę, byłby Pan bardzo zdziwiony... Taki właśnie jest czło-
wiek, który nie zna historii. On nie wie, skąd i którymi drogami 
przyszedł do tego, czym i kim jest, i do tego, wewnątrz czego żyje. 
Ale to jest uproszczenie sprawy, wymagającej głębszego podej-
ścia. I tu od razu nasuwają się zasadnicze wątpliwości.

Rozmowę naszą prowadzimy z myślą o czasopiśmie „Stu-
dent” przeznaczonym głównie dla młodzieży akademickiej. Ale 
jeżeli chodzi o młodzież studiującą na wyższych uczelniach, to 
ona już coś studiuje świadomie i wie – jak przypuszczam – co 

1 „Student” 1986, nr 4. Do artykułu dołączono krótką notkę biograficzną  
o Parnickim oraz informacje o wydanych jego książkach.

1986
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studiuje. Jeżeli studiuje historię – to co bym ja miał jeszcze do po-
wiedzenia? Czy mam służyć do tego, aby ją dopingować, bardziej 
jeszcze namawiać, aby zajmowała się tym, czym sama postanowi-
ła się zajmować? A jeżeli nie studiuje historii – nie odrywałbym 
jej od skupienia się na tych kierunkach studiów, które ona sobie 
wybrała...

To zbyt idealizujące założenia. Historia jest bowiem przez 
młodzież znana tylko pozornie. Młodzież zna tylko wyjaśnioną 
do końca, pewną, uproszczoną interpretację historii. I stąd tak 
intrygują książki Parnickiego, bo w książkach są warianty dzie-
jów, jest również źródło niepokoju, myślenia. Młodzież akade-
micka nie dokonała zatem takiego wyboru, bowiem przedmiot – 
historia, co innego oznacza dla Pana i dla niej.

Ostatecznie młodzież jest uczona przez zawodowych history-
ków – czyli przez ludzi, dla których największą pasją życia jest 
właśnie „problem historyczny”. I rozumiem, że oni chcieliby tę 
prawdę historyczną przekazać młodzieży.

Być może. Mówimy o całej młodzieży, a wszyscy posługują 
się podręcznikami historii, w których nie ma jakichś zasadni-
czych wątpliwości. Wprost przeciwnie – wszelkie kwestie zosta-
ły już ostatecznie wyjaśnione.

Trudno mi zabierać głos, bo – że tak powiem – właziłbym nie 
na swoje podwórze. Ostatecznie, przy całym swoim zamiłowaniu 
personalnym do historii, nie mogę jednak konkurować z tym, co 
nazywamy klasycznie uniwersyteckimi nauczycielami historii. 
Oni są od tego, żeby tę młodzież prowadzić.

Ucieka Pan od odpowiedzi... A przecież, chcąc nie chcąc, Pan, 
poprzez swoją twórczość, także „tę młodzież prowadzi” – więc 
czym historia powinna lub czym też może być dla młodzieży? 
Dla pokoleń? Jak to wynika z Pana książek, historia może być 
pasjonującą zagadką intelektualną, a przez to i źródłem umysło-
wego rozwoju.

Jestem w tym lepszym położeniu w stosunku do profesjonal-
nych uczonych, historyków, że mniej odpowiadam za to, co mó-
wię. Ale...
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Gdy byłem w Meksyku, wiele lat temu, zaczynałem pisać cykl 
Nowa baśń. Pierwszy tom tego cyklu wiąże się z epoką stosunkowo 
wczesnopiastowską2. Korespondencyjnie radziłem się wybitnego 
historyka z Uniwersytetu w Toruniu3, prosząc o różne informacje. 
Gdy po ukończeniu pierwszego tomu ów uczony przeczytał go, 
napisał do mnie tak: „Czy pan sobie nie zdaje sprawy, że w pań-
skiej książce jest nadmiar fantazji? A przecież ludzie, szczególnie 
młodzież, mogą temu uwierzyć, wierzyć, iż pan pisze o tym, co 
naprawdę się wydarzyło”. Otóż ja na to odpowiadałem, że prawa 
powieściopisarza są inne niż prawa i obowiązki historyka. On od-
rzekł: „Nie, z tym się zgodzić nie mogę”.

W toku moich warszawskich wykładów uniwersyteckich  
starałem się określić siebie – siebie, w sensie swojego stosunku  
do historii. I powiedziałem słuchaczom: historykiem nie jestem, 
historiozofem właściwie nie jestem, czy ja jestem historiofilem –  
to jest za mało, jestem historiomanem4.

Otóż sama wstawka „-man” dowodzi pewnej maniakalności. 
Mój stosunek do historii rzeczywiście ma w sobie coś z narkoma-
nii. Ja sam bardzo dużo palę papierosów i jest to rodzaj narko-
manii, jakkolwiek niezbyt szkodliwej i przez prawo nie zakaza-
nej. Ale czy ja bym miał prawo namawiać młodzież do palenia 
papierosów? Przypuszczam, że nie. Tak samo z historią. Czy ja 

2 T. Parnicki: Nowa baśń. T. 1: Robotnicy wezwani o jedenastej. Warszawa 1962.  
W powieści kontynuowane są pewne wątki Srebrnych orłów.

3 Chodzi prawdopodobnie o Tadeusza Grudzińskiego (1924–2015), polskiego 
mediewistę związanego z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, auto-
ra monografii Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu (1982). 
Parnicki i Grudziński korespondowali w latach sześćdziesiątych. Zob. „Kontakt 
intelektualny z Państwem obojgiem na odległość daje mi [...] wiele radości”. Listy Teodora 
Parnickiego do Teresy i Sławomira Cieślikowskich z lat 1961–1966. Oprac. P. Gorliń-
ski-Kucik. „Pamiętnik Literacki” 2019, z. 3, s. 188.

4 „Ja się tym naprawdę interesowałem; jak już mówiłem, jestem nie tyle hi-
storykiem czy historiografem, czy historiozofem, ile przede wszystkim historio-
manem. A więc w kategoriach tego narkotyku interesowałem się takimi właśnie 
rzeczami; liczyłem królów asyryjskich, francuskich i angielskich – jaki jest stosu-
nek zgonów tak zwanych naturalnych do nienaturalnych”. T. Parnicki: Historia 
w literaturę przekuwana. Warszawa 1980, s. 143.
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bym miał prawo wzywać młodzież, aby zajmowała się historią? 
Może w tych sprawach dojść do pewnego rodzaju megalomanii, 
co właśnie stanowi niebezpieczną różnicę między historiomanią 
a historią.

Inna rzecz: czy miałbym prawo zalecać młodzieży, żeby świa-
domie robiła coś, co ja robiłem, nazwijmy to, odruchowo?

Czy to jest to, czego młodzieży potrzeba? Mam wątpliwości. 
Dlatego ja bym w naszej rozmowie nie ośmielił się formułować, co 
mianowicie w historii jest młodzieży potrzebne...

Proszę zatem powiedzieć o metodzie: jak historii uczyć?
Odpowiedź jest niesłychanie trudna, znamy bowiem wie-

le szkół historycznych. Najznakomitszy z niemieckich history-
ków, Leopold Ranke, postawił sprawę tak: historia to jest to, co 
rzeczywiście było, i tego mamy uczyć młodzież. A czy wiado-
mo, co było? Sam Ranke doskonale rozumiał, że wielu rzeczy 
z tych, które były – nie znamy, po prostu: zaginęły dokumen-
ty. Dalej, nie bardzo możemy wierzyć dokumentom, bo zawsze 
była polityka, ludzkie pasje, ludzkie ambicje. I właśnie polityka, 
i policja, i ludzkie pasje, i ambicje kształtowały przekaz histo-
ryczny. Na przykład u Długosza5, jednego z najgruntowniej-
szych, najbardziej szczegółowych historyków polskich (ja tego 
nie mówię od siebie, ale powtarzam za wybitnymi historykami 
z okresu międzywojennego: Haleckim6 czy Kolankowskim7), do-
strzeżono, że Długosz nie cierpiał Jagiełły8, nie lubił Kazimierza  

5 Jan Długosz (1415–1480) – historyk, kronikarz, dyplomata, duchowny ka-
tolicki (nie doczekał zatwierdzenia nominacji biskupiej w 1480); wychowawca 
Władysława, Kazimierza, Jana Olbrachta, Aleksandra, Zygmunta i Fryderyka – 
synów króla Kazimierza Jagiellończyka; autor Roczników, czyli kronik sławnego 
Królestwa Polskiego.

6 Oskar Halecki (1891–1973) – historyk, działacz społeczny i katolicki; absol-
went Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; związany z Uniwersytetem 
Warszawskim; od czasów II wojny światowej na emigracji.

7 Ludwik Kolankowski (1882–1956) – historyk i polityk, senator; współorga-
nizator Uniwersytetu Łódzkiego; pierwszy rektor Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu.

8 Władysław II Jagiełło (1352/1362–1434) – wielki książę litewski (od 1377), 
król Polski (od 1386); zawarł unię w Krewie (1385); mąż Jadwigi Andegaweńskiej
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Jagiellończyka9 i wobec tego przedstawiał niby fakty prawdziwe, 
ale tak naświetlone, aby przyszłe pokolenia miały o tych królach 
takie wyobrażenie, jakie on, Długosz, chciał, żeby miały.

Inne zagadnienie: czy młodzież należy uczyć tak, by była dum-
na z przynależności do swego narodu, do tej czy innej klasy lub 
grupy społecznej? Istnieją także szkoły historyczne, które uważają, 
że należy przedstawić tylko chwalebne fakty z dziejów. Prawdo-
podobnie w sensie wychowawczym może to mieć znaczenie, ale 
nasuwają się wątpliwości. Podam przykład bardzo drastyczny – 
może dla krakowian szczególnie przykry ze względu na pomnik 
Grunwaldzki10.

Jedną z bardziej świetlanych kart dziejów Polski jest bitwa pod 
Grunwaldem. Nawet najbardziej antypolscy historycy niemieccy 
muszą przyznać, że było to niewątpliwe i świetne zwycięstwo 
oręża polskiego. Ale w trzy dni później olbrzymia, zwycięska  
armia polska, po rozgromieniu armii krzyżackiej pod Grunwal-
dem, podeszła pod twierdzę malborską, gdzie schronili się poko-
nani. I armia polska nie potrafiła zdobyć Malborka, wycofała się 
spod murów i dlatego pokój w Toruniu, który tę wojnę zakoń-
czył, był o wiele mniej korzystny dla Polski niż mógł być w świetle 
zwycięstwa grunwaldzkiego11.

(córki Ludwika I Wielkiego, króla Węgier); prowadził wojska polskie i litewskie 
w bitwie pod Grunwaldem (1410).

9 Kazimierz IV Jagiellończyk (1427–1492) – wielki książę litewski (od 1442), 
król Polski (od 1447); tron objął po swym bracie Władysławie III Warneńczyku 
(który zginął w bitwie pod Warną w 1444); współtwórca dynastycznej polityki Ja-
giellonów i jej supremacji w Europie Środkowo-Wschodniej; zwycięzca w wojnie 
trzynastoletniej z zakonem krzyżackim; ojciec czterech królów: Władysława II Ja-
giellończyka, Jana I Olbrachta, Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta I Starego.

10 pomnik Grunwaldzki – pomnik w Krakowie, wzniesiony w 1910 (w pięć- 
setną rocznicę bitwy pod Grunwaldem) według projektu Antoniego Wiwulskie-
go (1877–1919); zburzony przez Niemców w 1939, odbudowany w 1976 według 
projektu Mariana Koniecznego (1930–2017).

11 Być może niezdecydowanie w zdobywaniu Malborka podyktowane było 
obawą Jagiełły o zbytnie wzmocnienie Polski względem Księstwa Litewskiego. 
Zapisy pokoju w Toruniu wprowadzały zmiany terytorialne oraz zobowiązywa-
ły zakon krzyżacki do wypłacenia Królestwu Polskiemu i Litwie odszkodowania.
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Serię błędów kontynuował syn Jagiełły, Kazimierz Jagielloń-
czyk – wszczął wielką wojnę z zakonem krzyżackim, tak zwaną 
wojnę trzynastoletnią – wojna ta zakończyła się niewątpliwie  
polskim triumfem, ale jak się zaczęła? Zaczęła się od tego, że król 
Kazimierz, który miał wielkie ambicje absolutystyczne, musiał  
poniechać tych zamierzeń, ponieważ potrzebował szlacheckiego, 
pospolitego ruszenia. Otóż w tak zwanych statutach nieszaw-
skich12 zawarł szereg ustępstw na rzecz szlachty polskiej, ustępstw 
z prerogatyw królewskich. W zamian za to szlachta obiecała kró-
lowi (i dotrzymała słowa), że stanie masowo do wojny. Rzeczywi-
ście, w roku 1454 duża armia polska – pospolite ruszenie stanęło 
przeciw czterokrotnie mniejszej armii krzyżackiej i zostało przez 
tę armię krzyżacką całkowicie, a nawet haniebnie rozgromione.  
I wojna musiała trwać jeszcze dwanaście lat, aby Polska ją wygra-
ła. A wygrała ją tylko dlatego, że w połączeniu z Litwą była po 
prostu bogatsza od zakonu i mogła opłacać cudzoziemskie, za-
ciężne wojska znacznie lepiej niż Krzyżacy.

Czy takie rzeczy należy mówić młodzieży wprost? Z drugiej 
strony, jeżeli nie mówić, to znaczy ukrywać prawdę. Ale czy mło-
dy człowiek, który się dowie o tym, że nie zdobyliśmy Malborka, 
że sromotnie przegraliśmy pod Chojnicami13, nie obniży swego 
„ferworu patriotycznego”?

Jagiełło wzmocnił swoją pozycję na arenie międzynarodowej jako władca chrze-
ścijański.

12 statuty (przywileje) nieszawskie (1454) – wydane przez Kazimierza IV 
Jagiellończyka dla Małopolski i Wielkopolski, a następnie dla innych dzielnic, 
nadawały – między innymi – uprawnienia sejmikom ziemskim, bez których zgo-
dy król nie mógł zwoływać pospolitego ruszenia ani nakładać podatków; miały 
duży wpływ na rozwój demokracji szlacheckiej w Polsce.

13 bitwa pod Chojnicami (1454) – zakończona klęską wojsk polskich bitwa  
z Krzyżakami z okresu wojny trzynastoletniej (1454–1466), która rozpoczęła 
się między innymi z powodu wsparcia udzielonego przez króla Kazimierza IV  
Jagiellończyka Związkowi Pruskiemu (związek miast pruskich został utworzo-
ny w celu ochrony ich interesów i stanowił opozycję dla zakonu krzyżackiego); 
wojnę zakończył pokój toruński (1466), który przywrócił Polakom dostęp do mo-
rza – dzięki temu odzyskano możliwość eksportu zboża, co korzystnie wpłynęło  
na rozwój gospodarczy, ekonomiczny i polityczny Królestwa Polskiego.
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Jeszcze jeden drastyczny szczegół. Podczas II wojny światowej 
był taki okres, kiedy kierowałem działem prasowym Ambasa-
dy Polskiej w Związku Radzieckim (ambasady z ramienia rzą- 
du polskiego w Londynie). Jako kierownik działu prasowego by-
łem też, automatycznie, redaktorem organu przedstawicielstwa 
polskiego, czasopisma „Polska”. Siłą rzeczy pismo to podlegało 
cenzurze wojennej ze strony władzy radzieckiej. Z tego powo-
du odwiedzałem Ludowy Komisariat Spraw Zagranicznych14.  
Bywałem często w wydziale prasowym. Dla nas istotna jest jed-
na rozmowa z pracownikiem cenzury spowodowana tym, że 
Ambasada chciała wydać na użytek ludności polskiej, przeby-
wającej w Związku Radzieckim pełny tekst Konstytucji 3 maja. 
Na tle tej sprawy miałem kontrowersje z cenzorem. Chodziło,  
nie będę się teraz wdawał w szczegóły, o pewne elementy w tytu-
laturze króla polskiego.

Przy okazji rozmowy o Konstytucji 3 maja doszło też do roz-
mowy o insurekcji kościuszkowskiej. Ja w pewnym momencie po-
wiadam do cenzora, bo znam język rosyjski dobrze (jak żartowali  
ze mnie jeszcze w czasach studiów we Lwowie niektórzy koledzy – 
ten Parnicki po polsku mówi prawie tak dobrze jak po rosyjsku). 
„Proszę pana, pan na pewno wie o bitwie pod Maciejowicami15 
i na pewno musiał pan słyszeć, bo widziałem to w historycznych 
książkach rosyjskich, że Kościuszko padając ranny z konia, krzyk-
nął: »finis Poloniae«16. Otóż historycy polscy stwierdzili, że to nie 
jest prawda”.

Na to cenzor: „Wie pan, ja ani o tym nie wiedziałem, ani ni-
gdy nie interesowałem się zbytnio bitwą pod Maciejowicami. 
Natomiast mogę panu powiedzieć, czego pan, będąc Polakiem,  

14 Ludowy Komisariat Spraw Zagranicznych ZSRR (1922–1946) – urząd  
ds. polityki zagranicznej i dyplomacji w Związku Socjalistycznych Republik  
Radzieckich.

15 bitwa pod Maciejowicami (1794) – bitwa rozegrana w trakcie insurekcji ko-
ściuszkowskiej pomiędzy wojskami polskimi a rosyjskimi zakończona klęską 
powstańców i wzięciem do niewoli generała Tadeusza Kościuszki (1746–1817).

16 finis Poloniae (łac.) – ‘koniec Polski’.
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na pewno nie wie – doskonale znam przebieg i następstwa odby- 
tej w roku 1610 bitwy pod Kłuszynem17. Bo w tej bitwie Polacy, 
pod dowództwem hetmana Żółkiewskiego18, rozgromili armię 
moskiewską. Ja lepiej znam historię tych bitew, gdzie Rosjanie 
przegrywali, niż gdzie Rosjanie wygrywali”.

Powrócimy do zagadnienia metody: który model nauki hi-
storii miałby być dla młodego pokolenia najlepszy?

Nie, żadnego modelu ja bym nie mógł stworzyć. Mógłbym 
tylko powiedzieć młodzieży: bierzcie prace różnych historyków  
i czytajcie jak najwięcej. Wybierajcie. Najlepszą szkołą historycz-
ną jest czytanie po sobie rzeczy przeciwstawnych. Wybitny pi-
sarz amerykański z wczesnych dziejów Stanów Zjednoczonych –  
Cooper19 – pisze o wojnach francusko-angielskich, prowadzo-
nych na obszarach dzisiejszych Stanów Zjednoczonych i Ka-
nady w wieku XVIII. W wersji Coopera nie tylko Anglicy, ale 
i ich sprzymierzeńcy indiańscy byli o wiele szlachetniejsi niż 
Francuzi i indiańscy sprzymierzeńcy Francuzów. Natychmiast 
potem trafiła mi do ręki powieść dokładnie o tym samym okre-
sie, nawet o tych samych zdarzeniach, o tych samych miejsco-
wościach, napisana przez francuskiego historyka i powieścio-
pisarza Gustawa Aimarda20. U niego jest wręcz przeciwnie, 
szlachetni są Francuzi i szlachetni są Indianie, którzy walczyli 
po stronie francuskiej.

17 bitwa pod Kłuszynem (1610) – rozegrała się w trakcie wojny polsko- 
-rosyjskiej (1609–1618) i zakończyła zwycięstwem wojsk polskich nad rosyjskimi, 
a w konsekwencji detronizacją cara Wasyla IV Szujskiego (1552–1612) i obwoła-
niem carem króla Władysława IV Wazy (1595–1648).

18 Stanisław Żółkiewski (1547–1620) – magnat, hetman i polityk; pamiętni- 
karz; utalentowany strateg wojskowy; zginął w bitwie pod Cecorą (1620); autor 
Początku i progresu wojny moskiewskiej, pamiętnika z okresu wojny polsko-rosyj-
skiej z lat 1609–1611.

19 James Fenimore Cooper (1789–1851) – pisarz amerykański, podróżnik,  
autor powieści przygodowych o Ameryce Północnej XVIII wieku, między inny-
mi Ostatniego Mohikanina (1826).

20 Gustave Aimard (1818–1883) – francuski pisarz; podróżował do Ameryki 
Północnej i Środkowej.
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Wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób uczenia się historii, 
jeżeli młodzież poznaje przeciwstawne sobie punkty widzenia  
i sama wyciąga wnioski.

Czyli „metoda biegunów”...
Nie można się ode mnie domagać innych wskazań, które by 

były wskazaniami pedagoga.
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Historiozofia ludzkiego rozumu1

Rozmawiał: Bohdan Kurylczyk

Tak się zdarza, iż w konstruowaniu syntez myślowych celują 
raczej dyletanci, natomiast ludzi posiadających ogromną wie-
dzę i obdarzonych skłonnością do refleksji cechuje zazwyczaj 
ostrożność w tworzeniu uogólnień. Mając świadomość tych 
uwarunkowań, pragnę jednak, przewrotnie, prosić Pana o ge-
neralizacje. Najpierw na temat poglądów o ukierunkowaniu 
historii ludzkości, o przekonaniu, że dzieje „dokądś” nas pro-
wadzą.

Wydaje się, że historia ludzkości stanowi rozwój, wprawdzie 
nie po stałej linii wzwyż, jak wyobrażali sobie myśliciele drugiej 
połowy XVIII i pierwszej połowy XIX wieku, lecz po drodze spi-
ralnej. Niewątpliwie pod wieloma względami kroczymy jednak 
„naprzód”. Choćby sprawa okrucieństw – coraz rzadziej karze się 
śmiercią. A to zadawanie śmierci jest coraz mniej okrutne. Jeszcze 
w XVIII wieku ludzie, i to nieraz bardzo wytworni, nie wyłącza-
jąc wytwornych dam, uważali za wielce interesujące widowisko 
przyglądanie się traceniu skazańców. Dzisiaj, jeśli nawet ktoś na 
to miałby ochotę, po prostu by się nie przyznał, tak powszechne 
jest potępienie podobnych skłonności.

Istnieje też wręcz przeciwstawna teza – Zygmunt Freud 
twierdził, że u podstaw ludzkiego istnienia jest poczucie po-
wrotu do niebytu. Uzasadniał to w ten sposób: w olbrzymiej  
przyrodzie życie organiczne jest czymś niezmiernie mikro- 

1 „Student” 1986, nr 6. Do artykułu dołączono szkic przedstawiający osiodła-
nego orła.

1986
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skopijnym, stanowi wyjątek. Wobec tego – jakby było coś 
nienormalnego w samym tym, że się żyje. Bo na przykład  
ogromna planeta Jowisz nie ma życia w żadnej formie, a w ga- 
laktykach, najprawdopodobniej, też nie ma żadnego życia. Jest 
zatem tylko pewna liczba istot – czy rozumnych jak ludzie,  
czy nierozumnych, ale również czujących – jak zwierzęta –  
która żyje. I właściwie pod instynktem samozachowawczym 
oraz instynktem zachowania gatunku istnieje głęboko ukryty 
instynkt dążenia do powrotu do niebytu.

To ma być cel ludzkości?
Ludzie religijni odpowiedzą Panu, że celem jest śmierć i zdo-

bycie szczęścia wiekuistego po śmierci. A materialiści-ateiści,  
że po śmierci nic nie ma i celem życia jest tworzenie lepszych wa-
runków dla przyszłych pokoleń.

A co odpowie historyk?
Historyk nie ma obowiązku odpowiedzieć na takie pytanie. 

On zajmuje się tym, co było; to jest historia, co się zdarzyło już, 
co się już nie da zmienić. A że nauka historii może dopomóc, aby  
w przyszłości coś się zmieniało – to inna sprawa.

Spoglądając wstecz, historia niesie przez pokolenia jakby 
niepokój, jednak lęk przed końcem...

Można postawić problem w ten sposób: każde dziecko, jak się 
rodzi, krzyczy – otóż ten pierwszy krzyk to krzyk strachu przed 
śmiercią.

Czy dostrzega Pan w historii uniwersalne mechanizmy prze-
wijające się przez całe dzieje?

Gdybym je naprawdę widział, to byłbym historykiem. Zna-
my masę szkół historycznych, niektóre bardzo konsekwent-
ne, jak chrześcijańska koncepcja ludzkości lub marksistowska.  
To są koncepcje przeciwstawne sobie, ale obie logiczne i konse-
kwentne. Podobnych koncepcji można podać więcej.

Przypominam sobie, jak pierwszy raz przyjechałem z Mek-
syku do Polski, poproszono mnie, abym wystąpił w Kole 
Polonistów na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwszym  
pytaniem, jakie mi w ogóle postawiono, było pytanie pana 
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Lama2: „Jaka jest pańska historiozofia?”. Odpowiedziałem, że nie 
wiem. I będę bardzo wdzięczny temu komuś, kto czytając moje 
powieści, dojdzie do tego, czy ja mam jakąś historiozofię, a jeśli 
tak, to jaką. Bo sam nie umiem dać odpowiedzi na to pytanie.

To chyba przygnębiające: ogromna wiedza o historii nie musi 
prowadzić do określenia jej mechanizmów, a w każdym razie 
nie są one takie oczywiste.

Ma Pan rację, w tym coś jest. Nadmiar znajomości szczegółów 
rzeczywiście utrudnia ogarnięcie całości. Kiedyś, w przypadko-
wej rozmowie z wykładowcą historii starożytnej na Uniwersyte-
cie Lwowskim – profesorem Chylińskim3, użyłem takiego zdania: 
„Panie profesorze, podejrzewam, że w tym gmachu, a może nawet 
w całym mieście, jest tylko dwóch ludzi, którzy znają datę zburze-
nia przez Medów stolicy Asyrii, Niniwy”4.

Na to profesor Chyliński: „Jeden tylko człowiek – pan, bo ja już 
tego nie pamiętam. A czyż muszę? Gdyby było mi to potrzebne, 
mogę zajrzeć do tysiąca ksiąg”. Te słowa stanowiły jakby przytyk 
historyka pod adresem amatora, który właśnie jest dumny ze zna-
jomości szczegółów, lecz nie bardzo wie, co z tymi szczegółami 
ma zrobić.

Mógłby Pan określić, nie jako historyk, ale jako literat – za-
tem mniej ściśle – co do Pana historia z mroku dziejów szepcze? 
Co historia przekazuje poprzez siebie samą?

Przypuszczam, że wiele rzeczy, które ja robię, albo takie, któ-
rych nie robię, jest czysto instynktownym, spontanicznym zacho-
wywaniem się w oparciu o dobrą znajomość historii.

2 Andrzej Lam (ur. 1929) – literaturoznawca i tłumacz; absolwent Uniwersyte-
tu Warszawskiego, z którym związał się zawodowo; publikował w „Twórczości”, 
„Życiu Literackim” i „Nowych Książkach”; stypendysta i wykładowca zagra-
nicznych uniwersytetów; bratanek Stanisława Lama, historyka literatury.

3 Konstanty Chyliński (1881–1939) – historyk; absolwent Petersburskiego  
Uniwersytetu Państwowego; później związany z Katolickim Uniwersytetem 
Lubelskim i Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwowie; zajmował się historią 
starożytną.

4 Zdobycie asyryjskiej Niniwy przez wojska medyjsko-babilońskie miało miej-
sce w 612 r. p.n.e.
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Ale jednak trwam przy swoim: co historia przez wieki mówi 
swojemu znawcy, co podpowiada?

Bardzo różne rzeczy podpowiada. Dla mnie osobiście właś- 
nie największą atrakcyjnością historii jest to, że mówi masę 
rzeczy. Mówiła św. Augustynowi, mówiła Karolowi Markso-
wi, mówiła chyba Leninowi5, ale mnie niczego specjalnego nie 
mówi.

Jestem trochę rozczarowany...
Byłem przygotowany, że Pan się rozczaruje.
Zauważam pewną sprzeczność: nie chce Pan być historykiem, 

a także nie chce Pan być literatem.
Jakże? Jestem literatem.
Proszę o wypowiedź powieściopisarza Teodora Parnic- 

kiego – co historia przez stulecia „podsuwa” ludziom, a Pan się 
z tego wycofuje. To niepodobne do literata.

Bo po prostu historia mnie fascynuje. Był czas, kiedy, że tak  
powiem, marnowałem się jako student, gdyż wiele godzin po- 
święcałem chodzeniu z pewną osobą płci żeńskiej, młodszą zresz-
tą od siebie. Podkreślam słowo „chodzeniu”, ponieważ niczego 
intymnego między nami nie było. Ta pani miała narzeczonego, 
ale lubiła być w moim towarzystwie, podobnie jak ja lubiłem być  
z nią. I spotkałem bardzo mądrego znajomego, który zagadnął 
mnie tak: „Słuchajcie, kolego, ja was nie rozumiem. Wy chodzicie 
z panną X, ona nie jest taka, nie jest taka, nie jest taka. Dlaczego  
wy z nią chodzicie?”

Odrzekłem: „Nie wiem. Mnie po prostu sprawia ogromną 
przyjemność być z nią”.

I to samo mogę powiedzieć o moim stosunku do historii.  
A że Pana rozczaruję...

Rozczarowała mnie nie osoba, a metoda – podawania myśli 
konsekwentnie nie dokończonych. Spróbuję może inaczej: czy 

5 Włodzimierz Lenin (właśc. Władimir Iljicz Uljanow; 1870–1924) – rosyjski 
polityk, ideolog komunizmu; jeden z przywódców rewolucji październikowej; 
przywódca Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich; odpowiedzialny  
za zbrodnie przeciwko ludzkości.
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współczesny świat dałby się zamknąć w jakimś uogólnieniu,  
w czymś na kształt motta?

Niczego takiego nie mogę sformułować.
Nawet, jak u Heraklita, że wszystko płynie?
Wie Pan, Heraklit rzekł, iż wszystko płynie, i mądrze powie-

dział. A tysiąc innych osób rzekło trochę inaczej i też mówili  
prawdę.

Jest taka baśń indyjska. Przyprowadzono dziesięcioro ślep-
ców i postawiono ich koło słonia, którego jako ślepi nigdy  
w życiu nie widzieli. I zapytano ich: co to jest? Otóż jeden ślepiec 
powiedział, że to jest coś chłodnego i gładkiego, dość śliskiego, 
bo dotykał ręką kła. Inny, mając na myśli trąbę, mówił, iż słoń to 
coś długiego. Następny zaś, stojący obok nogi słonia, określał go 
na podobieństwo filara w świątyni. Okazało się, że wszyscy mó-
wili prawdę. Każdy wypowiedział o słoniu cząstkę prawdy, tyle, 
na ile sam mógł dotknąć. Jeżeli Pan sobie wyobrażał, że uda się 
ze mnie wydobyć jakieś historiozoficzne uogólnienia – to takich 
uogólnień nie będzie.

Pan zapytał mnie też jako literata. Zwrócono uwagę, że jestem 
dość nietypowym literatem, bo gdy zaczynam pisać powieść, 
dosyć dobrze przygotowuję się, znam epokę, ale rozpoczynając 
pisanie, nie bardzo wiem, co w tej książce będzie dalej. Jeślibym 
wiedział, to najprawdopodobniej nigdy bym jej nie napisał. Mnie 
fascynuje, że sam jestem ciekaw, „co będzie dalej”.

Z tego wynika, iż Pan tworzy swoje własne historie. A skoro 
je Pan tworzy, więc musi też wybierać, orzekać, co jest mniej,  
a co bardziej ważne.

Tak. Oczywiście, w tym sensie ja się różnię od historyka. Ja  
sobie rezerwuję prawo do dokonywania wyboru, do skupienia 
swojej uwagi pisarskiej na czymś, co akurat może być dla profe-
sjonalnego historyka mniej ważne.

Chciałbym dodać coś na swoją obronę, jeśli wolno się tak wy-
razić. Dwaj znani historycy oświadczyli, że lubią czytać moje  
powieści, bo „one są inne”. Nie mają mianowicie ambicji wyrę- 
czania historyków i uczenia narodu historii. Jeden z nich stwier- 
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dził wręcz, iż opowiadam historię w taki sposób, na jaki mam 
ochotę, i to właśnie mu się podoba, albowiem moje książki bierze 
jako literaturę, a nie dzieła naukowe.

W Pańskich książkach jedno mnie zawsze szczególnie  
intryguje, że o ile z początku historia była tworzywem, tak 
później Pan sam tworzy historię. To przejście rewolucyjne,  
a wiadomo, iż rewolucjonista zaczyna zwykle jako podpalacz,  
a następnie zamienia się w strażaka. Natomiast tu jest akurat 
odwrotnie. Najpierw z historii Pan korzysta, a gdy historia już 
nie wystarcza, zaczyna Pan ją tworzyć.

Bardzo słusznie Pan stawia sprawę. Ja zresztą przynajmniej 
napomknąłem o tym w swoim wystąpieniu po otrzymaniu dok-
toratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie6: 
że, będąc narkomanem, w pewnym momencie zbuntowałem  
się przeciw narkotykowi. Zbuntowałem się przeciwko prawdzie 
historycznej, że było tak, jak było. Musiałem zobaczyć, jak by  
te rzeczy wyglądały, gdyby to było inaczej. Te same rzeczy, te 
same sprawy, ci sami ludzie.

Żyje w Warszawie taki stary pisarz (stary – ja sam jestem stary, 
ale on jest starszy), nazywa się Jan Alfred Szczepański7. Znając 
moje powieści, powiedział kiedyś, iż zaczyna się w nich ujaw-
niać niebezpieczna pycha. Pycha demiurga, stworzyciela świata. 
To jest pycha tym niebezpieczniejsza, że w pewnym momen-
cie może się wydawać, iż stwarza się światy, a będzie to tylko  
złudzenie.

Nie pamiętam dokładnie, w której Pana książce, ale najpew-
niej w Końcu „Zgody Narodów”, jest takie mniej więcej zda- 

6 Parnicki otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego  
w Krakowie w 1983 r.

7 Jan Alfred Szczepański (1902–1991) – krytyk, poeta, autor reportaży oraz 
alpinista; od urodzenia związany z Krakowem; studiował na Uniwersytecie Ja-
giellońskim; związany z „Taternikiem” i „Wierchami”; odbywał liczne podróże; 
po II wojnie światowej debiutował jako krytyk teatralny w „Dzienniku Polskim”, 
współpracował z „Twórczością”, „Odrodzeniem”, „Trybuną Ludu”; od 1948  
w Warszawie.
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nie: „Mistrzowie w sztuce mechaniki, a już zaiste doskonałego  
rzędu mistrzowie, przedmioty przez się wytworzone obdarza-
ją swoimi przymiotami”. Myślę, że w twórczości Pana jest coś  
w stosunku do historii właśnie takiego.

Zaszczycił mnie Pan swoją uwagą jako człowieka, który może 
się stać jakimś drogowskazem dla młodzieży. Są tacy, co raczej 
ostrzegają młodzież przed czytaniem moich książek.

Twierdzę coś przeciwnego. Tak Pana książki, jak i zastoso-
wana metoda „wariantowego patrzenia na historię”, stanowią 
bardzo istotną wskazówkę. Samo przekonujące pokazywanie 
wartości myślenia jest właśnie owym drogowskazem. To Pan 
powiedział kiedyś, że nie jest zwolennikiem pokrzepiania 
serc, ale pragnie pokrzepiać mózgi.

Oświadczył Pan w naszej rozmowie, że siadając do pisania 
książki, nie wie, co będzie dalej. Ale przecież z tego, co po-
wstaje, nie wychodzi powieść science fiction, tylko powieść 
historyczna. Czyli jednak podświadomie, bo z tego wynika, 
iż podświadomie, w Panu tkwią jakieś mechanizmy historii. 
Pragmatyzm historyczny.

Może, nie wiem. Pan wie. Mam swoją metodę, która zresz-
tą sprawia, że często zarażam innych. Mianowicie od czasu do 
czasu zwracają się do mnie młodsi ludzie, pragnący pisać na 
mój temat prace magisterskie albo doktorskie. I oni koniecznie 
chcą rozmawiać ze mną samym o moim pisarstwie. Ostrzegam  
wtedy, by lepiej tego nie robili, nie chcę narzucać bowiem włas- 
nego punktu widzenia na moje pisarstwo. Od tego są właśnie 
oni, aby stwierdzać, czym to pisarstwo jest. Ja coś robię i ocena 
nie należy do mnie, ale do tych innych, którzy biorą moje książki 
do ręki.

Tu muszę zaprotestować przed pewną, nadmierną, Pańską 
skromnością. Mało jest ludzi, którzy na tyle zafascynowaliby 
innych, by owi inni potrafili nawet przepisywać całe Pańskie 
książki.

To chyba psychopaci.
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Nie, znam kilka zupełnie konkretnych przykładów normal-
nych ludzi, tyle że parnickomanów.

Kiedyś jeden z krytyków literackich rzekł (powtarzam te sło-
wa od lat), iż istnieją dwa poziomy snobizmu: poziom niższy –  
to Parnickiego czytać, poziom wyższy – to powiedzieć, że Parnic-
kiego się nie czyta8.

Teraz, proszę przyjąć do wiadomości, tu już może Pan mówić, 
że skromność przechodzi w masochizm, ale chcę postawić spra-
wę jasno – w świecie literackim jakieś dziesięć lat temu powsta-
ła wielka radość, gdyż PIW większość tomów Nowej baśni dał  
w przecenę. Naprawdę, dużo jest ludzi, którzy po prostu nie 
mogą przebrnąć przez moje książki. Znam osoby, które uważają 
mnie za złego pisarza.

Podczas wykładów na Uniwersytecie Warszawskim powie-
dział Pan tak: „Trzeba się ze mną uczyć, albo nie czytać i nie  
mieć do mnie pretensji”. Pisarz Teodor Parnicki uporczywie 
wraca do tych momentów historii, gdzie triumfy święci intelekt, 
a człowiek myślący może wiele zdziałać. Nawet na przekór uwa-
runkowaniom historycznym.

Ale znowuż, śmieszne, że ja muszę przemawiać przeciwko so-
bie, po prostu jak ktoś wymusza na mnie rozmowę, uważam za 
punkt honoru mówić rzeczy takimi, jakie one dla mnie faktycznie 
są. Z pewnymi rzeczami nie przesadzajmy.

Istnieje jedna, jedyna książka bardzo popularna – Srebrne 
orły. Fantastycznie popularna, w sumie jej nakłady przekroczyły 
sto tysięcy egzemplarzy. Gdy dwa lata temu byłem w szpita-
lu, odwiedził mnie ktoś, skądinąd niezmiernie mi życzliwy. 
Ale nawet on nie mógł powstrzymać pewnej nutki złośliwo- 
ści, komunikując, że „Polityka” ogłosiła wynik ankiety czytelni- 

8 Wiele wskazuje na to, że była to wypowiedź ustna, i trudno dziś ustalić, 
kto ją wygłosił. Parnicki powtórzył ją w wykładach na Uniwersytecie Warszaw-
skim w roku akademickim 1972/1973: „Niedawno jednak zetknąłem się z takim 
zdaniem, że istnieje niższa forma snobizmu: »Ja czytam Parnickiego«, a wy-
razem wyższej formy jest formuła snobizmu: »A ja Parnickiego nie czytam«”.  
T. Parnicki: Historia w literaturę przekuwana. Warszawa 1980, s. 245.
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czej czterdziestu najlepszych książek polskich w ciągu czterdzie-
stolecia9. Wśród tych książek nie ma nawet Srebrnych orłów.

Ja nie mówiłem za wszystkich. To były moje własne poglądy, 
na które wpływ znaczny miały powieści Parnickiego, a ponie-
waż – i są to znów słowa Pańskie – bohaterzy książek nie mogą 
być mądrzejsi od autora – musiałem się do niego zwrócić.

9 Wyniki ankiety zostały ogłoszone w numerze 14 z 7 kwietnia 1984 (s. 1).  
W  ankiecie wzięło udział 1564 czytelników „Polityki”. W plebiscycie zwyciężyła 
powieść Jerzego Andrzejewskiego Popiół i diament (725 głosów), dość wysokie 
pozycje zajęły w ankiecie eseje historyczne Pawła Jasienicy Polska Piastów (pozy-
cja 5, 274 głosy), Polska Jagiellonów (pozycja 8, 218 głosów) i Rzeczpospolita Obojga 
Narodów (pozycja 18, 118 głosów).
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1986

Jak to było we Lwowie1

Nie piszę tego listu z myślą, ażeby był on publikowany w „Ży-
ciu Literackim” – myślę, że po prostu szkoda na to byłoby miej-
sca w „ŻL” – poświęcony bowiem jest ten list sprawom, które na-
prawdę dzisiaj już mało kogo interesują.

Są to „uwagi marginalne” na tle tekstu pióra pana Mariana Ty-
rowicza2, tekstu poświęconego życiu literackiemu we Lwowie,  
a drukowanego w dwóch kolejnych numerach „ŻL”3. Myślę,  
że jestem dość kompetentny do zabierania głosu w związku z tym 
tematem, jako też rezydent Lwowa (co prawda, tylko w latach 
1928–1940) i jako ktoś, kto zaczynał swoją działalność literacką 
właśnie we Lwowie, był członkiem lwowskiego oddziału Zawo-
dowego Związku Literatów Polskich w latach 1933–1939, sekreta-
rzem tego oddziału w latach 1936–1939 i przedstawicielem (wraz 
z prezesem Ostapem Ortwinem) oddziału lwowskiego w Zarzą-
dzie Głównym ZZLP w latach 1938–1939.

Wydaje mi się, że tekst pana Tyrowicza wymaga pewnych ko-
rektur, z drugiej jednak strony liczę się z tym, że moja własna 

1 „Życie Literackie” 1986, nr 43. Artykuł ten to treść listu, który został przez 
Parnickiego wysłany do Redakcji „Życia Literackiego” w formie sprostowania 
do artykułu Tyrowicza. Zob. M. Tyrowicz: Lwów literacki dwudziestolecia. „Życie 
Literackie” 1986, nr 38, s. 1, 11; nr 39, s. 6–7, 10; nr 42, s. 13.

2 Marian Tyrowicz (1901–1989) – historyk; nauczyciel gimnazjalny przed  
II wojną światową związany ze Lwowem, potem z Krakowem i Wyższą Szkołą 
Pedagogiczną (dziś: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej).

3 M. Tyrowicz: Lwów literacki dwudziestolecia... Tyrowicz opisuje krótko wysta-
wę i wspomina artykuł Tadeusza Hollendera.
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pamięć może zawodzić także i mnie samego (mam teraz ponad 
78 lat), tak jak – zdaniem moim – zawodzi  niekiedy pana Ty-
rowicza i właśnie tę możliwość biorąc pod uwagę, poświęcam 
swoje korektury wyłącznie tym sprawom, które bezpośrednio  
(a częściowo i pośrednio tylko) wiążą się z moją własną osobą.

A więc – po pierwsze – pan Tyrowicz nazbyt mi pochlebia, 
używając zwrotu „Parnicki zasypywał... co roku powieściami 
historycznymi”. Drukowałem wprawdzie w jednym z dzienni-
ków lwowskich powieść już w latach 1929–1930 (czyli mając lat 
21–22), ale nie była to powieść historyczna, tylko na tle wydarzeń  
w Harbinie i w ogóle w północnych Chinach, skąd (po ukończe-
niu polskiego harbińskiego gimnazjum) przeniosłem się do Lwo-
wa właśnie. W latach 1930–19334 ogłaszałem w tymże dzienniku 
krótkie opowiadania historyczne; pierwszą powieść historyczną  
(Hrabia Julian i król Roderyk) napisałem (istotnie we Lwowie)  
w roku 1934, ale wyszła ona w druku po raz pierwszy w... 1976!  
(opublikowało ją Wydawnictwo Poznańskie). Dopiero Aecjusz, 
ostatni Rzymianin, napisany przeze mnie w roku 1936, otworzył mi 
drogę na rynek wydawniczo-księgarski jako autorowi powieści 
historycznej; wyszedł w druku w Roju (Warszawa) w 1937.

Po drugie, omawiana dość obszernie przez pana Tyrowicza 
sprawa „wieczoru” literatury lwowskiej (ściślej: poezji lwow-
skiej) oraz wystawienia fotografii uczestników tego „wieczoru”  
w witrynie cukierni Zaleskiego przy ulicy Akademickiej oraz ata-
ku Tadeusza Hollendera (właśnie tak odmieniał swoje nazwisko  
i przyjaciele Hollendera – także i ja – też tak je odmieniamy) 
na ten „wieczór” i na tę wystawę fotografii w piśmie „Wczoraj – 
Dziś – Jutro”5.

4 W istocie Teodor Parnicki publikował opowiadania w latach 1932–1934. Po-
nadto w piśmie „Niedziela Rano” pod pseudonimem Tadeusz Piekarski ogłosił 
sensacyjną powieść Argentyńskie miliony, czyli trupy się śmieją w 39 odcinkach – od 
17 sierpnia 1931 do 17 maja 1932. Zob. list do Symonolewicza z 15 grudnia 1931. 
T. Parnicki: Listy do Konstantego Symonolewicza z lat 1928–1949. Wstęp i oprac.  
T. Markiewka. Katowice 2020, s. 269–275.

5 O wystawie „liryków lwowskich” w cukierni Zaleskiego, prasowym ataku 
Hollendera (T. Hollender: Szturm na grafograndę. „Wczoraj – Dziś – Jutro” 1933, 
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Otóż pan Tyrowicz myli się, gdy pisze, że i moja też fotografia  
(i Stanisława Rogowskiego6) była wystawiona w witrynie cukier-
ni Zaleskiego. Nie była wystawiona, i nie mogła być, ponieważ  
1) nie brałem udziału w tym „wieczorze” (Rogowski – choć poe- 
ta, w przeciwieństwie do mnie – też chyba nie brał udziału),  
a 2) sam byłem członkiem redakcji pisma „Wczoraj – Dziś – Jutro”,  
a nawet w pierwszym numerze tego pisma ogłosiłem artykuł 
wstępny (programowy, z tym przecież, że z redakcji tegoż „Wczo-
raj – Dziś – Jutro” wystąpiłem7, sprzeciwiając się wspomnianemu 
„atakowi” Hollendera, uważając ten „atak” za podwójnie niepo-
trzebny, a nawet szkodliwy: 1) krzywdziłby przeważnie niezasłu-
żenie lwowskie środowisko poetyckie; 2) przysporzyłby samemu 

nr 2) oraz reakcjach na niego pisze Wiktor Frantz obszernie (i dygresyjnie)  
w szkicu Szturm na grafograndę. W: Idem: Odłamki wspomnień. Przez przetak pa-
mięci przesianych. Kraków 1972, s. 11–49. O Parnickim Frantz pisze tak: „Jeden  
z najbliższych przyjaciół Hollendra – Teodor Parnicki, prawie z miejsca uznany 
został przez literackie sfery Lwowa za zdolnego i świetnie zapowiadającego się 
prozaika”. Ibidem, s. 22.

6 Stanisław Rogowski (1911–1940) – lwowski poeta; brał udział w życiu lite-
rackim; zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

7 W liście do Konstantego Symonolewicza z 9 marca 1933 Parnicki tak relacjo-
nuje swoje zaangażowanie w powstanie pisma „Wczoraj – Dziś – Jutro”: „Miałem – 
jak Pan wie – redagować pismo literackie »Wczoraj – Dziś – Jutro« z przy- 
jacielem Tadeuszem Hollenderem, którego – nawiasem mówiąc – wprowadzi-
łem w świat literacki i którego pierwszy reklamowałem jako poetę. Nie mog- 
liśmy się jednak pogodzić, ustąpiłem z redakcji i otrzymałem zaszczytny, mało 
samodzielny, za to i niewyczerpujący tytuł »kierownika literackiego« pisma...  
Że Hollender jednak wobec mnie zaczął nosa zadzierać i – nieraz i sprawiedli- 
wie – robić mi przytyki, dotyczące opuszczenia się w twórczości – wycofałem się 
po pierwszym numerze z całego przedsiębiorstwa, mówiąc, że tego, kto współ-
pracował z Zygmuntem Wasilewskim, nie nęci współpraca pod zaszczytnym 
kierownictwem Tadeusza Hollendera. Złapałem siebie – i rozpaczam nad tym –  
na czymś nowym, nieznanym mi przedtem: rodzi się we mnie zazdrość zawodo-
wa... Oto ja się kończę, i pasja mię porywa, że Hollender – którego przecież niby ja 
»wychowałem« – robi karierę, szum dookoła siebie... pisze coraz lepiej (napraw-
dę!... w numerze, który Panu prześlę – proszę porównać artykuły wstępne: jego  
i mój – i napisać mi, co Pan o tym myśli) – wybija się i zaczynają się liczyć z nim... 
małym, śmiesznym, bardzo brzydkim, ale energicznym, ruchliwym, inteligent-
nym – o silnych nerwach i niesłychanej pewności siebie i swych możliwości...”. 
T. Parnicki: Listy do Konstantego Symonolewicza..., s. 394.
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Hollenderowi tylko wrogości w tymże środowisku, jako począt- 
kującemu poecie). Szczegółowo o tym „ataku” pisze Wiktor  
Frantz8 w pierwszym rozdziale swoich Odłamków wspomnień.

Okazało się, że rację miał Hollender, a nie ja. „Atak” spowodo-
wał to, że atakowane przezeń środowisko zaczęło zabiegać o jego 
względy, czy to listownie czy (jak na przykład Balk9) przez wi-
zyty osobiste. Zdobywał w tym środowisku popularność, nieba-
wem zresztą i szerszą: dostał jedną z trzech nagród na konkursie 
poetyckim za wiersz Stulecie10 (chodzi o stulecie Pana Tadeusza: 
1834–1934), co spowodowało, że zajęli się jego osobą i twórczo-
ścią Tuwim11, Wierzyński, Słonimski12 i Boy13, którzy umożli- 
wili wydanie mu tomu wierszy przez słynną oficynę wydawniczą 
Mortkowicza14. W parę lat później dostał wyższą znacznie mate-

8 Wiktor Frantz (1904–1980) – dziennikarz, redaktor, edytor; absolwent Uni-
wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie; po 1956 w Krakowie, związany z Wy-
dawnictwem Literackim.

9 Henryk Balk (1901–1941) – lwowski poeta; syn Zygmunta Balka, scenografa 
teatralnego; autor zbioru Anioł nieznany (1932).

10 Tadeusz Hollender otrzymał nagrodę w konkursie „Wiadomości Lite-
rackich” za wiersz Stulecie. Pozostałymi laureatami (przyznano trzy nagrody  
ex aequo) byli Anna Świrszczyńska (za wiersz Południe) oraz Karol Husarski 
(wiersz Paryż). „Wiadomości Literackie” 1934, nr 28, s. 1.

11 Julian Tuwim (1894–1953) – polski poeta żydowskiego pochodzenia; je-
den z członków grupy Skamander i jeden z najważniejszych polskich poetów  
XX w.; urodzony w Łodzi, związany z Warszawą; w latach 1939–1946 na emigra-
cji; autor tekstów kabaretowych, redaktor, tłumacz; autor tomików poetyckiech 
Czyhanie na Boga (1918), Sokrates tańczący (1920), Słowa we krwi (1926) i Kwiaty 
polskie (1949).

12 Antoni Słonimski (1895–1976) – polski poeta żydowskiego pochodzenia; 
członek grupy Skamander; autor tekstów kabaretowych i prozaik; związany  
z Warszawą; w latach 1939–1951 na emigracji; autor tomików poetyckich Czarna 
wiosna (1919), Godzina poezji (1923).

13 Tadeusz Boy-Żeleński (1874–1941) – tłumacz literatury francuskiej, kry-
tyk, eseista; z wykształcenia lekarz; w dwudziestoleciu związany z Warszawą;  
w trakcie II wojny światowej przebywał we Lwowie, gdzie został zamordowa- 
ny w 1941 r.; autor zbiorów Ludzie żywi (1929) i Znasz-li ten kraj (1932).

14 Jakub Mortkowicz (1876–1931) – polski wydawca żydowskiego pochodze-
nia; wydawnictwo Mortkowicza działało aż do 1950 r.; współzałożyciel „Ruchu”; 
właściciel drukarni i księgarni; zasłużony dla kultury polskiej.
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rialnie nagrodę (750 ówczesnych złotych; nagroda „Wiadomości 
Literackich” wynosiła 200 złotych) – i to pierwszą nagrodę na 
konkursie na wiersz sławiący Państwową Pożyczkę Inwestycyjną. 
Pierwsza strofa tego wiersza brzmiała:

Obywatelu! Przed tobą staje
interes czysty, jasny jak szkło.
Państwo pożyczy, państwo oddaje;
Tysiąc za jeden, milion za sto!

Z pisma „Wczoraj – Dziś – Jutro” wyłoniły się słynne lwow-
skie „Sygnały”15, których pierwszym redaktorem był tenże Ta-
deusz Hollender, a dopiero drugim Karol Kuryluk16. W czasie  
okupacji Hollender został w Warszawie rozstrzelany przez Niem-
ców (chyba w roku 1943, ale nie jestem tego pewien).

Wyrazy głębokiego szacunku i najlepsze pozdrowienia łączy 
Teodor Parnicki.

15 „Sygnały” – pismo społeczno-kulturalne; początkowo miesięcznik, od 1938 
dwutygodnik; ukazywało się w latach 1933–1934 i 1936–1939 we Lwowie; pierw-
szym redaktorem „Sygnałów” był Tadeusz Hollender, kolejnym, od 1934, Karol 
Kuryluk; od 1936 pismo stało się ogólnopolskim organem młodej lewicowej in-
teligencji.

16 Karol Kuryluk (1910–1967) – dziennikarz, założyciel „Sygnałów”, a później 
powojennego „Odrodzenia”; działacz kulturalny i polityk; w latach 1956–1958 
minister kultury i sztuki PRL.
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1988

„Uparłem się, aby być pisarzem polskim”1 

Rozmawiał: Zygmunt Lichniak

Rozmawiamy z okazji osiemdziesięciolecia Pańskich uro-
dzin. Siłą rzeczy nasuwają się pytania retrospektywne, chociaż 
wiem, że niejedna Pańska nowa książka przed nami2. Osiem-
dziesięciolecie to szmat życia i pole twórczości Pańskiej w tym 
osiemdziesięcioleciu ogromne. Jeśli dobrze obliczyłem, można 
było w zeszłym roku świętować sześćdziesięciolecie Pańskiego 
debiutu publicystycznego (szkicem o Dumasie ojcu i Sienkie- 
wiczu). W zeszłym roku przypadła pięćdziesiąta rocznica Pań-
skiego debiutu książkowego.

Będzie wielce istotne dla naszej rozmowy, dla czytelników 
Pańskich dzieł, jeśli zechce nam Pan ofiarować tym razem włas- 
ne spojrzenie na to dzieło. Wiem, że od oceny dzieła jest czytel-
nik i krytyk. O tym jeszcze może pomówimy w dalszym ciągu 
naszej rozmowy. Teraz jednak proszę Pana o możliwie szczere,  
a wiem, że Pana stać na maksymalną szczerość, refleksje na  
temat tego, co stworzył Pan w owym sześćdziesięcio- czy pięć-
dziesięcioleciu swojej pracy piórem.

Jak Pan patrzy na całość swego dzieła, na tych trzydzieści kil-
ka rozdziałów jednej wielkiej księgi, za jaką można uznać całą 
Pańską twórczość? Co stanowi dla Pana apogeum, a może i co 

1 „Kierunki” 1988, nr 10. Do wywiadu dołączono zdjęcia Teodora Parnickiego 
autorstwa W. Łączyńskiego oraz inne, archiwalne (po wstąpieniu na Uniwersytet 
Jana Kazimierza, 1928; podróż do Grecji, 1939; Kujbyszew, 1942; Meksyk).

2 Kolejne książki, nad którymi pisarz pracował od połowy lat osiemdziesią-
tych, ukazały się pośmiertnie: Opowieść o trzech Metysach (T. 1–2) w 1994, a Ostatnia 
powieść (T. 1–2) w 2003. Parnicki zmarł 9 miesięcy po udzieleniu tego wywiadu.
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karmi odczuciem klęski? Jak Pan widzi własne dzieło z perspek-
tywy osiemdziesięcioletniego pisarza i tej bogatej twórczości, 
która za Panem, a której część przed nami?

Pisarz o swoim dziele

Chciałbym z możliwie największą szczerością odpowiedzieć 
na postawione mi tu przed chwilą pytania. Ale szczerość to jest 
jedna sprawa, a umiejętność czy zdolność – druga. Po pierwsze, 
i tego chyba nie odnoszę wyłącznie do siebie, mam wątpliwość, 
czy pisarz jakikolwiek w ogóle jest w stanie mieć jakiekolwiek 
niezmienne i, jak jemu się wydaje, zgodne z rzeczywistością sądy  
o własnym dziele. O ile mnie nie myli pamięć, bez względu na 
to, co ludzie naprawdę o sobie myślą, to pisarze, którzy nawet są 
uznawani za pisarzy wielkich i mają powód do uważania samych 
siebie za pisarzy wielkich, rzadko jednak formułują takie rozumie-
nie siebie.

Pominiemy słynny wiersz Horacego Exegi monumentum3,  
o którym to wierszu właściwie mówi się, że Horacy w pewnym 
sensie nie docenił samego siebie, bo on myślał, że jego sława jako 
poety będzie trwała tak długo, jak będzie trwało państwo rzym-
skie i rzymskie obyczaje, i starorzymska religia. A to wszystko 
dawno minęło, lecz Horacego dalej i dalej czytają, i dalej uważają 
za wielkiego poetę.

Poza nim ja znam tylko dwa wypadki, kiedy pisarz dał wy-
raz przekonaniom, że uważa swoje dzieło za wielkie, nawet  
w jednym z tych przypadków nie chodzi o dzieło konkretne, 
ale o całą twórczość. Mianowicie: mam na myśli wiersz, właści-
wie krótki poemat znakomitego rosyjskiego poety Błoka Scyto- 

3 „Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu / strzelający nad ogrom kró-
lewskich piramid / nie naruszą go deszcze gryzące nie zburzy / oszalały Akwilon 
oszczędzi go nawet”. Horacy: Pieśń III: 30. Tłum. A. Ważyk. W: Horacy: Dzieła 
wszystkie. Red. O. Jurewicz. T. 1. Wrocław 1986, s. 306–308.
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wie4. Otóż jest wiadomo nauce o literaturze, że po napisaniu tego 
wiersza (był napisany w nocy) Błok pod tekstem, pod ostatnią 
strofą napisał „Siewodnia ja gienij” (dzisiaj jestem geniuszem). 
Drugi wypadek, nie umiem powiedzieć, jak dalece on odpowiada 
rzeczywistości, ale czytałem o czymś takim jeszcze w prasie chyba 
międzywojennej – to Stefan Żeromski. Miał w liście do jednego  
z przyjaciół wyrazić się w ten sposób: „Dobija się do mnie ktoś,  
kto chodził razem ze mną do szkoły, i dziwi się, że ja się nie kwa-
pię, żeby go tak szybko zobaczyć. I czemuż on się dziwi temu,  
że akurat dla tego kogoś, kogo się znało kilkadziesiąt lat temu, 
największy polski pisarz nie ma czasu”.

Więc, Panie Zygmuncie, jeśli chodzi o mój stosunek do własne-
go dzieła – i to nie jest fałszywa skromność – mnie się zdaje, że tu 
nie będę wcale oryginalny, powiedziałbym, że większość pisarzy, 
szczególnie większość pisarzy, którzy dożyli takiego wieku, jak 
ja dożyłem, myśli tak samo, że jednak im nie wyszło tak, jak oni 
sobie wyobrażali, że im wyjdzie, albo co najmniej już marzyli, że 
im wyjdzie. Taki mniej więcej jest stosunek mój do całego mojego 
dzieła. Zresztą to, że nie wyszło tak, jak wyobrażało się sobie, że 
wyjdzie – to nie jest tylko uogólnienie, to jest oparte na pewnym 
praktycznym sprawdzeniu. Chodzi o to, że o większości swoich 
powieści, kiedy zaczynam je pisać, mam bardzo mgliste wyobra-
żenie. Ale jakieś wyobrażenie mam: że ona będzie taka a taka. 
Otóż przeważnie ona nigdy nie była taka. Powtarzam: przeważnie 
nigdy nie była taka, jak sobie wyobrażałem, że będzie. 

Dam Panu charakterystyczny przykład, bo chyba lepiej ope-
rować przykładami niż abstrakcjami, przynajmniej mnie teraz 
już trudniej jest operować abstrakcjami. Przypomnijmy sobie 

4 Seweryn Pollak pisze: „Dwunastu Błok stworzył w jednym wielkim zry-
wie poetyckim. W dniu ukończenia poematu zanotował w swym pamiętni-
ku »Straszny szum rosnący we mnie i wokoło... Dzisiaj jestem geniuszem«”.  
S. Pollak: Anioł burzy. W: A. Błok: Poezje. Oprac. S. Pollak. Wyd. 2. Warszawa 
1967, s. 17. Cykl Dwunastu, jak i wiersz Scytowie powstały w tym samym, 1918 r.  
A. Błok: Scytowie (tłum. M. Jastrun, s. 243–246); Dwunastu (tłum. S. Pollak,  
s. 254–272). W: Idem: Poezje...
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książkę, która uchodzi za moją jakoby najwybitniejszą, w każ-
dym razie jest najpopularniejsza, najbardziej czytana, najczęściej  
i w największej liczbie egzemplarzy wznawiana, Srebrne orły. 
Książka się zaczyna od przyjazdu synowej władcy Polski Bole-
sława Chrobrego Rychezy5 do klasztoru tynieckiego na spotkanie  
z opatem tego klasztoru Aronem. Inna rzecz, pozwolę sobie przy-
pomnieć, że to jest prawdopodobnie nieznany większości czytel-
ników Srebrnych orłów błąd czysto historyczny, ale popełniony nie 
przeze mnie, tylko przez znakomitego z okresu międzywojenne-
go historyka, Stanisława Zakrzewskiego. Ja od Zakrzewskiego za-
czerpnąłem wiadomość, że Aron przyjechał z Rychezą do Polski  
w roku 1015 i od razu został opatem klasztoru w Tyńcu. Otóż kie-
dyś Pańscy koledzy z oddziału Stowarzyszenia PAX w Krakowie 
zawieźli mnie do klasztoru tynieckiego i zakonnik tyniecki, bene-
dyktyn oczywiście, historyk zresztą sam, o ile mnie pamięć nie myli,  
ksiądz Sczaniecki6, powiedział mi tak: „Właściwie nie wiemy, 
jak z Panem obcować, czy mamy być wdzięczni czy zakłopotani.  
Bo Pan dodał naszemu klasztorowi trzydzieści lat życia. My sami 
liczymy, że nasz klasztor istnieje od tysiąc czterdziestego któregoś 
roku i od tego roku dopiero Aron, o którym zresztą nie wiado-
mo, czy rzeczywiście był Irlandczykiem, jak Pan pisze, był opatem 
tego klasztoru”7.

Ale wracam do początku Srebrnych orłów. Więc jest pierwszy 
rozdział, to spotkanie Rychezy z Aronem w Tyńcu, po czym miał 
następować rozdział drugi, w którym pokrótce miałem opisać 
dzieje młodości Arona i jego pobyt w Rzymie za pontyfikatu Syl-
westra II i za rządów cesarza Ottona III. Miał to być drugi roz-
dział, zresztą – jak Pan doskonale wie – akurat ten motyw, motyw 
pobytu Arona w Rzymie i wiążące się z tym problemy papiestwa 

5 Rycheza Lotaryńska (993–1063) – królowa Polski, żona Mieszka II, córka pa-
latyna reńskiego Ezzona; spokrewiona z Ottonami; matka Kazimierza I Odno-
wiciela.

6 Paweł Sczaniecki (1917–1998) – benedyktyn z opactwa w Tyńcu (od 1943); 
historyk opactwa tynieckiego.

7 Opactwo ufundował prawdopodobnie Kazimierz I Odnowiciel w 1044 r.
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i cesarstwa tego okresu rozrosły się i właściwie wypełniają, na-
wet można powiedzieć – rozsadzają Srebrne orły, w rzeczywisto-
ści miała to być powieść o Polsce Bolesława Chrobrego, a epizod 
rzymski miał się zmieścić w jednym rozdziale. Tak obszernie  
o tym mówię, bo to właściwie charakteryzuje całe moje pisanie.

A weźmy na przykład inną powieść, też stosunkowo głośną, 
zresztą dzięki filmowi telewizyjnemu, zrobionemu przez pana 
Szlachtycza, Tylko Beatrycze8. Kiedy zaczynałem pisać Tylko Beatry-
cze, zupełnie nie zdawałem sobie sprawy, jak się będzie zaczynać 
akcja powieści, co się w niej będzie działo. Tak jest z większo-
ścią moich dzieł. Może dlatego, że ja jestem chyba spóźnionym 
uczniem Freuda, nie w tym sensie, żebym podzielał wszystkie 
poglądy Freuda, ale przynajmniej bardzo silnie uwierzyłem w to, 
co Freud pisze o znaczeniu podświadomości. Ja wciąż mam wra-
żenie, że kiedy zaczynam pisać, nie wiem, jak to będzie, ale moja 
podświadomość będzie mną kierowała, będzie kierowała moim 
piórem, ręką, która to pióro trzyma, i moim mózgiem, który kie-
ruje też ruchami tej ręki. Tak że gdy się nie wie, co się ma zrobić, 
to także się nie wie, czy to, co się robi, robi się dobrze. W każdym 
razie nie robi się tak, jak sobie wyobrażało się, że się będzie robić, 
no a zwykle pisarz przystępując do pisania książki, marzy o tym, 
żeby to była książka dobra. Skoro ona jest inna niż ta, jak on ją  
sobie wyobrażał, to trudno mu powiedzieć, co on sam o niej myśli, 
czy ona jest dobra, czy nie.

Są na przykład niektóre moje książki, które osobiście uwa-
żam za dzieła, może za dużo powiedzieć: wybitne, ale w każdym  
razie zasługujące na pozytywną ocenę. Do takich dzieł na przy-
kład zaliczam pisaną już w tym mieszkaniu warszawskim, w któ-
rym teraz z Panem rozmawiam, powieść Muza dalekich podróży.  
Ale o ile wiem, większość krytyków nie podziela mojego pozy-
tywnego stosunku do tej książki9. Osobiście bym uznał za chyba 

8 Zob. s. 205–212 (O „Srebrnych orłach”), s. 229–239 (Sięgać w głąb przyczyn  
i skutków).

9 Jednym z entuzjastycznie nastawionych do tej powieści krytyków był Jacek 
Łukasiewicz. Zob. J. Łukasiewicz: W dalekiej podróży. „Nurt” 1972, nr 1, s. 26–29.



298

najlepszą moją książkę (podkreślam: osobiście, bo znowu wróci-
my do tego, że na ogół tak zwany vox populi twierdzi, że najlepszą 
rzeczą są Srebrne orły) powieść Koniec „Zgody Narodów”.

Muszę sobie zadać pytanie, czy ja jestem rzeczywiście na tyle 
uczciwy i rozsądny, tak sprawę stawiając. Bo wiąże się to moje 
przekonanie z tym, że w prace przygotowawcze do tego dzieła 
włożyłem więcej z siebie, niż przygotowując się do jakiegokol-
wiek innego. Może ten trud, czysto naukowe, historyczne ba-
dania, które mi umożliwiły napisanie Końca „Zgody Narodów”, 
a ten trud był rzeczywiście dużym trudem, i w dodatku trudem 
podjętym w dosyć ciężkich warunkach życiowych, może to skła-
nia mnie do uważania Końca „Zgody Narodów” za książkę, jak po-
wiadam może za dużo, nie mam prawa używać słowa „wybitną”, 
ale w każdym razie zasługującą na niewątpliwie pozytywną oce-
nę? Nie wszyscy krytycy i, o ile wiem, choć tu mi trudniej ocenić, 
nie wszyscy moi czytelnicy byliby tego zdania. Co innego, jak 
Pan wie, oznaczają pojęcia „cenić” i „lubić”. Mogę bardzo cenić 
panią X, ale nie lubić jej, natomiast bardzo lubić panią Y i nie cenić 
pani Y. Otóż to samo może być w stosunku do własnych książek.  
Ja najbardziej lubię swoją powieść Słowo i ciało.

Czekałem, kiedy padnie ten tytuł. Wydawało mi się, że jest on 
w Pańskiej twórczości blisko owego punktu zwrotnego, o któ-
rym warto będzie pomówić.

Rzeczywiście ją lubię i nieraz mi się wydaje, że to jest wybitna 
książka. Gdy przemawiałem po zaszczyceniu mnie przez Uniwer-
sytet Jagielloński tytułem doktora honorowego, wspomniałem  
w tej przemowie, że jednym z celów, jakie stawiałem sobie w ży-
ciu, było odnowienie gatunku literackiego powieści historycznej. 
Przez długi czas wydawało mi się i chwilami jeszcze teraz mi się 
wydaje, że Słowo i ciało jest w pewnym sensie udaną próbą odno-
wienia tego gatunku literackiego. Ale znowu: czy ja ją cenię nie 
dlatego, że ją lubię?

Bardzo by było interesujące Pańskie zdanie, Pańska próba 
wyjaśnienia, co doprowadziło Pana jako pisarza do owej nie tyl-
ko transformacji warsztatu, nie tylko zmiany zespołu środków 
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artystycznych, o których różnie się mówi w sensie ich czytelno-
ści, ale i do zmiany samego widzenia historii, samego odchodze-
nia od, powiedzmy sobie, tradycyjnego sposobu jej ukazywania 
czy odczytywania. Czy pamięta Pan ten moment, czy pamięta 
Pan ten motyw, ten wywód myślowy czy to doświadczenie we-
wnętrzne, które stało się progiem owej zmiany?

Znowuż powiem, że tu działała podświadomość...
Zaraz, zaraz! Podświadomość jest na pewno częścią pisarza, 

ale zgódźmy się z tym, że nie ona włada bez reszty nad dzie-
łem i nie podświadomość pisze Pańskie dzieło, choć stanowi 
jakąś część jego struktury czy jeden z motorów współkompo-
nujących to dzieło. Jest autor, homo sapiens, człowiek myślący 
i mający swoją filozofię historii – do pewnego momentu taką, 
od pewnego inną, i ten moment, jego powiedziałbym: intelek-
tualne, a nie tylko podświadomościowe motywy byłyby inte-
resujące, choć nie kwestionuję, że będzie nas bardzo intereso-
wało i to, co Pan powie na temat roli podświadomości w tym 
przełomie.

Przycisnął mnie Pan do muru, ale nie wiem, czy jest coś tu jesz-
cze do dodania poza tym, co powiedziałem o podświadomości. 
Znowu posłużę się przykładem. Mówi Pan o przełomie. Kiedy 
się ten przełom zaczął? Dla mnie na przykład rzeczywiście istot-
nym momentem, jeśli tak można nazwać, przełomu jest pierwsza 
książka napisana w tym mieszkaniu, w którym rozmawiamy, 
pierwsza książka po moim przesiedleniu się z Meksyku do Polski,  
pt. „Zabij Kleopatrę”. Tam dopiero po raz pierwszy w tekście poja-
wia się to, co krytycy nazywają moim przechodzeniem z pozycji 
pisarza, autora powieści historycznej, na pozycje autora powie-
ści historyczno-fantastycznej, albo powieści bardziej fantastycz- 
nych niż historycznych. W „Zabij Kleopatrę” jedna z postaci nagle 
mówi, że my robimy to a to, a przecież ten historyk, który za trzy-
dzieści czy czterdzieści lat będzie o nas pisać, napisze inaczej10. 

10 „Twierdzą bowiem dziejopisarze z czasów przyszłych, że eparcha Puseus 
wydał w sprawie Isokasjosa wyrok, który był – warunkowo, to prawda – unie-
winniający”. T. Parnicki: „Zabij Kleopatrę”. Warszawa 1968, s. 180.
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Czyli: jest to pierwsze wprowadzenie elementu fantastycznego.  
I dalej już się to potoczy. Przedtem nigdy tego nie było.

A teraz: czy jest różnica w używaniu środków literackich, 
środków językowych? Można tu dawać różne uzasadnienia. 
Otóż podzielę się z Panem tego rodzaju wyjaśnieniem. To nie jest 
wyjaśnienie moje, to ktoś mi tak powiedział. Może ten ktoś żar- 
tował? Ponieważ pisałem Srebrne orły w Jerozolimie, która znaj-
duje się na wysokości niespełna tysiąca metrów nad poziomem 
morza, a w Meksyku byłem na wysokości powyżej dwóch tysię-
cy. Otóż mózg ludzki działa inaczej na różnych wysokościach. 
Można przyjąć...

Oj! Z jednej strony proponuje mi Pan, żebym przyjął współ-
twórczy czy niemal zasadniczy wpływ podświadomości na osta-
teczny kształt dzieła, z drugiej namawia mnie Pan teraz, żebym 
przyjął punkt widzenia fizjologa i...

... bo to Pan ode mnie się domaga...
Nie, ja ciągle bym chciał (nie przez upór, tylko chyba przez 

zdrową ciekawość) dojść do odpowiedzi na pytanie, które się  
czai za tymi dwoma poprzednio przeze mnie zadawanymi. Mia-
nowicie: czym dla Pana, jako dla pisarza ongiś zwanego powie-
ściopisarzem historycznym, rzeczywiście była, a czym stała się 
później historia? Czy był to sposób dochodzenia do prawdy  
o jakimś fragmencie dziejów ludzkości? Czy jakiejś prawdy  
o mechanizmach kierujących ludźmi? Czy po prostu, a tak się 
według mnie dzieje i dawałem temu parokrotnie wyraz publi- 
cystycznie, w ostatnim długim okresie historia jawi się jako  
przedmiot Pańskich rozważań epistemologicznych i pretekst 
rozważań nad tym, jakie są granice ludzkiego poznania, jakie  
możliwości zbadania faktycznego przebiegu zjawisk? Dlatego  
odpowiedzią na moje pytanie byłaby odpowiedź na pytanie 
prostsze: czym dla Pana jako dla powieściopisarza ongiś histo-
rycznego była, a czym jest historia?

Może w gruncie rzeczy tym samym, czym zawsze była. Czymś, 
co po prostu bardzo mnie interesuje i co chcę poznawać. Ja w ży-
ciu bardzo dużo czytam, nie dzisiaj niestety, z powodu choroby  
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oczu11, przecież najchętniej czytam książki historyczne. Mimo  
iż bardzo cenię i lubię i w pewnych okresach rozczytywałem się 
w poezji takiej czy owakiej, czy w beletrystyce. I co jest najciekaw-
sze, że mniej interesuje mnie to, co się nazywa głębokimi dzieła-
mi historiozoficznymi, tylko takie możliwie jak najbardziej szcze-
gółowe opisy tego, co się działo. Wie Pan, przypomina się takie  
powiedzenie niemieckiego historyka XIX wieku Leopolda Ranke-
go, za które atakowali go później różni historycy i historiozofo- 
wie. Ranke powiedział, że przedmiotem nauki historycznej jest to, 
co było. A to, jak było, dlaczego było – to jest mniej ważne. I mnie 
naprawdę zawsze interesowało to, co było.

Ale od długiego czasu i to, co mogłoby być, gdyby...
Otóż to. To się przerodziło w owo „co mogłoby być”. Ale  

to znowuż jest od pewnego czasu. Pan sam zwrócił mi uwagę 
na to w jednym ze swoich zapisów, mojej osoby dotyczących, że 
znalazł Pan w jednym z moich listów młodzieńczych do kogoś 
bliskiego pisanych12 koncepcję, którą później realizowałem w po-

11 W ostatnich latach życia wzrok pisarza uległ znacznemu upośledzeniu  
na skutek jaskry.

12 Zygmunt Lichniak nawiązuje do listu Teodora Parnickiego do jego mentora, 
dawnego nauczyciela z harbińskiego gimnazjum Konstantego Symonolewicza 
z 14 listopada 1936 r. W liście tym Parnicki tak opisuje plan powieści, ostatecz-
nie zrealizowanej po wielu latach jako Muza dalekich podróży: „Druga powieść – 
punkt wyjścia podobny, ale czasy i sprawy zupełnie inne. Rok 1830 – powstanie 
listopadowe. Wbrew prawdzie historycznej, jedyny (jak historycy stwierdza-
ją) odpowiedni człowiek – generał Prądzyński, obejmuje dowództwo, a potem 
władzę... wojna wstępuje na inne tory... Klęski armii rosyjskiej w Polsce pod-
ważają ustrój Rosji: niedobitki »dekabrystów« korzystają z wypadków, wznie-
cają nową rewolucję, obalają Mikołaja I... Konstytucyjno-liberalna Rosja uznaje 
niepodległość Polski i stwarza z nią wspólny front przeciw Metternichowi... Jak 
ukształtuje się państwowość polska? jaki będzie miała wpływ na losy Europy?... 
Czy się ostanie chwilowe współdziałanie liberalnych Polski i Rosji w obliczu od-
wiecznych konfliktów między obu narodami? – oto problemy powieści, główny 
zaś z nich – jakimi drogami pójdzie twórczość wielkich poetów romantycznych  
w obliczu faktu nie martyrologii, ale odrodzenia Polski? Czy talent ich, nieza-
płodniony cierpieniem narodu i mesjanizmem, da takie same efekty, jak dał  
w istocie? Między innymi w powieści przewidziany jest drugi pobyt Mickiewi-
cza w Rosji (w końcu – jako posła – tak, jak Lamartine!); Mickiewicz, jako świa-
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wieści właśnie Muza dalekich podróży. Co by się działo z naszymi 
trzema wieszczami, gdyby powstanie listopadowe skończyło 
się polskim zwycięstwem, a nie polską klęską? Czyli to, „co by 
było, gdyby” zawsze mnie bardzo interesowało. Nawet pomysł, 
częściowo, też niestety nie w całości i nie tak jak chciałem, zreali- 
zowany w powieści Sam wyjdę bezbronny, pomysł powieści o ce-
sarzu Julianie Apostacie, żyjącym znacznie dłużej niż żył rzeczy-
wiście, też jest pomysłem bardzo dawnym. Przypominam sobie 
doskonale rozmowę z księdzem profesorem Józefem Umińskim13 
na Uniwersytecie Lwowskim. Profesor Umiński był history-
kiem, autorem słynnej monografii14 o arcybiskupie Kietliczu15  
i pamiętam, że to mogła być rozmowa w roku 1936 lub 1937, albo 
zaraz po napisaniu Aecjusza, albo tuż przed jego napisaniem. 
Ksiądz Umiński zorientował się, że dosyć dobrze się znam na 
epoce Juliana Apostaty i na poprzedzającej go epoce pierwszego 
chrześcijańskiego cesarza Konstantyna Wielkiego. Otóż poparty 
przez księdza Umińskiego miałem na Uniwersytecie Lwowskim 
trzy wykłady w 1600-lecie śmierci Konstantyna Wielkiego. Czy-
li to był rok 1937. Doskonale pamiętam, że podczas chyba dru-
giego wykładu zadałem takie retoryczne pytanie, retoryczne, bo  
po tych wykładach nie było dyskusji, pytanie skierowane do słu-
chaczy: co by było z chrześcijaństwem imperium rzymskiego, 
gdyby Konstantyn Wielki żył o 25 lat krócej niż żył rzeczywiście? 
I dosłownie w chwilę później powiedziałem: proszę państwa,  
a może jeszcze ciekawsze byłoby, co by było, gdyby bratanek Kon-
stantyna Wielkiego, Julian Apostata, żył o 25 lat dłużej, niż żył on 

dek tragedii Puszkina (bo tragizm Puszkina pojęty będzie jako nieuchronny); 
– z drugiej zaś strony Słowacki przebywa na Zachodzie i nigdy nie pojedzie 
do Ziemi Świętej... etc... etc...”. T. Parnicki: Listy do Konstantego Symonolewicza  
z lat 1928–1949. Wstęp i oprac. T. Markiewka. Katowice 2020, s. 662.

13 Józef Umiński (1888–1954) – historyk Kościoła, ksiądz katolicki, doktor fi-
lozofii; związany z Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwowie; po II wojnie 
światowej na Dolnym Śląsku.

14 J. Umiński: Henryk arcybiskup gnieźnieński zwany Kietliczem. Lublin 1926.
15 Henryk Kietlicz (1150–1219) – arcybiskup gnieźnieński (od 1199).
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rzeczywiście16. Więc to, co można nazwać, a nawet nazywa się  
nieraz przez poważnych historyków pogardliwie „gdybaniem” – 
zawsze mnie fascynowało i interesowało.

To, jak pisarz podchodzi do historii, w dużym stopniu zależy 
od jego osobowości i jego biografii. I ja mógłbym powiedzieć, że 
otworzyłem furtkę do wpychania się elementu autobiograficz-
nego do mojego późnego powieściopisania. Zresztą, może to jest 
uzasadnione post factum? Może po prostu to tak zwane wpycha-
nie się elementu autobiograficznego było wewnętrzną potrzebą 
pisania w ten swoisty, właściwy mi sposób autobiografii poprzez 
przemieszanie z elementami fantastycznymi? Może zresztą to jest 
rodzaj pewnej pychy polegającej na tym, że powieść historyczno-
-fantastyczna mnie, Teodorowi Parnickiemu, sześćdziesięciolet-
niemu czy cofającemu się pamięcią wstecz, kiedy miał lat dwa-
dzieścia, daje prawo do rozmów z wielkimi postaciami historii?

Zapewne jest to jakieś wyjaśnienie, chociaż przypuszczałem, 
że wydobędę z Pana więcej na temat samego zwątpienia w moż-
ność poznawania historii, które to zwątpienie odczytuję z Pań-
skich dzieł...

A nie, to mogę Panu od razu powiedzieć, to nie jest kwestia 
zwątpienia, ja myślę, że to jest we mnie od początku. I tego są 
sygnały nawet w moich wczesnych powieściach. W historii jest 
znacznie więcej materiału na literaturę detektywistyczną niż się 
wydaje. W historii jest pełno zagadek w gruncie rzeczy tworzo- 
 

16 W liście do Konstantego Symonolewicza z 14 listopada 1936 r. pojawia 
się wczesna wersja tego pomysłu: „Będzie to coś całkiem nowego: powieść hi-
storyczno-fantastyczna. A raczej dwie. Jedna z nich pt. Pod Ktezyfontem było 
inaczej wyjdzie z założenia – fantastycznego! – że Julian Apostata nie przegrał  
i nie zginął w wojnie perskiej w trzecim roku panowania, ale zwyciężył, wzrósł 
w potęgę i żył i panował jeszcze ćwierć wieku, jako jeden z największych rzym-
skich cesarzy. A więc zagadnienie, jakimi by drogami poszła w takim razie 
walka chrystianizmu z reakcją pogańską?... czy zwycięstwo Krzyża okaże się 
koniecznością nieuchronną i jeżeli tak, to jak przedstawiać się będzie jego roz- 
gryw[k]a z potężnym i szczęśliwym cesarzem i wspieranym przezeń pogań-
stwem?”. T. Parnicki: Listy do Konstantego Symonolewicza..., s. 662. 
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nych przez samego historyka. Historyk ujmuje często fakty tak, 
jak jemu ze względów pozanaukowych jest wygodniej. Panie 
Zygmuncie, mam pewne doświadczenie w tej sprawie. Przyszed- 
łem do szkoły polskiej w Harbinie w Chinach, będąc poprzed-
nio uczniem początkowych klas gimnazjum rosyjskiego. No i na 
przykład bardzo ważne wydarzenie z zakresu stosunków polsko- 
-rosyjskich, czy jak się wtedy mówiło: polsko-moskiewskich, z po-
czątku XVII wieku poznawałem naprzód w gimnazjum w Rosji,  
a później w gimnazjum polskim. Niby fakty były te same, ale zu-
pełnie dwie różne historie, postaci białe przekształcało się w po-
staci czarne, postaci czarne w postaci białe.

Panie Teodorze, przedstawił Pan bardzo interesująco kilka 
poglądów na własną twórczość. Ale interesuje mnie także po-
gląd Pana na poglądy o Pańskiej twórczości. Krótko mówiąc 
(choć nie chodzi mi o nazwiska, nie chodzi mi o stawianie cen-
zurek, do czego Pan nie jest skłonny), pytam autora książek,  
o których sporo napisano, czy krytyka literacka właściwie od-
czytuje, według Pana, podstawowe sensy Pańskich dzieł? Czy 
jest to krytyka, która, zdaniem Pana, po pierwsze – spełnia rolę 
mądrego mediatora między Panem a czytelnikiem i po drugie – 
czy jest to krytyka, która Panu jako autorowi coś daje?

Tak, mnie, autorowi, niewątpliwie daje, bo w krytyce szukam 
potwierdzenia swoich własnych podejrzeń co do jakości czy po-
zytywnej, czy negatywnej...

Dlaczego zaraz podejrzeń, a nie przewidywań, oczekiwań, nie 
nadziei, że to czy tamto zostanie wydobyte jako wartość?

Nie. Jeśli chodzi o krytykę – owszem, jeśli mam być całkowicie 
szczery, żywię pewne podejrzenia, zwłaszcza jeśli chodzi o kilka-
naście moich ostatnich książek, mam może bardzo niesprawied- 
liwe i niesłuszne podejrzenie. Mam wrażenie, że większość kry-
tyków naprawdę w całości nie doczytuje mojej książki, a później 
nie zadaje sobie tego trudu, który jest trudem krytyki. Pozwolę 
sobie przez chwilę odbiec od tematu, który Pan wybrał, a którym 
jest moja własna osoba, i powiedzieć parę słów na ten temat, jak ja 
rozumiem zadania krytyki.
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No, no, bardzo ciekawe...
Zadaniem krytyka literackiego jest, po pierwsze – dociec, jakie 

sobie cele stawia autor, pisząc takie to a takie dzieło, po dru-
gie – uświadomić sobie i czytelnikom, jakimi środkami pisarz się 
posługuje, żeby te cele realizować. To są dwa punkty zadania 
pierwszego. Zadanie drugie – odpowiedzieć, czy pisarz posta-
wione sobie cele zrealizował i czy w należyty sposób posłużył się 
tymi środkami, którymi chciał się posłużyć. Teraz krytyk sobie 
może, ale nie musi, postawić jeszcze trzecie zadanie. Może wy-
razić aprobatę albo dezaprobatę zarówno dla celu, który sobie 
pisarz postawił, jak i środków, którymi się posłużył. Otóż ja nie 
jestem pewien, może te wymagania, jakie stawiam krytyce, są 
nieuzasadnione (jako krytyk literacki powinien Pan to wiedzieć 
lepiej ode mnie), ale mnie się zdaje, że większość krytyków, 
którzy o mnie piszą, nie podchodzi do moich książek tak, jak ja 
rozumiem zadanie krytyka. Rzadko w jakiej recenzji znalazłem 
próbę odpowiedzi na pytanie, jakie sobie cele stawia Parnicki, 
pisząc taką to a taką książkę, jakimi środkami posługuje się, żeby 
te cele osiągnąć, a jeżeli takimi to a takimi – czy umie się nimi 
posługiwać dobrze, czy nie.

Mnie się zdaje, że książki moje z ostatnich 10 czy 20 lat są czy-
tywane przez krytykę niedbale. Zresztą, ja w samym tekście jednej 
ze swoich książek użyłem wyrażenia nie „czytelnik”, tylko „kart-
kowicz”, czyli ktoś, kto kartkuje książkę, a jej uważnie nie czyta. 
Mogę oczywiście się mylić, mogę krzywdzić krytyków.

Obawiam się, że jest Pan raczej bliski cierpkiej prawdy. Po-
niecham wszakże tego wątku, bo musiałbym – jako jeden z kry-
tyków – mówić i o sobie. A to o Panu i Pańskim dziele ma być 
rozmowa. Wspomniał Pan w niej o związku biografii Pańskiej  
z Pańskim dziełem. Porozmawiajmy trochę o owej biografii, 
biografii pisarskiej.



306

Pisarz o swego losu i swoich książek kolejach

Okazuje się, że mamy jeszcze jedną rocznicę. Mija oto  
sześćdziesiąt lat, kiedy w roku 1928 młody, dwudziestoletni 
abiturient harbińskiego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewi-
cza przyjeżdża z dalekiego Harbina do Lwowa, zostaje studen-
tem Uniwersytetu Lwowskiego Jana Kazimierza i niemalże 
od razu ujawnia się jako publicysta, krytyk literacki, a także  
w roku 1929 zaczyna drukować w odcinkach powieść Trzy mi-
nuty po trzeciej17. Wkracza więc w okres, w którym ta twórczość 
publicystyczna, krytycznoliteracka będzie trwała przez lat dzie-
sięć, zresztą dzisiaj omawiana już w pozycjach poświęconych 
stosunkowi krytyki literackiej między innymi do powieści ra-
dzieckiej18, którą się Pan, jako znawca tej literatury, często, acz 
nie wyłącznie, zajmował. Dalej: jest to okres, w którym przy-
gotowuje się Pan do swojego istotnego, mającego w 1937 roku 
nastąpić, wybitnego debiutu pisarskiego. Jednocześnie jest to 
okres, w którym Pan zaczyna w pewnym momencie pełnić funk-
cję sekretarza oddziału lwowskiego Związku Zawodowego Li-
teratów Polskich, kiedy prezesem tego oddziału był znakomity, 
niedoceniany niestety dzisiaj u nas, Ostap Ortwin. Jest to także 
okres, w którym Pan sporo jeździ po Polsce ze swoimi odczy-
tami i prelekcjami. Krótko mówiąc, czas owego dziesięciolecia 
1928–1938 jest okresem niesłychanie intensywnej pracy. W tym 
okresie nas oczywiście najbardziej interesuje rok 1937, wyjście 
Aecjusza, ostatniego Rzymianina. Interesuje i mnie, i czytelni-
ków zapewne to, w jaki sposób w tamtym czasie pisarz docho-
dził do swego startu wybitnego debiutanta. Jak Pan to pamię-

17 Powieść ukazywała się w odcinkach w „Lwowskim Kurierze Porannym” 
między lipcem 1929 a styczniem 1930 r. Wydanie książkowe ukazało się po raz
pierwszy wiele lat po śmierci pisarza: T. Parnicki: Trzy minuty po trzeciej. Powieść 
egzotyczno-sensacyjna. Oprac. T. Markiewka. Warszawa 2015.

18 Por. J. Urbańska: Radziecka powieść rosyjska w Polsce w latach 1918–1932.  
Wrocław 1966, oraz: Eadem: Radziecka powieść rosyjska w Polsce w latach 1933–1939.  
Wrocław 1968.
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ta, jakie były trudności, jakie udogodnienia, jaki typ przyjaźni, 
które Pana wspierały, jaki typ pomocy i jaki typ przeszkód? Co 
Panu się po prostu wydaje ważne w związku z tamtym czasem?

Ja omalże od początku, mam na myśli początek swojego pobytu 
w Polsce, we Lwowie, na uniwersytecie, omalże od początku ra-
czej się nastawiałem na taką czy owaką działalność literacką niż na 
studia. Właściwie nie jestem pewien dzisiaj, po wielu dziesięcio-
leciach, czy było to rzeczą słuszną. Czy po prostu nie za wcześnie 
zacząłem, że użyję trochę wulgarnego wyrażenia – rozpychać się 
łokciami, żeby zdobywać sobie pozycję w literaturze.

No, było to nie tyle rozpychanie się łokciami, ile piórem  
własnym.

Zacząłem bardzo wcześnie szukać możliwości ukazywania się 
w druku. Pyta Pan, czy to było łatwo, czy trudno. Było łatwiej, 
niż można było się spodziewać, ale znowu nie najłatwiej. Może 
zacznę od szczegółu. Napisałem trzy opowiadania wiążące się  
z moją wiedzą o Mandżurii, o Syberii, o Rosji. Zaniosłem je do 
redakcji dziennika „Słowo Polskie”19. „Słowo Polskie” było kiedyś 
najpoważniejszym dziennikiem lwowskim. Oni odrzucili te opo-
wiadania.

Pamięta Pan, kto przyjmował?
Tak. Nazywał się redaktor Wacław Mejbaum20, dosyć słyn-

na we Lwowie postać w swoim czasie. On mi po prostu powie-
dział, że ja nie umiem jakoś obiektywnie spojrzeć, że on, jakkol-
wiek nie zna realiów tak dobrze jak ja sam, czuje, że ja nie umiem 
obiektywnie oceniać rzeczywistości, którą przedstawiam. Teraz 
muszę dodać coś, co może specjalnie zaszczytu mojej biogra-
fii nie przynosi, ale co odpowiada prawdzie: bardzo poważną 

19 „Słowo Polskie” – gazeta polska wydawana we Lwowie w latach 1895–1946; 
w „Słowie” drukowana była w odcinkach powieść Chłopi Władysława Reymon-
ta, zanim ten został nagrodzony literackim Noblem; w czasie wojny gazeta uka-
zywała się w konspiracji; po 1946 redakcja gazety mieściła się we Wrocławiu, 
gdzie przesiedlono znaczną część ludności Lwowa.

20 Wacław Mejbaum (1887–1948) – polski historyk (doktor nauk historycz-
nych); redaktor naczelny „Słowa Polskiego” w latach 1920–1923, 1927–1928.



308

rolę w tym moim, jak pozwoliłem sobie się wyrazić, rozpycha-
niu się odgrywało szukanie środków finansowych. Może byłem 
lekkomyślny w sprawach finansowych, bo ostatecznie już jadąc  
z Harbina, miałem zapewnione stypendium uniwersytetu, jak na 
ówczesne warunki dla studenta pierwszego roku nie było to spe-
cjalnie...

... hojne?
Nie, przeciwnie – nie było to specjalnie skąpe stypen- 

dium. Wynosiło najprzód 120 ówczesnych złotych, później 150. 
No więc da to Panu wyobrażenie, powiedzmy, że jeżeli osob-
ny jednoosobowy pokój sublokatorski w prywatnym mieszka-
niu mniej więcej przeciętnie kosztował 50–60 złotych, czyli po-
łowę by się wydawało na mieszkanie, a połowę na resztę życia.  
A ja mieszkałem w domu akademickim. Muszę zresztą powie-
dzieć, że fakt mojego przybycia z Dalekiego Wschodu sprawił dla 
mnie bardzo wiele ułatwień zarówno w organizacjach studenc-
kich, jak i we władzach uniwersytetu. Nie bardzo się tym władzom 
odwdzięczyłem, bo, powiadam, byłem złym studentem, który się 
mało przykładał do studiów, choć wtedy, gdy się przyłożył, raczej 
miał wyniki nie najgorsze. Jak Panu doskonale wiadomo, właści-
wie byłem człowiekiem bez wyższych studiów, nigdy nie dosta-
łem stopnia magisterskiego i można powiedzieć, że później, wiele, 
wiele dziesięcioleci później nastąpiło w pewnym sensie zatarcie tej 
ciemnej plamy w mojej historii przez otrzymanie nie magisterskie-
go, ale doktorskiego tytułu, doktorskich godności – mam na myśli 
doktorat honoris causa, nadany mi przez Uniwersytet Jagielloński.

No, ale bywał Pan proszony za Uniwersytecie Jana Kazimie-
rza o odczyty...

Tak, ale to później. Właściwie już nie byłem studentem. Już 
przestałem studiować wtedy, kiedy były te odczyty.

Wróćmy jednak do Pańskiego pisania.
Otóż w roku 1929 wybuchł krótkotrwały konflikt zbrojny 

między Chinami a Związkiem Radzieckim21. Był to epizod nawet 
21 Konflikt Chin ze Związkiem Radzieckim o Kolej Wschodniochińską, 

mający formę przygranicznych działań wojennych, wybuchł w 1929 r. Dzia- 
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w pewnym sensie komiczny, jeśli chodzi o postępowanie strony 
chińskiej w tym konflikcie. A ja to po prostu wykorzystałem. Po-
stanowiłem właśnie napisać powieść sensacyjną na tle stosunków 
znanych sobie w Harbinie. Muszę powiedzieć, że nie kierowały 
mną żadne motywy natury ideologicznej. Była popularna gazeta 
we Lwowie – „Wiek Nowy”22 – taka właśnie apolityczna. I była 
raczej, jak się wydawało, prorządowa, to znaczy uznająca sytua- 
cję, przyjmująca do wiadomości i lekko, nieprzesadnie aprobu-
jąca sytuację wytworzoną przez przewrót majowy. Poszedłem 
do „Wieku Nowego” i przyjął mnie ktoś z redaktorów – tutaj nie 
jestem pewien swojej pamięci, wydaje mi się, że nosił on znako-
mite nazwisko Krasiński23, ale, jak powtarzam, nie jestem pewny. 
Ten pan Krasiński nawet niekoniecznie w najdelikatniejszy spo-
sób dał mi do zrozumienia, że to jest coś, co nie może zaintere-
sować redakcji „Wieku Nowego”. Ale przydarzyło się – i to jest, 
można powiedzieć, kwestia zbiegu okoliczności – że po odejściu 
„Słowa Polskiego” od Stronnictwa Narodowego i w ogóle od 
opozycyjnego nastawienia do sytuacji pomajowej Stronnictwo 
Narodowe przystąpiło do redagowania nowego swojego pisma, 
które najprzód się nazywało „Lwowski Kurier Poranny”, póź-
niej zdaje się oni to zmienili na „Kurier Lwowa”. Redakcja do-
piero się tworzyła, potrzebowali materiałów. Redaktor Świrski – 
to doskonale pamiętam, nazywał się Władysław Świr- 
ski24 – przyjął mnie i spytałem go, czy potrzebują powieści sensa-
łania te rozgrywały się w Mandżurii, a ostatecznie obie strony zgodziły się na 
wspólne zarządzanie koleją. 

22 „Wiek Nowy” – dziennik ukazujący się we Lwowie w latach 1901–1939  
pod redakcją Bronisława Laskownickiego; sympatyzował najpierw ze środo-
wiskami demokratycznymi, a po 1926 ze środowiskami sanacyjnymi; z redak- 
cją współpracowali pisarze (między innymi Andrzej Strug, Gabriela Za- 
polska).

23 Włodzimierz Krasiński – dziennikarz lwowski, współpracujący z redakcją 
gazety „Wiek Nowy”, ukazującej się we Lwowie w latach 1901–1939.

24 Władysław Świrski (1894–1971) – doktor nauk ekonomicznych, publicy-
sta, prawnik, działacz polityczny związany z Narodową Demokracją; naczelny 
redaktor „Kuriera Lwowskiego”, powstałego w 1928 r. jako „Lwowski Kurier 
Poranny” („Kurier Lwowski” został zlikwidowany w 1935 r.); w czasie wojny 
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cyjnej wiążącej się z tym, co aktualnie, właśnie teraz dzieje się na 
Dalekim Wschodzie. On powiada: „Niech pan próbuje. Zapłacimy 
panu 300 złotych”. Dużo to oczywiście nie było...

300 złotych za całość?
Za całość. Oczywiście to było bardzo mało. Wróciłem do swoje-

go pokoju w domu akademickim, napisałem pierwszych 30 stron, 
zaniosłem Świrskiemu i on dał to do druku. Wiedziałem, że mam 
pisać dalej. Na pewno nie była to powieść dobra, ale ostatecznie 
pisał to chłopak dwudziestojednoletni, który zobaczył nagle swo-
je imię i nazwisko w druku jako imię i nazwisko autora powieści.  
A te 300 złotych płacili mi przez kilka lat, tak cedząc – raz 
10 złotych, raz 20, czasem wyjątkowo 50. A ja to pisałem, wie-
działem, że muszę to doprowadzić do końca. Właściwie były 
takie momenty, że po prostu już mi się nie chciało tego pisać.  
Ale przychodził woźny z redakcji do domu akademickiego i cze-
kał na korytarzu, aż ja napiszę odcinek do następnego numeru 
na następny dzień.

I dobrnął Pan do końca?
Tak. Napisałem do końca. Więcej jeszcze, później ubiegałem 

się o to, żeby to się ukazało w wydaniu książkowym. Otóż było 
takie dziwne wydawnictwo w Polsce, prowadzone przez braci 
Erdtracht. Ich główna siedziba była w mieście raczej prowincjo-
nalnym, choć wojewódzkim – w Stanisławowie. W Stanisławo-
wie prowadzili wydawnictwo Renesans25. Wydawali przeważnie 
tłumaczenia z niemieckiego. Dodam, że to byli Żydzi i, zdaje się, 
liczyli głównie na inteligencję żydowską, która w ówczesnych 
przedhitlerowskich czasach pasjonowała się literaturą niemiec-
ką głównie, bardziej niż polską. Więc wydawali głównie takich  
autorów, jak Zweig, Wassermann. Wassermann zresztą dzisiaj jest 

Władysław Świrski był żołnierzem Armii Krajowej, aresztowany po ponownym 
wkroczeniu Armii Czerwonej do Lwowa, został skazany na 20 lat łagrów; do 
Polski wrócił w 1956 r. i zamieszkał we Wrocławiu. 

25 Mowa o Instytucie Wydawniczym „Renaissance” prowadzonym przez Lu-
dwika i Dawida Erdtrachtów. Stanisławów (dziś Iwano-Frankowsk) był w latach 
1920–1939 stolicą województwa stanisławowskiego.
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prawie zupełnie zapomniany, choć w Polsce Ludowej przedruko-
wano jego powieść Sprawa Mauriziusa26.

Ale nie wydano Panu tych Trzech minut po trzeciej?
Nie, ale powiedzieli, że wydadzą. Po paru latach przysłali mi na-

wet zaliczkę 150 złotych, napisali, że zapłacą za całość 500 złotych. 
Tylko że ten cały Renesans zbankrutował. Jak jeden z Erdtrachtów 
mi napisał, i to napisał z Wiednia, „chodzę po brzegu Dunaju i za-
stanawiam się, czy mam popełnić samobójstwo?” Zdaje się, że nie 
popełnił samobójstwa, ale w każdym razie firma zbankrutowała  
i ta moja powieść Trzy minuty po trzeciej nie ukazała się.

Ale równocześnie rozpocząłem działalność krytycznolite- 
racką. Właściwie zaczęło się od publicystyki, nie od krytyki  
literackiej. Ponieważ, jak powiedziałem, „Lwowski Kurier Poran-
ny” był organem Stronnictwa Narodowego, współpraca z tym pi-
smem w charakterze autora powieści otwierała mi drogę do pism 
wiążących się z tym stronnictwem. Więc wszedłem w kontakt  
z warszawską „Myślą Narodową”27, którą redagował, jak ktoś po-
wiedział – ktoś z wrogów Stronnictwa Narodowego – najinteli-
gentniejszy z polskich endeków, Zygmunt Wasilewski28. Najprzód 
zaproponowałem „Myśli Narodowej” artykuł dotyczący konfliktu 
radziecko-chińskiego. Posłałem im to bez tytułu i oni chyba sami 
dali tytuł Pomruki wschodnie29. Później już miałem ambicje natury 
literackiej30.

26 Pierwsze wydanie powieści Jakoba Wassermanna w przekładzie Marcelego 
Tarnowskiego ukazało się w wydawnictwie Renaissance w 1928 r. (wznowione 
rok później); po wojnie powieść w nowym przekładzie Anny Linke została wy-
dana w Czytelniku (1958 i 1978).

27 „Myśl Narodowa” – czasopismo społeczno-kulturalne związane ze Stron-
nictwem Narodowym, wydawane w latach 1921–1939 w Warszawie; jedno z naj-
ważniejszych pism o tej tematyce w dwudziestoleciu międzywojennym; przez 
prawie cały czas istnienia ukazywało się jako tygodnik.

28 Zygmunt Wasilewski (1865–1948) – polityk, redaktor, senator, związany  
z ruchami narodowymi, zwłaszcza z Narodową Demokracją.

29 T. Parnicki: Pomruki wschodnie. „Myśl Narodowa” 1929, nr 34 (4.08.1929), 
s. 67–68.

30 Parnicki opublikował jeszcze jeden artykuł na temat konfliktu w Mandżurii: 
O zatargu chińsko-sowieckim. „Myśl Narodowa” 1929, nr 39 (8.09.1929), s. 154–155.



312

Ale ta Pańska krytyka literacka musiała budzić żywe zainte-
resowanie, skoro – jak mi Pan kiedyś wspominał – zdarzali się 
tacy, którzy twierdzili, że Pańskim powołaniem prawdziwym 
powinna być krytyka literacka, a nie powieściopisarstwo. Cóż 
to byli za prorocy?

Tak, Panie Zygmuncie, właśnie o tym może warto porozma-
wiać. Dzisiaj, kiedy mam za sobą napisanych blisko 30 książek, 
które sam określam nazwą powieści, z jakim to określeniem nie 
wszyscy się zgadzają, jednak przypominam sobie, że byli tacy, 
którzy rzeczywiście twierdzili, że dopatrują się we mnie raczej 
szans na zrobienie czegoś naprawdę wartościowego czy aż wy-
bitnego w dziedzinie krytyki literackiej, a nie powieściopisarstwa.

Głównie przypominam sobie dwóch ludzi. Jednym był dziś  
sędziwy profesor Konrad Górski31. Przyjechałem kiedyś, późno 
już, na parę lat przed wojną, z odczytami do Wilna. Profesora 
Górskiego zresztą poznałem już gdzie indziej, w innych okolicz-
nościach, ale odwiedzałem go w Wilnie i ilekroć tam przyjeżdża-
łem, byłem zapraszany do jego domu, przyjmowany i goszczony 
bardzo serdecznie. Ale po przeczytaniu Aecjusza, ostatniego Rzy-
mianina profesor Górski powiedział, że ma wątpliwości, czy ja 
rzeczywiście mam w sobie materiał na dobrego powieściopisarza,  
a nie na krytyka.

Lepiej pamiętam inną rozmowę. Jak Pan wie, przez jakiś czas, 
już w latach trzydziestych, drukowałem w miesięczniku „Przegląd 
Powszechny”32, który był organem księży jezuitów. Drukowałem 
artykuły głównie o literaturze rosyjskiej. I kiedyś, już po wyda-
niu Aecjusza, przy jakimś przyjeździe do Warszawy poszedłem do 
redaktora, którym był ksiądz Edward Kosibowicz33. Był dla mnie 
bardzo uprzejmy i zwrócił mi uwagę na to, że oni, czyli „Przegląd 

31 Zob. przypis 13 na s. 220 (Kryzys i szanse powieści historycznej).
32 „Przegląd Powszechny” – miesięcznik społeczno-kulturalny wydawany 

przez jezuitów w latach 1884–1953 oraz od 1982.
33 Edward Kosibowicz (1895–1944) – duchowny katolicki, jezuita, kazno-

dzieja, współpracownik pism katolickich; redaktor „Przeglądu Powszechnego”  
w latach 1936–1939.
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Powszechny”, umieścili entuzjastyczną recenzję z Aecjusza pióra 
znanego i cenionego krytyka, pani Zofii Starowieyskiej-Morsti-
nowej34. Ale ksiądz Kosibowicz powiedział: „Proszę pana, chcę 
dodać coś od siebie. Umieściłem, jak pan widzi, ten artykuł, choć  
w nawiasach dodałem zdanie, że pewne motywy, mianowicie 
motywy natury erotycznej, są nadmierne i niekoniecznie w naj-
lepszym smaku rozbudowane w tej powieści. Ale ja sam mam 
wątpliwości, czy pan rzeczywiście jest materiałem na dobrego po-
wieściopisarza”.

I tu, Panie Zygmuncie, chcę znowu zwrócić uwagę na pewną 
rzecz rzadko zdarzającą się chyba w naszych czasach. Na tę umie-
jętność obiektywnego spojrzenia. Rozmawiam z jezuitą, księdzem, 
i ten ksiądz-jezuita mówi do mnie: „Skończyłem czytać powieść 
Niecierpliwi Zofii Nałkowskiej35. Cała twórczość Nałkowskiej,  
a w szczególności ta powieść, są dla mnie całkowicie obce ideo- 
logicznie, a nawet wrogie. Ale muszę powiedzieć, że jest to sztuka 
powieściopisarska wysokiej klasy”. Chciałbym to podkreślić, bo 
odnoszę wrażenie, że akurat w dzisiejszych czasach, kiedy z Pa-
nem rozmawiam, mało kogo stać na tego rodzaju obiektywizm. 
Zwykle jeśli z kimś się jest w stanie walki ideologicznej, to na ogół 
się nie mówi „on jest dla mnie obcy ideologicznie, ale jest wielkiej 
miary artystą”, zwykle takiego artystę się poniża albo w ogóle się 
przemilcza.

Cieszę się, że Pan to powiedział, ale jednocześnie chcę wtrą-
cić także, że jesteśmy wspólni w poglądzie, iż należy umieć 
ocalać wartości artystyczne wszędzie tam, gdzie one tkwią. 

34 Zofia Starowieyska-Morstinowa (1891–1966) – eseistka i krytyczka literacka, 
tłumaczka; po sprzedaży majątku ziemskiego od 1936 w Krakowie; publikowała 
w „Wiadomościach Literackich”, „Dziś i Jutro”; po II wojnie światowej związa-
na z „Tygodnikiem Powszechnym”. Zob. Z. Starowieyska-Morstinowa: Teodor 
Parnicki: „Aecjusz, ostatni Rzymianin”. „Przegląd Powszechny” 1937, T. 216, nr 10 
(648) (grudzień), s. 372–375. 

35 Zofia Nałkowska (1884–1954) – pisarka i publicystka, w dwudziestoleciu 
związana z grupą Przedmieście; po II wojnie światowej pracowała w Głównej 
Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce – owocem tej pracy były między 
innymi Medaliony (1946); autorka Romansu Teresy Hennert (1923) i Granicy (1935). 
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Natomiast nie zwalnia to ze sporów ideologicznych, choć nie 
powinno się także tworzyć takiej sytuacji, w której spory ideo- 
logiczne likwidują szacunek dla dokonań artystycznych. Wra-
cając ad rem: stwierdźmy także, że ci „prorocy”, których Pan  
tu wymienił, obiektywnie się pomylili. Pańska twórczość poszła 
w tym kierunku pisarskim, który wzbogacił literaturę polską  
o przeszło 30 tomów Pańskiej prozy. Tomem, który już w okresie 
międzywojennym zaczynał wspaniały ciąg, był właśnie Aecjusz. 
Co prawda wcześniej, na konkursie krakowskiego „IKC”36, star-
tował Pan z powieścią Hrabia Julian i król Roderyk, ale powieść 
„padła”37... Czy fakt, że ta powieść padła w konkursie, miał jakiś 
związek z pisaniem Aecjusza?

Klęska tej powieści w konkursie kazała mi się zastanowić, czy 
ja się nie mylę, wyobrażając sobie, że mam w sobie materiał na  
autora powieści historycznych. A jednak się uparłem. Postanowi-
łem napisać drugą powieść.

Trzeba powiedzieć, że wdałem się w dosyć poważne studia hi-
storii, które trwały około półtora roku. Doskonale pamiętam daty 
nawet. Zbyt ważne to wydarzenie w moim życiu, żebym nie pa-
miętał. Dwunastego stycznia 1936 roku zacząłem pisać Aecjusza. 
Po dwóch dniach pisania powiedziałem sobie, że chyba z tego nic 
nie będzie. Czternastego stycznia wieczorem wróciłem do pisania 
od początku i nie odrywałem się dosłownie, pracując omalże przez 
całą dobę. To przesada, bo jednak trochę musiałem sypiać. Ale na- 
pisałem to bardzo szybko, skoro zacząłem 14 stycznia, a skończy-
łem 8 marca, czyli w niepełne dwa miesiące.

Całość powieści powstała w ciągu dwóch miesięcy?
Tak, niecałych dwóch miesięcy. Za to ręczę. Wie Pan, akurat 

tych dat na pewno nie przekręciłem.
Kiedy Pan składa powieść napisaną przez siebie do Roju?

36 „Ilustrowany Kurier Codzienny” – krakowski dziennik polityczno-informa-
cyjny wydawany w wysokim nakładzie w latach 1910–1939.

37 W konkursie rozpisanym przez „Ilustrowany Kurier Codzienny” w 1934 r. 
brało udział około 500 powieści; ostateczna informacja o odrzuceniu powieści 
Parnickiego przyszła do pisarza w styczniu 1936 r.
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Aecjusza? To się nie zaczęło od Roju. Głównym wydawcą po-
wieści historycznych, a szczególnie biograficzno-historycznych, 
był Przeworski38. To była księgarnia na Świętokrzyskiej. Księ-
garnia i antykwariat. Pomyślałem, że zacznę od Przeworskiego.  
I Przeworski odrzucił.

Bez motywacji?
Bez motywacji. Wtedy zwróciłem się do warszawskiego wydaw-

nictwa Rój, w którym już przedtem wydałem moją książeczkę, małą 
książeczkę. Oni wydawali taką serię – Żółta Biblioteczka „Roju”.  
Pod hasłem „Uczyć nie nudząc” czy coś w tym rodzaju. Napisa-
łem książeczkę o chińskim dyktatorze Czan-Tso-Linie39, dyktato-
rze z moich czasów, z czasu mojego pobytu w Harbinie40. Więc 
zwróciłem się do Roju. Do dzisiaj nie wiem, co kłoniło Kistera41, 
żeby wydał Aecjusza. O tym się różnie mówi, niektórzy twier- 
dzą, że przekonał do tego Kistera ówczesny redaktor lwowskich 
„Sygnałów”, później znana w Polsce osobistość – redaktor „Odro-
dzenia”42, minister kultury i sztuki, ambasador w Wiedniu Karol 
Kuryluk. Twierdzi się, że to on namówił Kistera.

Czy pamięta Pan, kiedy Pan książkę złożył i jak długo trwał 
jej druk?

Krótko. Skończyłem powieść pisać w marcu. Przepisywanie 
na maszynie trwało jakiś czas – dałem to do przepisania, parę 

38 Marek Przeworski (1903–1943) – polski wydawca żydowskiego pochodze-
nia, księgarz.

39 Zhang Zuolin (1875–1928) – chiński wojskowy i polityk, powiązany z ja-
pońskimi służbami; od 1916 jako gubernator prowincji Fengtian zyskał znacz-
ną władzę i wpływy; brał udział w wojnie domowej; krótko stał na czele rządu  
w Pekinie.

40 Szkic Czan-Tso-Lin ukazał się w Roju w 1932 r.
41 Marian Kister (1897–1958) – polski wydawca żydowskiego pochodzenia, 

współzałożyciel (wraz z Melchiorem Wańkowiczem) Towarzystwa Wydawni-
czego „Rój” w Warszawie; po 1942 współzałożyciel Roy Publishers w Nowym 
Jorku; od 1924 w Warszawie; od 1939 na emigracji; zasłużony wydawca, publi-
kujący ważne literacko tytuły.

42 „Odrodzenie” (1944–1950) – pismo społeczno-kulturalne wydawane  
kolejno w Lublinie, Krakowie i Warszawie; z połączenia „Odrodzenia” z „Kuźni-
cą” powstała „Nowa Kultura”.
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miesięcy. Posłałem do Przeworskiego, Przeworski mi odmówił.  
To jest rok 1936. Z Kisterem musiałem się chyba spotkać pod ko-
niec 1936 roku i zawrzeć w nim umowę. O warunkach tej umo-
wy Pan pisał dosyć szeroko w „Kierunkach” dziesięć lat temu,  
na moje siedemdziesięciolecie43. To wyszło chyba szybko (znowu 
jestem pewien tych dat), w lipcu roku 1937, czyli w rok i jakieś trzy 
miesiące po zakończeniu pracy nad tą powieścią. Pan mniej więcej 
się orientuje, że odzew na nią był znacznie pomyślniejszy niż za-
kładał Kister i niż nawet mogłem liczyć ja sam.

À propos: liczyć. Istotnie, wspominałem dziesięć lat temu o pe-
rypetiach czy warunkach Pańskiego startu od strony finansowej. 
Nie wszyscy czytelnicy muszą sięgać do pożółkłych annałów 
„Kierunków”, więc i tutaj przypomnę Pańską notatkę, którą Pan 
łaskawie na moją prośbę sporządził swego czasu. Umowa zawie-
rała między innymi takie warunki, iż Aecjusz ma wyjść w nakła-
dzie tysiąca egzemplarzy, cena jednego egzemplarza ma wynosić  
10 złotych, najpierw wydawca pokrywa swoje własne koszta,  
a dopóki ich nie pokryje, autor nie dostaje ani grosika.

Tak jest.
Dopiero po pokryciu kosztów przez wydawcę autor dostaje  

20 procent od każdego sprzedanego egzemplarza. I wydawca  
Panu oświadczył, że swoje koszta pokrył, sprzedawszy 256 eg- 
zemplarzy, za co autor nie otrzymał zgodnie z umową nic.  
Pozostałe egzemplarze, czyli 744 egzemplarzy po 10 złotych  
każdy, dawały sumę 7 440 złotych, z czego autor dostał swoje  
20 procent, czyli 1 488 złotych. Czy to w dalszym ciągu sytuowa-
ło Pana w pozycji – pozostając przy kwestiach finansowych – 
„chudego literata”? Czy też było poważnym zastrzykiem?

To było poważnym zastrzykiem. Tylko ja się utrzymywałem  
w okresie owym wyłącznie z tego, co napisałem, co wydruko-
wałem czy wygłosiłem jako odczyty. Powiedzmy, że to było 
sporą kwotą. Ale bardzo ratalnie dawkowaną. To nie była wła-

43 Z. Lichniak: W stronę Parnickiego. „Kierunki” 1978, nr 10, s. 1, 6; nr 11,  
s. 6. Poszerzona wersja szkicu: Z. Lichniak: W stronę Parnickiego. W: T. Parnicki: 
Szkice literackie. Wstęp Z. Lichniak. Warszawa 1978, s. V–LXXIII.
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ściwość tylko Roju, ale chyba wszystkich wydawców. Pamiętam, 
że kiedyś wydrukowałem artykuł w słynnym konserwatyw-
nym krakowskim „Czasie”44 i honorarium w wysokości 25 zło- 
tych45 dostałem po trzech latach.

Po trzech latach?
Po trzech latach, tak. Po wysłaniu przeze mnie czterech czy 

pięciu pocztówek zapytujących, co z tym honorarium. Chodzi  
mi o to, że Kister płacił w sposób dla mnie niekoniecznie naj-
przyjemniejszy. Przysyłał mi list, z którym ja miałem się udać 
do jakiegoś księgarza we Lwowie i potem ten księgarz miał mi 
wypłacić raz 50 złotych, kiedy indziej 100 złotych, kiedy indziej – 
300. Czasem potem, gdy pojawiałem się w Warszawie i chodzi-
łem do Kistera, to on mi dawał jakieś 200 złotych. W sumie jed-
nak wypłacił całą kwotę, co do tego nie ma wątpliwości. Nie mam  
do niego żadnych pretensji. Zrobił więcej jeszcze, zrobił pięk-
ny gest jak na owe czasy. Mianowicie Kister po rozejściu się  
Aecjusza umawiał się ze mną, że napiszę drugi tom, bo prze- 
cież moja książka nie obejmuje całej biografii Aecjusza i oko-
liczności jego śmierci, co mi zresztą wytknął w swojej skąd- 
inąd bardzo pochlebnej recenzji46 w dzienniku „Gazeta Pol- 

44 „Czas” – dziennik środowiska konserwatywnego wydawany w la-
tach 1848–1939 w Krakowie, a następnie w Warszawie (po połączeniu w 1934  
z  „Dniem Polskim”); na łamach „Czasu” ukazywał się w odcinkach Potop Hen-
ryka Sienkiewicza.

45 Honorarium dotyczyło artykułu Parnickiego: Zachodniość literatury ro-
syjskiej. „Czas” 1934, nr 34 (7.10.1934), dodatek: „Przegląd Artystyczny”, s. 2. 
Honorarium za 384 wiersze w wysokości 25 złotych 76 groszy otrzymał Par-
nicki w listopadzie 1935 r. W rzeczywistości honorarium zostało wypłacone  
po trzynastu miesiącach.

46 T. Zieliński: Ostatni Rzymianin. „Gazeta Polska. Pismo codziennie” 1937,  
nr 224 (14.08.1937), s. 3. „Proszę autora, cóż to za koniec? [...] Na to mam tylko 
jedno wytłumaczenie: przed nami dopiero pierwszy tom całego dzieła, z życia 
bohatera. Może autor nie chciał prowokować Nemezydy, drukując słowa »tom 
pierwszy« pod tytułem książki; może bał się odstręczyć czytelnika... A może 
wreszcie się mylę: jako człowiek minionego pokolenia nie mam sentymentu dla 
spacerującego tułowia bez głowy”. Ibidem. Por. T. Parnicki: Historia w literaturę 
przekuwana. Warszawa 1980, s. 128–129, 181.
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ska”47 znakomity  hellenista profesor Zieliński48, że Aecjusz jest 
powieścią bez głowy, że to, co najistotniejsze, nie jest tam do zna-
lezienia. I nie jestem pewien, czy tej kontynuacji bym nie napisał, 
gdyby nie wojna. W każdym razie pamiętam, że gdy byłem za  
granicą jako stypendysta PAL49, w Grecji, w Atenach, po prostu 
lekkomyślnie wydawałem więcej pieniędzy niż kto inny by wy-
dawał.

Dodajmy tutaj, bo to jest istotne jako dalszy ciąg sukcesu  
Aecjusza i uznania czytelników i krytyki dla Pańskiego de- 
biutu powieściowego, że owo stypendium było inną formą na-
grody PAL. Nagrodę Akademii Literatury, Nagrodę Młodych 
otrzymał...

... Jerzy Andrzejewski za Ład serca. Zresztą to stypendialne wy-
różnienie było bardzo dla mnie zaszczytne, bo przedtem Akade-
mia tego nie robiła.

Ile to stypendium wynosiło, dawało Panu szansę ciekawego 
podróżowania?

Ono wynosiło 1 500 złotych.
Prawie tyle, wręcz tyle, a nawet więcej niż honorarium za 

Aecjusza.
Więcej jeszcze, Panie Zygmuncie. To już kwestia szczęścia,  

bo drugie tyle dostałem skądinąd, z tak zwanego Funduszu Kul-
tury Narodowej50.

A w czasie tej „nagrodowej” podróży, o której można by 
na pewno osobno i długo mówić, dochodzą Pana wieści o nie- 
pokojach, o zbliżaniu się II wojny światowej. Wraca Pan do  
Polski 26 sierpnia. Jedzie Pan do Lwowa?

Nie od razu. Spędziłem kilka dni w Warszawie. Do Lwowa 
przyjechałem chyba 30.

47 „Gazeta Polska” – dziennik wydawany w latach 1929–1939 w Warszawie, 
związany z kręgami sanacyjnymi, potem z Obozem Zjednoczenia Narodowego.

48 Tadeusz Zieliński (1859–1944) – historyk i filolog; znawca antyku; związany 
z Uniwersytetem w Petersburgu i Uniwersytetem Warszawskim.

49 Zob. s. 96 (Łamigłówki historii), s. 245–246 (Spotkania. O Janie Parandowskim).
50 Zob. przypis 6 na s. 206.
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I tam zastaje Pana wybuch wojny i dalszy ciąg dramatycz-
nych, związanych z nią wydarzeń.

No tak, to znaczy wybuch wojny zastaje mnie we Lwowie. Jest 
mobilizacja, ale afisze mobilizacyjne były tak zredagowane, że lu-
dzie nie bardzo mogli się zorientować. Ja miałem w wojsku ka-
tegorię „C”. Pamiętam, że w towarzystwie młodszego ode mnie, 
też pisarza, ale przy tym dyplomaty, Mirosława Żuławskiego51, 
poszedłem do tego, co się nazywało Powiatowa Komenda Uzu-
pełnień. Trudno powiedzieć, że poszliśmy do komendy, bo nie 
można było do niej wejść, otaczał ją olbrzymi tłum. W pewnym 
momencie na balkon – był bardzo upalny dzień – wyszedł wy-
raźnie zmęczony, bo w rozpiętym mundurze, major i powiedział: 
„C” idą do domu. No to poszliśmy do domu, nie bardzo wiedząc, 
co dalej. Ale udało mi się dostać do pewnego majora o ważniej-
szej pozycji we władzach wojskowych, do majora, który zresztą 
był czytelnikiem, i to czytelnikiem pozytywnym Aecjusza. Przyjął 
mnie na tak zwanym osobistym spotkaniu i powiedział: „Proszę 
pana, według moich obliczeń pańska kategoria zostanie powołana 
na drugi dzień świąt Bożego Narodzenia”. Ja powiadam: „Dobrze, 
to co mam robić z sobą do 26 grudnia?”. A on powiada: „To nas nie 
obchodzi. Pan jest cywilem do 26 grudnia. Może pan robić z sobą 
cokolwiek pan chce”.

Wojenne i powojenne drogi pisarza i książek

Okazało się, że pozostał Pan cywilem. Ale nie oznaczało to 
wcale, że „może Pan robić z sobą cokolwiek Pan chce”. Przy-
szedł rok 1940, rok nie tylko w Pańskiej biografii dramatyczny. 
Mówimy tu jednak o biografii Teodora Parnickiego. Nie ma 

51 Mirosław Żuławski (1913–1995) – pisarz i dyplomata; absolwent Uniwer-
sytetu Jana Kazimierza we Lwowie; publikował w „Sygnałach”; należał do gru-
py Rybałci; w trakcie II wojny światowej działał w konspiracji, później pracował  
w dyplomacji PRL; podróżował, pracował jako redaktor  i publikował reportaże 
i felietony; bratanek pisarza Jerzego Żuławskiego.
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sposobu i nie ma powodu, aby pominąć milczeniem lub ogól-
nikami uwięzienie Pana przez ówczesne władze radzieckie.  
Ja w swoim wstępie do Pańskich Szkiców literackich dziesięć 
lat temu pisałem, że „wróciwszy do Lwowa, autor Aecjusza po 
pewnym czasie zostaje uwięziony w zawierusze wojennych 
zmiennych losów przez ówczesne władze radzieckie i chyba 
mu się wtedy w najśmielszych nawet marzeniach śnić nie mog- 
łem, że właśnie we Lwowie pisany Aecjusz za lat trzydzieści,  
w 1969 r. doczeka się pierwszego przekładu na język obcy, właś- 
nie w wydawnictwie radzieckim”52.

Sądzę, że pora, aby Pan w sposób, jaki uzna za stosowny, 
bez osłonek wszakże, opowiedział nam o tym fragmencie swo-
jej biografii, dramatycznym i bolesnym, ale nie do ukrywania.  
Kiedy Pan trafił do więzienia? Jakie to było więzienie? Jaki 
czas Pan w tym więzieniu spędził? O co Pana oskarżono? Kiedy  
Pan wyszedł?

Nie bardzo lubię na ten temat mówić. Przedstawię konkret-
ne fakty. Zostałem aresztowany w swoim własnym mieszkaniu  
23 stycznia 1940 roku, w tę samą noc, w toku której w jakimś lo-
kalu restauracyjnym aresztowani zostali inni pisarze, jak Wat53, 
Broniewski54, Skuza55, jeszcze ktoś. Z tą różnicą, że oni współdzia-

52 Z. Lichniak: W stronę Parnickiego..., s. XLV.
53 Aleksander Wat (właśc. Chwat; 1900–1967) – polski poeta i pisarz żydowskie-

go pochodzenia, tłumacz, futurysta; współpracował z wieloma czasopismami, brał 
udział w życiu literackim; po aresztowaniu w 1940 przebywał w więzieniu do 1941, 
potem na zesłaniu w Kazachstanie; od 1946 r. w Polsce, później na emigracji; autor 
tomów Ja z jednej strony i Ja z drugiej strony mego mopsożelaznego piecyka (1920), Bez-
robotny Lucyfer (1927) i Ciemne świecidło (1968). Zob. P. Gorliński-Kucik: „Mało kto  
z nas wszystkich jeszcze żyjących daje mi to poczucie ciągłości polskiej [...] literatury  
XX wieku”. Listy Teodora Parnickiego do Aleksandra Wata. „Śląskie Studia Poloni-
styczne” 2013, nr 1 (3), s. 229–248.

54 Władysław Broniewski (1897–1962) – poeta i tłumacz; w szeregach Legio-
nów Polskich brał udział w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej; 
socjalista i poeta rewolucyjny; w więzieniach radzieckich do 1941; później w Kuj-
byszewie; w Polsce od 1945; autor Dymów nad miastem (1927), Krzyku ostatecznego 
(1938) oraz Anki (1956).

55 Wojciech Skuza (1908–1942) – poeta i publicysta; studiował na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim; związany z ruchem ludowym (Związek Młodzieży Wiejskiej); 
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łali z władzą radziecką czy potem w tworzeniu, jak to się nazy-
wało, nowej kultury w Zachodniej Ukrainie, a ja nie współdziała-
łem. Gdybym miał mówić o tym, dlaczego ja nie współdziałałem, 
musiałbym mówić o swoim dzieciństwie, o swoim ojcu, który był 
marksistą, ale był mieńszewikiem, a nie bolszewikiem, o moim 
jednorocznym wychowaniu przez reakcyjny rosyjski kadecki kor-
pus, o wychowaniu przez wybitnie konserwatywnie nastawioną 
polską szkołę katolicką i całą kolonię polską w Harbinie w Chi-
nach, o pewnych moich powiązaniach choćby czysto prasowych 
już w Polsce powojennej... Długo by o tym można mówić. W każ-
dym razie: nie współdziałałem z władzą radziecką.

Ile czasu trwał Pański pobyt w więzieniu?
Byłem w sześciu więzieniach. Przez pół roku – w dawnym 

więzieniu polskim. Później przewieziono mnie do małego miasta  
na głębokiej Ukrainie, które nazywało się Gorodnia. Gorodnia była 
koło Czernihowa. Czernihów jest dużym miastem, wie Pan, jest to 
tak zwany obłastnoj gorod, czyli odpowiednik naszego miasta wo-
jewódzkiego. I byłem w tej Gorodni w więzieniu. Ale tam mnie  
w ogóle nie przesłuchiwano. Były pewne przesłuchania we Lwo-
wie, mało istotne. Ale z Gorodni mnie zabrano do Czernihowa. 
Byłem w Czernihowie w paru innych więzieniach, później stawa-
łem przed sądem w Czernihowie, miałem rozprawę sądową. Do-
stałem wyrok ośmiu lat, ale nie – obozu, tylko – więzienia. I zresz-
tą, proszę Pana, jak wdajemy się w szczegóły, to zobaczmy trochę 
inną stronę medalu. W pewnym momencie powiedziałem jedne-
mu z moich tak zwanych śledczych, że nie jestem w pełni pewny, 
czy posiada kompetencje, żeby rozumieć moje postępowanie jako 
wprawdzie młodego i początkującego, ale bądź co bądź – pisarza. 
Proszę sobie wyobrazić, że on się nie obraził. Przeciwnie, dwa ty-
godnie później zawołali mnie znowu, był inny śledczy o wyższej 
randze, który przedstawił się jako człowiek, który ukończył taki 

redaktor „Znicza”; zaangażowany w działalność polityczno-społeczną; w trakcie 
wojny blisko środowiska „Czerwonego Sztandaru”; aresztowany przez NKWD, 
uwolniony na mocy paktu Sikorski–Majski w 1941; walczył na frontach II wojny 
światowej; zmarł na malarię; autor wierszy i prozy.
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to a taki wydział na wyższej uczelni, który zajmował się pracą pu-
blicystyczną, redakcyjną i – jak z pewną złośliwością powiedział – 
pochlebia sobie, że jest na poziomie, żeby ze mną rozmawiać.

Długo Pan siedział w więzieniu?
Aż do zawarcia paktu między rządem polskim z siedzibą  

w Londynie a rządem radzieckim. Czyli w sumie byłem w więzie-
niu od stycznia 1940 do końca sierpnia 1941 roku56.

I tutaj następuje inny rozdział Pańskiej wojennej biografii. 
Nazwijmy go umownie rozdziałem kujbyszewskim. Jak to się 
zaczęło?

Po prostu wyczytałem w gazecie radzieckiej, że ambasadorem 
Polski w Związku Radzieckim został profesor Stanisław Kot57,  
z którym jeszcze przed wojną korespondowałem, bo mia-
łem pewne pomysły, a on redagował Bibliotekę Narodową58. 
Chciałem wtedy zrobić antologię późnodziewiętnastowiecznej  
i wczesnodwudziestowiecznej poezji rosyjskiej. Proponowałem 
to profesorowi Kotowi. Odrzucił ten projekt, ale zebrał o mnie 
informacje, zorientował się, że jestem człowiekiem nie najgorzej 
jak na Polaków z tego okresu i których on miał pod ręką obezna-

56 Parnickiego aresztowano w nocy z 23 na 24 stycznia 1940 r. Z lwowskie-
go więzienia pisarz został przewieziony do Horodni (Gorodni), a następnie do 
więzienia NKWD w Czernihowie. Skazany przez sąd okręgowy na osiem lat 
pozbawienia wolności (karę odbywał w Czernihowie, Nowogrodzie, Siewiersku  
i Kustanaju). Na mocy paktu Sikorski–Majski wolność odzyskał 27 sierp-
nia 1941. Zob. „Ciąży na mnie – [...] obowiązek wierności”. Listy Teodora Parnickiego 
do Jana i Marty Erdmanów z lat 1944–1946. Oprac. A. Dobrowolski, T. Markiewka. 
„Pamiętnik Literacki” 2017, z. 4, s. 172–216.

57 Stanisław Kot (1885–1975) – historyk i polityk; związany z Uniwersyte-
tem Jagiellońskim; otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu w Oksfordzie; 
działacz Stronnictwa Ludowego; dyplomata w rządzie generała Sikorskiego;  
od 1947 na emigracji. Zob. „Jak co roku, tak i tym razem w dzień wigilijny...”  
(Listy Teodora Parnickiego do Stanisława Kota z lat 1933–1962). Oprac. Z. Pietrzyk.  
„Pamiętnik Literacki” 1989, z. 4, s. 229–263.

58 Serię Biblioteka Narodowa założył Stanisław Kot w 1919 r.; w serii obej-
mującej dwa działy (I – literatura polska i II – literatura obca) prezentowane są 
wzorcowe wydania dzieł literackich poprzedzone wstępem historycznoliterac-
kim opartym na najnowszym stanie badań.
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nym ze sprawami rosyjskimi i z językiem, z kulturą. Dostałem 
depeszę, żebym stał się pracownikiem ambasady. No i byłem  
z tą ambasadą przez dalsze półtora roku59 w Związku Radziec-
kim. Później nastąpiło zerwanie stosunków dyplomatycznych  
i na początku maja 1943 wraz z resztą personelu ambasady opu-
ściłem Związek Radziecki.

Myślę, że ten rozdział kujbyszewski nadaje się do znacznie 
rozleglejszego potraktowania i kiedyś na pewno warto będzie 
wrócić do jego historycznego zapisu...

Owszem. Przyznam się Panu, że mnie samego by to intere-
sowało. Bo wie Pan, główną moją pracą w ambasadzie kujby-
szewskiej był kontakt z cenzurą radziecką. Ambasada wydawa-
ła swój organ, organ pt. „Polska”60, tygodnik. Redaktorem był 
znany pisarz Ksawery Pruszyński61, a po jego wyjeździe przez 
jakieś pół roku ja sam. Otóż chodziło wtedy o kontakty z cen-
zurą. I w ogóle ten okres kujbyszewski wydaje mi się być zasłu-
gującym na uwagę. Na ogół społeczeństwo polskie coś niecoś 
wie o ambasadzie w Kujbyszewie dzięki filmowi pt. Do krwi  
ostatniej62.

59 Od grudnia 1941 do kwietnia 1943.
60 „Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR” – czasopismo o charakterze informa-

cyjno-publicystycznym i oświatowym ukazujące się od grudnia 1941 do kwietnia 
1943 przy Ambasadzie RP w Kujbyszewie. Parnicki redagował „Polskę” od po-
czątku 1942 do przybycia w grudniu 1942 Jana Erdmana, nowego attaché praso-
wego. W 1943 ukazało się osiem numerów czasopisma. O.S. Czarnik: Czasopismo 
„Polska” w ZSRR (1941–1943). Trudna praca na osamotnionym posterunku. „Studia 
Bibliologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanow-
skiego” 2008, T. 11, s. 111–118.

61 Ksawery Pruszyński (1907–1950) – reporter, dziennikarz, dyplomata, pro-
zaik; związany ze środowiskami konserwatywnymi; podróżował od 1932 r.; pu-
blikował w „Wiadomościach Literackich” i „Czasie”; walczył w bitwach II woj-
ny światowej; od 1941 attaché prasowy Ambasady Polskiej w Moskwie, potem  
w Kujbyszewie; od grudnia 1941 do czerwca 1942 redaktor tygodnika „Polska”; 
od 1945 w Polsce, pracował w służbach dyplomatycznych; jedna z ważniejszych 
postaci w historii polskiego reportażu.

62 Do krwi ostatniej. Reż. J. Hoffman. Polska 1978. Film opowiada historię Dy-
wizji im. Tadeusza Kościuszki – od czasu jej sformowania w Sielcach nad Oką  
aż do bitwy pod Lenino.
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Niewolnym od błędów, zdaje się?
Film Hoffmana63, a scenariusz Zbigniewa Safjana64. I tam są 

fragmenty związane z ambasadą w Kujbyszewie i z pewnymi epi-
zodami z dziejów tej ambasady.

Słynna sprawa teczki, która wyglądała zupełnie inaczej niż  
w rzeczywistości...

Zupełnie inaczej ten film to przedstawia. Ja zresztą za pośred-
nictwem osób trzecich realizatorom filmu proponowałem spotka-
nie się ze mną...

Ale może to zanadto komplikowałoby im proces produkcyjny 
czy scenariusz, który już był gotowy?

No, może, może...
Panie Teodorze, umówmy się, że do owego rozdziału kujby-

szewskiego jeszcze przy innej okazji powrócimy. Na pewno za-
sługuje on na pełniejszy zapis w Pańskiej biografii i w ogóle: 
w historii. Chciałbym jeszcze nagabnąć Pana o prawie ćwierć 
wieku trwający okres meksykański. Okres meksykański w Pań-
skiej biografii i w Pańskiej twórczości to bardzo istotny i waż-
ny okres. Prawie ćwierćwiecze obfitujące wieloma znaczącymi 
dziełami. Jak na tamtej ziemi, daleko od Polski, powstawały 
dzieła kierowane przecież w stronę czytelnika polskiego? W ja-
kich trudnościach, w jakich warunkach wręcz i bytowych pisarz 
dokonywał tego ogromnego trudu?

Mówienie o okresie meksykańskim w moim życiu jest dla 
mnie szczególnie trudne, bo jest to najbardziej dwuznaczny okres  
w moim życiu. Z jednej strony słusznie, jak Pan był łaskaw przed 
chwilą powiedzieć, mogę tym okresem szczycić się jako okresem, 
w którym bądź co bądź daleko od Polski, daleko w sensie prze-
strzeni, i czasu, napisałem trzynaście polskich książek i wśród 

63 Jerzy Hoffman (ur. 1932) – reżyser i scenarzysta filmowy; pochodzi ze  
zasymilowanej rodziny żydowskiej; studiował w Moskwie; jednymi z jego naj-
ważniejszych filmów są ekranizacje powieści Henryka Sienkiewicza: Pan Woło- 
dyjowski (1969), Potop (1974) oraz Ogniem i mieczem (1999).

64 Zbigniew Safjan (1922–2011) – scenarzysta filmowy, dziennikarz; związany 
z PZPR; współautor scenariusza do serialu Stawka większa niż życie (1967–1968).
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tych książek akurat tę, o czym mówiłem z Panem poprzednio, 
którą najbardziej cenię, to znaczy Koniec „Zgody Narodów”, i dru-
gą, którą najbardziej lubię – to jest Słowo i ciało.

Ale z drugiej strony, to prawie ćwierćwiecze jest najwięk-
szą klęską mojego życia. I chciałbym na to zwrócić uwagę. Jako 
dziesięcioletni chłopak przeczytałem dwie powieści o zdo-
byciu indiańskiego Meksyku przez Hiszpanów65. Po prostu 
mnie bardzo to zafascynowało. Później, jako student we Lwo-
wie, przeczytałem jakąś pracę naukową o odkrywaniu Nowego 
Świata, gdzie wyszczególnia się szeroki opis zdobycia Meksy- 
ku66. I zostałem zafascynowany postacią kobiecą dobrze w hi-
storii Meksyku znanej Malinche67, czyli – jak Hiszpanie ją 
nazywali – Doña Marina. To indiańska kobieta, która była, 
użyjmy tego słowa, po prostu nałożnicą i matką pierwszego  
w ogóle dziecka nieślubnego Corteza68, zdobywcy Meksyku.  
Zresztą o tej postaci i jej roli w dziejach podboju Meksyku  
w bardzo interesujący sposób napisał niedawno profesor Tade-
usz Łepkowski69 w wydanej przez Ossolineum książce Histo-
ria Meksyku70.To jest bardzo dobra książka, ale na ogół history-
cy znaczenie postaci Mariny pomijają, jako że jest drugorzędna,  
jak gdyby nie zasługująca na to, żeby poważna historia nią się  
zajmowała. Profesor Łepkowski zwraca uwagę na ogromną rolę,  

65 W roku 1918 w czasie pobytu w Ufie, być może jeszcze w czasie choroby matki.
66 Jednym ze źródeł, które wymienia Teodor Parnicki w liście do Konstantego 

Symonolewicza z czerwca 1934 r., jest monumentalna, dziesięciotomowa Storia 
Antica del Messico autorstwa hiszpańskiego jezuity Francisca Xaviera Clavijero 
(1731–1787). T. Parnicki: Listy do Konstantego Symonolewicza..., s. 475.

67 Doña Marina (właśc. Malintzin; ok. 1505–1529/1551) – prawdopodobnie
Cortés otrzymał ją w darze jako niewolnicę; była kochanką Cortésa, matką jego 
syna i tłumaczką. Zob. przypis 8 na s. 97  i przypis 10 na s. 162.

68 Hernán Cortés (1485–1547) – hiszpański konkwistador, zdobywca Meksy-
ku, podróżnik; podbił państwo Azteków, po czym władał założonym na gruzach 
azteckiej metropolii Meksykiem.

69 Tadeusz Łepkowski (1927–1989) – historyk, badacz dziejów Ameryki Łaciń-
skiej; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; związany z Instytutem Historii 
Polskiej Akademii Nauk.

70 T. Łepkowski: Historia Meksyku. Wrocław 1968.
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jaką ta kobieta odegrała w zdobywaniu Meksyku. Oczywiście nie 
będę w rozmowie z Panem wdawał się w szczegóły, kogo to inte-
resuje – radzę, niech sięgnie do książki profesora Łepkowskiego.  
W każdym razie postanowiłem napisać powieść o Marinie. Przy-
jechałem do Meksyku, do kraju Doñi Mariny, zobaczyłem miej-
sce, gdzie stał dom, gdzie ona mieszkała w latach trzydziestych 
XVI wieku. Ale nigdy tej powieści o niej nie napisałem. Owszem, 
są pewne krótkie bardzo fragmenty w niektórych tomach mojego 
cyklu Nowa baśń, gdzie o niej się wspomina71, wspomina się o niej 
szeroko w znanej Panu, częściowo znanej Panu, bo jeszcze nie do- 
prowadzonej całkowicie do końca, części maszynopisu ostat-
niej mojej książki, o której w ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek 
wyjdzie, czy będzie kiedykolwiek naprawdę gotowa do druku – 
Opowieści o trzech Metysach72. Tam chodzi głównie zresztą o syna 
Corteza i Mariny. Zresztą jak Pan wie z maszynopisu, ta powieść 
się przesuwa, z powieści o rzeczywistych Metysach meksykań-
skich XVI wieku przetwarza się w powieść o moim stosunku do 
chrześcijaństwa w ogóle, a do katolicyzmu w szczególności. Nie 
napisałem. I teraz – problem: dlaczego nie napisałem? Mam swo-
ją teorię, ale wygląda na to, że to jest taka próba posłużenia się 
tym, co się nazywa adwokackim kruczkiem. Moja matka była oka-
zem daleko posuniętego dalekowidza, w znaczeniu czysto fizjo- 
logicznym, jeśli chodzi o realny stan jej oczu. Otóż ja uważam, 
że odziedziczyłem po niej to dalekowidztwo, ale ono się prze-
rzuciło z oczu na umysł czy na wyobraźnię. Mnie się lepiej pisze  
o rzeczach, od których jestem dalej, może bym tę powieść napisał, 
gdybym nigdy nie przyjechał do Meksyku. Ale, jak powiadam, 
może to jest adwokacki kruczek, może to jest wymówka.

71 Głównie w części trzeciej Nowej baśni Parnickiego, zatytułowanej Labirynt 
(Warszawa 1964).

72 Powieść ukazała się pośmiertnie w 1994 r. w Oficynie Literackiej Noir sur 
Blanc. Zawiera dużo elementów autobiograficznych. Łączy zasadniczo dwa  
plany czasowe – XVI w. (czasy konkwisty) i lata pięćdziesiąte XX w. Jednym 
z motywów powstania tej powieści jest klęska projektu napisania powieści  
o Malintzin.
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Napisał Pan wiele innych znaczących dzieł i sam się Pan 
chyba ze mną zgodzi, że ów okres meksykański jest jednym  
z istotniejszych okresów Pańskiego życia twórczego.

Tak jest.
... I to życia w szczególnie, zdaje się, trudnych warunkach. Jak 

Pan te sprawy godził?
O tych warunkach zaraz pomówimy, jeżeli trzeba. Ale chcę 

jeszcze wrócić do sprawy Doñi Mariny. W każdym razie tej książ-
ki nie napisałem i jednak, cokolwiek by Pan mi mówił i ja bym sam 
sobie mówił, to jest wielka klęska mojego życia.

Ale napisałem inne książki. Pana interesują warunki. W pew-
nym momencie rząd meksykański uznał PRL, nawiązał z nią sto-
sunki dyplomatyczne, wobec tego przestało istnieć poselstwo pol-
skie z ramienia Londynu, czyli ja przestałem być dla Meksykanów 
dyplomatą73, ale Meksykanie dali mi status rezydenta w Meksyku. 
Jak mogłem sobie radzić? Wie Pan, tu wchodzi w grę dosyć specjal-
ny motyw. Ja się uparłem dalej, że mam być pisarzem polskim. Mie-
wałem różne pomysły. Najprzód to było coś z epoki Konstantyna 
Wielkiego, nawet sobie zacząłem, nawet napisałem dwa rozdzia-
ły, ale nigdy nie poszedłem dalej. Później odkryłem postać Marcji,  
z czego się wyłoniło Słowo i ciało. Później zafascynowali mnie Gre-
cy, Baktria i Indie, z czego się wyłonił Koniec „Zgody Narodów”.

Jak żyłem? Początkowo mi pomagał, trzeba to powiedzieć 
uczciwie, w jakimś sensie Kister, który nosił się z zamiarem wyda-
nia Srebrnych orłów po angielsku. Bo Kister przecież się przeniósł 
do Nowego Jorku. I tam, jak Pan wie, wydał po angielsku Zofię 

73 „Po zakończeniu drugiej wojny światowej rząd Meksyku uznał Tymcza-
sowy Rząd Jedności Narodowej 9.07.1945 r. Nawiązanie stosunków dyploma-
tycznych na szczeblu poselstw nastąpiło na drodze wymiany not między am-
basadorami Polski i Meksyku (nota polska z 16.08.1945 r., nota meksykańska  
z 29.09.1945 r.). Poselstwo RP w Meksyku wznowiło swoją działalność z koń-
cem 1945 r. W okresie od lipca do grudnia 1945 r.  interesy Polski w Meksyku 
reprezentował rząd Francji”. Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. T. 2: Ame-
ryka Północna i Południowa 1918–2007. Red. K. Szczepanik, A. Herman-Łukasik,  
B. Janicka. Warszawa 2008, s. 115–116.
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Kossak74 – jedną książkę – i zarobił masę pieniędzy. Zofia Kossak 
zarobiła też masę pieniędzy. Na Srebrnych orłach tyle by nie zarobił. 
Jeżeli Pan pozwoli, będę musiał zrobić sobie komplement, ale po-
wtarzam to, co powiedział Kister. Jest to i komplement, i zarazem 
nagana. Że Kister miał ze mną rozmowę jeszcze w Nowym Jorku, 
kiedy zaprosił mnie na kolację razem z Erdmanem75, późniejszym 
zięciem Melchiora Wańkowicza, który był moim kolegą w Kuj-
byszewie, bo wtedy, kiedy ja byłem attaché kulturalnym, on był 
ostatnim attaché prasowym z ramienia Londynu. Otóż Kister mi 
powiedział: „Właśnie wydaję Zofię Kossak, wygląda to na ogrom-
ny sukces. Będę myślał o pańskich Srebrnych orłach. Tylko trze-
ba będzie chyba co najmniej o jedną trzecią skrócić Srebrne orły”.  
Ale dorzucił: „Tyle co Zofia Kossak pan nie zarobi. I powiem panu 
dlaczego. Po pierwsze – pan jako pisarz jest intelektualnie głębszy, 
a przez to i trudniejszy dla czytelników amerykańskich niż Zofia 
Kossak. Ale jest pan też słabszy jako artysta niż Zofia Kossak”.

Zostawmy autora przy jego poglądzie, nie musząc tego po-
glądu podzielać. Wróćmy może do Pańskiej pustelni meksy-
kańskiej i jeszcze jednej kwestii, która wydaje mi się istotna. 
Przeglądałem przed naszą rozmową pakiet listów, które pieczo-
łowicie przechowuję, listów pisanych z Paseo de la Reforma76 
w Meksyku, listów Pańskich, w których oprócz innych spraw 
wyraziste jest dla mnie zainteresowanie Pańskie, Pańskie pyta-
nia o to, co się w literaturze polskiej dzieje, pytania i o to, co 

74 Parnicki nawiązuje najpewniej do wydania angielskiego tłumaczenia trze-
ciego tomu trylogii Zofii Kossak (Bez oręża): Z. Kossak: Blessed are the Meek. Trans. 
R. Langer. New York 1944. Powieść stała się w USA bestsellerem. Tom drugi 
trylogii (Król trędowaty) ukazał się w Roy Publishers w 1945 r. jako The Leper King. 
Pierwsza część trylogii (Krzyżowcy) została opublikowana pod tytułem Angels in 
the Dust w 1947 nakładem tego samego wydawcy.

75 Dobrze ten okres oraz relacje z Janem Erdmanem i Marianem Kisterem  
są udokumentowane w listach Teodora Parnickiego do Jana i Marty Erdma-
nów. Zob. „Ciąży na mnie [...] obowiązek wierności”. Listy Teodora Parnickiego do Jana  
i Marty Erdmanów z lat 1944–1946..., s. 171–216. 

76 Paseo de la Reforma – bulwar w mieście Meksyk, Parnicki zamieszkiwał 
pod numerem 237.
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wychodzi, i nawet prośby o przysyłanie książek. Czyli: tkwiąc  
w tej pustelni meksykańskiej, jednocześnie jakoś interesował 
się Pan – czy z perspektywą już powrotu do Polski, tego nie 
wiem – sprawami polskiej literatury.

No, oczywiście. Mnie po prostu interesowało, jak się będzie 
rozwijała literatura polska wtedy, kiedy rządy w Polsce obejmą, 
tak jak sprawują w Związku Radzieckim, komuniści. Ten problem 
mnie bardzo interesował. Wie Pan, i niektóre z książek dały mi 
dosyć dużo do myślenia w związku z tym problemem – jak Popiół 
i diament, jak Obywatele77...

Ale to jest problem ważniejszy: ja wciąż chciałem być pisarzem 
polskim. Proszę Pana, w moim nielicznym otoczeniu meksykań-
skim – tam cudzoziemcy żyją przeważnie w gettach – trudno 
nawiązać kontakt z Meksykanami, Meksyk jest krajem wybitnie,  
w przeciwieństwie do Argentyny, antyemigracyjnym.

Meksyk po prostu uważa, że nie ma możliwości, żeby się Eu-
ropejczyk zmeksykanizował, oni uważają, że sensem emigracji  
do Meksyku jest, żeby człowiek się stał Meksykaninem. Jest rze-
czą bardzo trudną dostać obywatelstwo meksykańskie, jest rzeczą 
trudną nawet się dostać do Meksyku w charakterze rezydenta. 
Więc właściwie tam są tak zwane getta – getta niemieckie, francu-
skie, szwajcarskie, czeskie, polskie.

Ja przebywałem głównie w polskim getcie, to było 30–40 osób. 
Kto się na to getto składał? Dawni moi przełożeni bądź koledzy 
z poselstwa polskiego z ramienia rządu polskiego w Londynie, 
albo emigranci z Polski – przeważnie to byli Żydzi, ale też byli 
związani z Polską, niektórzy z nich w dużym stopniu związani  
z kulturą polską, a nawet absolwenci wyższych uczelni w Polsce. 
Otóż większość tych emigrantów z Polski czy byłych dyplomatów 
polskich zajmowała się przeważnie tym, co się tam nazywa intere-
sami. Ja byłem tym, który się tym nie zajmował. Nie ukryję przed 
Panem, że bardzo wielu ludzi z mojego otoczenia twierdziło, że 

77 Parnicki mówi tu o powieściach Jerzego Andrzejewskiego i Kazimierza 
Brandysa, które mogą być uznane za pisane wedle reguł socrealizmu (choć Popiół 
i diament nie został przez władze przyjęty zupełnie bezkrytycznie).
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Parnicki udaje, że chce dalej być tylko pisarzem, bo on naprawdę 
nie chce pracować. Ale tym samym ludziom, którzy zdaje się nie 
aprobowali mojego trybu życia, w gruncie rzeczy imponowało, że 
wśród nich jest człowiek, który mówi o sobie „jestem pisarzem”,  
a mógł się wykazać dwiema książkami, szczególnie że Kister wy-
dał Aecjusza ponownie w Nowym Jorku, po polsku wprawdzie 
tylko78. Może im imponowało, a może to była po prostu ludzka do-
broć, bo oni stworzyli dla mnie coś w rodzaju prywatnego stypen-
dium. To były małe pieniądze, ale wystarczające, żeby człowiek, 
który powiada o sobie „ja sobie stawiam takie a takie cele w ży-
ciu”, a poza tym powinien mieć tylko tyle pieniędzy, żeby opłacić 
mieszkanie, móc jeść i ewentualnie w różnych okolicznościach ko-
muś sprezentować kwiaty czy czekoladę – to to prywatne stypen-
dium wystarczało... Zresztą, w pewnym momencie przyszedł za-
strzyk finansowy od pewnej instytucji w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie miałem dawnych przyjaciół. Instytucja polska czy związa-
na z Polską od czasu do czasu przysyłała mi jakieś subsydia79.  
Przecież wyszły Srebrne orły w roku 1949 w Polsce nakładem 
Książnicy-Atlas we Wrocławiu. Pośredniczyli w tej sprawie ci 
sami Kisterowie z Nowego Jorku i nie wiem, jakim cudem im się 
udało w roku 1949 uzyskać zgodę rządu polskiego na wypłacenie 
mi w dewizach honorarium za to wrocławskie wydanie Srebrnych 
orłów. Wprawdzie Kisterowie zastrzegli sobie dużą kwotę za po-
średnictwo, zdaje się, jedną trzecią całego honorarium.

Był to interes obopólny, jak się okazuje. Dla nas, czytelni-
ków Pańskich dzieł, ważne pozostaje, iż dzieła Pańskie – i to 
wielce znaczące – docierały do nas i z dalekiego Meksyku, że 
tu, w Polsce właśnie, były wydawane i czytane. A Pan tu właś- 

78 T. Parnicki: Aecjusz, ostatni Rzymianin. Powieść historyczno-biograficzna. 
Nowy Jork 1946.

79 Prawdopodobnie chodzi o fakt, iż Parnicki otrzymywał stypendium z Na-
rodowego Komitetu na rzecz Wolnej Europy (National Committee for a Free  
Europe) dwukrotnie: w latach 1956–1957 – po 100 dolarów miesięcznie – i od 
około połowy 1961 do około połowy 1963 – po 50 dolarów miesięcznie. Radio 
Wolna Europa było jedną z form działalności Komitetu.
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nie, w Polsce, znalazł krąg swoich czytelników. Nawet jeśli nie 
jest to krąg nadmiernie rozległy, to jednak bardzo wierny...

Owszem, nawet się pochwalę Panu pewnym szczególnym  
wypadkiem. Kiedyś dostałem list, którego nadawcą był człowiek, 
który mówił, że jest robotnikiem gdzieś na Śląsku, i który z wiel-
kim trudem przedziera się przez moje książki, ale wciąż mnie  
czyta, bo bardzo lubi czytać moje książki, choć to jest dla niego  
wielki trud80.

Może warto by było na zakończenie naszej rozmowy wspo-
mnieć o tym, co czytelnicy jeszcze otrzymają. Bo rozmawiamy 
retrospektywnie, u progu Pańskiego osiemdziesięciolecia o Pań-
skiej twórczości i Pańskim życiu, ale przed czytelnikami prze-
cież przygotowywana przez Wydawnictwo Poznańskie dalsza 
Pańska książka Kordoba z darów81, wspomniał Pan o Opowie- 
ści o trzech Metysach i nie wątpię, że i ona dotrze do rąk czytel-
niczych. Jak Pana znam, na pewno już nad czymś nowym Pan 
przemyśliwa, bądź siedzi...

Wie Pan, Panie Zygmuncie, siedzieć siedzę. Ale niech Pan bie-
rze pod uwagę, że jestem człowiekiem od pięciu lat (dokładnie, bo 
w końcu stycznia minęło pięć lat) trapionym przez ciężką chorobę 
oczu. Zupełnie nie widzę na lewe oko, a na prawe już bardzo słabo.  
I wprawdzie, choć widzę z trudem, piszę jak mogę. Ale w dziesięć 

80 Robotnikiem tym był Ryszard Wasilewski (ur. 1956 w Brzegu Dolnym),  
w latach 1975–1988 mistrz produkcji w Nadodrzańskich Zakładach Przemysłu 
Organicznego (NZPO) Organika „Rokita” w Brzegu Dolnym niedaleko Wro-
cławia. Jako miłośnik prozy Parnickiego nawiązał z pisarzem korespondencję, 
pozostawał również z nim w kontakcie telefonicznym. Pierwszy list został wysła-
ny 23 października 1983 r., ostatnia rozmowa telefoniczna miała miejsce 16 paź-
dziernika 1988. Zob. T. Parnicki: Dzienniki z lat osiemdziesiątych. Notatki o włas- 
nej pracy literackiej. Oprac. T. Markiewka. Kraków 2008, s. 457. Od 1988 mieszka  
w Policach, gdzie pracował w Zakładach Chemicznych. O Ryszardzie Wasielew-
skim wspomina też pisarz w wypowiedzi dla W. Jamroziaka (zob. O swojej twór-
czości, s. 346).

81 T. Parnicki: Kordoba z darów. Powieść na tle dziejów XI wieku. Poznań 1988. 
Powieść jest kontynuacją Darów z Kordoby (1981). Obie powieści są powrotem do 
„czystej” formy powieści historycznej, pozbawionej elementów autobiograficz-
nych i historyczno-fantastycznych; łączą formy dialogowe i epistolarne.
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minut później sam, bez pomocy żony, nie mogę już odczytać tego, 
co napisałem. Tak że raczej uważam, to byłaby rzecz niezwykła,  
gdyby, jak Pan się wyraził, mogły się zrealizować jakieś oczekiwa-
nia na coś z mojej dalszej twórczości. Jednak, Panie Zygmuncie,  
ja bym nie chciał tym zakończyć naszej rozmowy.

Zakończenie należy do Pana...
Właśnie. Jak Pan powiedział, znalazłem swoich czytelników  

w Polsce. To jest właściwie główne wytłumaczenie, dlaczego tutaj 
jestem. Ja się uparłem, aby być pisarzem polskim, nie wchodząc te-
raz w to, czy to dobrze, czy źle. Kiedyś powiedziałem Panu, że uty-
skiwania na niekomunikatywność mojego sposobu pisania mogą 
się wiązać z tym, że język polski nie jest tym językiem, którym mó-
wię od urodzenia. Ja się naprawdę nauczyłem polskiego, dopiero 
mając jedenaście czy dwanaście lat. Może to jest powodem. Więc 
może ktoś by powiedział, że źle się stało, że wyobraziłem sobie, że 
mam w sobie materiał na to, żeby stać się pisarzem polskim. Ale 
uparłem się i, zdaje się, zostałem nim naprawdę. I chciałem nim 
być dalej w Meksyku. Miałem w Meksyku ludzi, których mog- 
łem uważać za swoich przyjaciół, którzy mi doradzali, że prze-
cież ja już się nauczyłem i angielskiego, i hiszpańskiego, żebym 
jeszcze popracował parę lat nad tymi językami i spróbował pisać  
w tych językach. Ale ja chciałem być pisarzem polskim. Jak Pan 
wie, napisałem Koniec „Zgody Narodów”. Koniec „Zgody Narodów” 
został wydany w Paryżu przez wydawnictwo związane ze zna-
nym Panu miesięcznikiem „Kultura”. Dostałem pieniądze, do-
stałem 500 dolarów, co owszem, czymś dla mnie było. Kontaktu  
z czytelnikami nie miałem. Koniec „Zgody Narodów” wyszedł w Pa-
ryżu w nakładzie dwóch tysięcy egzemplarzy. Po roku wydawca 
mi napisał, że ma olbrzymie trudności ze sprzedażą tej książki. Jego 
czytelnikami była emigracja, środowisko, jak Pan wie, ilościowo 
bardzo duże i rozrzucone na wielu kontynentach. Ale on do mnie 
napisał, że uważa za swój obowiązek przestrzec mnie, że nie mogę  
w dalszym ciągu liczyć na wydawanie przez jakiekolwiek wy-
dawnictwo poza Polską książek takiego typu, jakie ja chcę pisać,  
i że losy Końca „Zgody Narodów” w wydaniu paryskim każą mu 



IV

powiedzieć mi, że jeśli napiszę w Meksyku następną powieść 
historyczną z jakiegokolwiek okresu i jeżeli napiszę ją tak mniej 
więcej, jak pisałem Koniec „Zgody Narodów” – a przecież pisarz nie 
może przestawić się i stać się zupełnie kimś innym – prawdopo-
dobnie nie będę miał wydawcy.

Ale znalazł się wydawca w Polsce. To jest najważniejsze.  
Nie tylko dla Pana. Dla nas. Dla literatury polskiej. Dla polskiej 
kultury...
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O swojej twórczości1

Notował: Wojciech Jamroziak

W mojej wieloletniej pracy autora powieści – głównie mam 
na myśli teraz powieści ściśle historyczne, a nie te, które nazy-
wam historyczno-fantastycznymi – zawsze bardzo pasjonującym,  
ale i niepokojącym mnie problemem był stosunek między – na-
zwijmy to tak – granicami wierności prawdzie historycznej  
a granicami wyobraźni. Jest to zresztą problem nienowy, który 
chyba zawsze nękał, albo po prostu intrygował pisarzy, kryty-
ków i teoretyków literatury. Zacznę może od wspomnienia. Było 
to zaraz po moim pierwszym przyjeździe do Polski Ludowej  
z Meksyku, późną jesienią 1963 roku. Zostałem z żoną zaproszo-
ny na kolację w domu znanego malarza, Aleksandra Kobzdeja2, 
który odwiedzał Meksyk i z którym tam się poznałem. W domu 
tego malarza poznałem z kolei historyka sztuki, profesora Poręb- 

1 „Nurt” 1988, nr 3. Do artykułu dołączono zdjęcia Parnickiego autorstwa Ma-
cieja Kuszeli oraz pochodzące z szóstego tomu Nowej baśni ilustracje autorstwa 
Danuty Staszewskiej. Marcowy numer „Nurtu” był w dużej mierze poświęcony 
Parnickiemu. Na początku tekstu dopisek: „O swej najnowszej powieści »Kordo-
ba z darów«, która ukaże się niebawem nakładem Wydawnictwa Poznańskiego,  
o tajemniczych latach panowania Bolesława Chrobrego, o Predsławie i narodzie 
Chazarów mówi Teodor Parnicki, proponując na zakończenie czytelnikom »Nur-
tu« zabawę literacką”; na końcu kolejny dopisek od redakcji: „Czytelnik, który 
pierwszy prześle pod adresem redakcji odpowiedź na postawione przez Teodora 
Parnickiego pytanie, otrzyma cenną nagrodę książkową. Na odpowiedzi czeka-
my do 15 kwietnia br.”

2 Aleksander Kobzdej (1920–1972) – malarz i architekt, początkowo związany 
z socrealizmem (Podaj cegłę, 1950), następnie tworzył w nurcie sztuki abstrakcyj-
nej i przekazu transmedialnego.

1988
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skiego3. W jakieś dwa tygodnie później zostaliśmy zaproszeni  
także przez państwa Porębskich. Spotkałem tam pewnego pisarza, 
który postawił mi takie pytanie: „W związku z powieścią Tylko 
Beatrycze miał Pan ogromną swobodę poruszania się. Pisał Pan 
dużo o papieżu Janie XXII, o którym jest bardzo mało wiadomości 
historycznych. Ja sam – tak powiedział ten pisarz – marzę o napi-
saniu powieści lub dramatu o filomatach i filaretach wileńskich, 
ale przeraża mnie nadmiar materiału historycznego, jak ja sobie  
z tym poradzę. Jak by Pan sobie radził? – zwrócił się do mnie – 
gdyby o papieżu Janie XXII był tak obfity materiał historyczny 
jak jest o filomatach i filaretach? Co by Pańska wyobraźnia miała  
w ogóle do roboty?” Odpowiedziałem: prawdopodobnie treścią 
powieści byłyby sny papieża Jana XXII4.

Myśląc o problemie, który był przedmiotem tej rozmowy, już 
dawno doszedłem do wniosku, że historia Polski posiada jeden, 
krótki bardzo moment, ale znakomicie nadający się do tego, żeby 
pogodzić sprzeczności wynikające z potrzeb, wymagań, czy – jeśli 
aż tak można się wyrazić – tęsknot wyobraźni – z jednej strony  
i z konieczności zachowania wierności prawdzie historycznej –  
z drugiej, mam na myśli ostatnie siedem lat panowania Bolesła-
wa Chrobrego. Istnieje, jak wiadomo, znakomite źródło dotyczące 
dziejów Polski za Bolesława Chrobrego i osoby samego Bolesła- 
wa – kronika Thietmara. Thietmar umarł w grudniu 1018 roku, 
kronika jego urywa się na lipcu 1018 roku. Bolesław Chrobry zmarł 
w 1025, czyli jest siedem lat pustki. Są w niemieckich rocznikach 
klasztornych, pisanych po łacinie, jakieś krótkie wzmianki i mamy 
wiadomość potwierdzoną przez historyków, z której Polacy od 
tysiąca lat są dumni, że Bolesław Chrobry koronował się. Został 
pierwszym królem, ale koronę miał dostać od papieża – taki był 
zwyczaj. Jednak Bolesław nie dostał korony, mimo że czynił stara-
nia. Myślę, że przez te siedem lat jednym z najważniejszych pro-
blemów Bolesława Chrobrego były zabiegi o koronę. Zabiegi te 

3 Mieczysław Porębski (1921–2012) – historyk i krytyk sztuki, związany z Aka-
demią Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

4 Por. s. 41–60 (Zmyślenie a prawda historyczna).
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musiały skończyć się niepowodzeniem, bo jak wiadomo, Bolesław 
Chrobry stracił cierpliwość i po prostu kazał koronować się bisku-
pom polskim. Po paru miesiącach umarł. Jego syn Mieszko II ko-
ronował się zaraz po wstąpieniu na tron. Otóż te siedem lat pustki 
uważam za wspaniałe pole do działania dla powieściopisarza i hi-
storyka. Oczywiście nie znaczy to bynajmniej, że powieściopisarz 
może sobie pozwolić na kompletne lenistwo. Odwrotnie, żeby 
orientować się, co mogło się dziać w Polsce w ciągu tych siedmiu 
lat, trzeba bardzo poważnie studiować to, co się działo w innych 
krajach, studiować to, co zapisano w źródłach – w sprawach doty-
czących Włoch, papiestwa głównie, w sprawach najważniejszego 
sąsiada, jakim było cesarstwo, tak zwane imperium rzymskie na-
rodu niemieckiego. Trzeba poznać sprawy Rusi za Jarosława5 –  
o czym mamy znacznie więcej szczegółów dzięki Powiesti wrie-
miennych let6. Tak samo dzieje Bizancjum, nawet dzieje państw 
arabskich – kalifatu bagdadzkiego i kalifatu w Hiszpanii. Sądził-
bym, że mogłoby być ciekawe dla powieściopisarza historycznego 
zająć się problemem, jak zza granicy patrzono na sprawę koronacji 
Bolesława Chrobrego.

Myślałem, że na ten temat mogłyby być napisane powie-
ści naprawdę wielkiej wartości – powieści poświęcone śle-
dzeniu drogi Bolesława Chrobrego przez siedem lat do ko-
rony. Mogły się dziać różne inne rzeczy, choć to nie mogły 
być jakieś doniosłe wydarzenia, bo o tych byłyby jakieś 
wzmianki. Raczej te siedem lat końcowych rządów Bolesła-
wa Chrobrego są to lata pokoju. Co się działo wewnątrz Pol-
ski, też nie bardzo wiadomo. Jest jakaś notatka kronikar- 

5 Jarosław I Mądry (978–1054) – wielki książę Rusi Kijowskiej (1016) z dynastii 
Rurykowiczów; pokonany przez Bolesława I Chrobrego w trakcie wyprawy ki-
jowskiej; prowadził walkę o swoją sukcesję, a także liczne wojny; twórca potęgi 
Rusi Kijowskiej.

6 Powieść lat minionych – staroruski latopis (ruski odpowiednik kronik i anna-
łów), opisujący dzieje państwa ruskiego od czasów najdawniejszych (przybycie 
Ruryka do Nowogrodu Wielkiego) do początku XII w.; podstawowe źródło do 
poznania historii wczesnej Rusi Kijowskiej; powstanie tekstu latopisu datuje się 
na rok 1113.
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ska, chyba z roku 1022, że arcybiskup gnieźnieński Gaudenty7 
obłożył klątwą księstwo polskie, wówczas jeszcze nie króle-
stwo polskie, ale historycy nie bardzo wiedzą, co z tą wzmianką  
zrobić, dlaczego klątwa, skąd klątwa?8 Czy doszło do jakie-
goś konfliktu między Bolesławem Chrobrym a arcybiskupem? 
Mógłby to też powieściopisarz wykorzystać.

Pozwoliłem sobie kiedyś na wypowiedź w telewizji, o której 
potem ktoś z jej kierownictwa orzekł, że dla niektórych słuchaczy 
była wypowiedzią gorszącą. Powiedziałem wtedy, że nie mówiąc 
już o Niemcach, ale szczególnie w Konstantynopolu, czy nawet  
w dalekim Bagdadzie mogli tak myśleć o koronacji Bolesława 
Chrobrego, jak myśmy myśleli o Bokassie9, kiedy ogłosił się ce-
sarzem. Oczywiście było to porównanie, przez pewną przekorę 
przesadzone, ale coś w tym mogło być. Tak mógł patrzeć cesarz 
rzymsko-bizantyjski w Konstantynopolu na to, że jakieś tam 
książątko słowiańskie, syn dopiero nowochrzczeńca, ogłosił się 
królem. Może w podobny sposób nawet mogli patrzeć władcy  
z królestw chrześcijańskich, ale jednak o szereg stuleci starszych, 
jak Francja czy Anglia. W każdym razie mnie się wydaje, że re-
akcje ówczesnej zagranicy byłyby wyjątkowo interesujące dla pi-
sarza historycznego. Mnie samego ten temat nęci, właśnie te sie-
dem lat, które stanowią znakomite pole dla wyobraźni pisarskiej 
bez niebezpieczeństwa narażania się historii. Żaden historyk nie 
może powiedzieć: tak nie było, bo historyk nie wie, jak było.  

7 Radzim Gaudenty (ok. 960–ok. 1022) – towarzysz i przyrodni brat św. Woj-
ciecha z czeskiego rodu Sławnikowców, arcybiskup gnieźnieński (intronizowany 
w roku 1000); błogosławiony Kościoła katolickiego.

8 „Klęska ta zaś dlatego tak powszechnie miała dotknąć całą ziemię [polską], 
że podobno Gaudenty, brat i następca św. Wojciecha, z nie znanej mi przyczy-
ny obłożył ją klątwą”. Anonim tzw. Gall: Kronika polska. Przeł. R. Grodecki. 
Przekł., oprac., wstępem i przypisami opatrzył  M. Plezia. Wyd. 6. [BN I, 59]. 
Wrocław 1989, s. 44. Kronikarz pisze tu o osłabieniu państwa po reakcji po- 
gańskiej.

9 Jean-Bedel Bokassa (1921–1996) – wojskowy i polityk środkowoafrykański; 
w okresie od 1 stycznia 1966 do 20 września 1979 dyktator – jako prezydent Re-
publiki Środkowoafrykańskiej, a następnie cesarz Cesarstwa Środkowoafrykań-
skiego (jako Bokassa I).
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Otóż nieraz myślałem, że sam bym się tego tematu podjął, ale 
przez wiele lat realizowałem program powieściopisarstwa innego 
typu, historyczno-fantastycznego. Ale zrobiłem próbę odwrotu. 
Takim odwrotem były Dary z Kordoby10 wydane przez Wydawnic-
two Poznańskie. Nie była to powieść, która wzbudziła specjalne 
zainteresowanie. Wprawdzie w dziwny sposób niezwykle szybko 
się rozeszła, ale jeśli chodzi o stosunek krytyki, to – zauważyłem 
tylko dwie recenzje – jedna była życzliwa w poznańskim „Nur-
cie”11, no ale poznański „Nurt” jest w stanie może nie symbiozy, 
ale bliskiego współdziałania z Wydawnictwem Poznańskim, poza 
tym mnie osobiście, odkąd jestem w Polsce, okazuje wiele życz-
liwości. Druga recenzja była w „Twórczości”12, raczej niechętna, 
nawet negatywna. Mimo to kusiło mnie pisanie kontynuacji. Więc 
obrałem pewną koncepcję przewrotną – tytuł drugiej powieści 
brzmi Kordoba z darów.

Zdawałem sobie jednak sprawę z moich mocno ograniczo-
nych już możliwości: i przez wiek, i inny przez całe lata spo-
sób pisania. Jak to zrobiłem, jakiej użyłem formy – nad tym nie 
będę się rozwodził. Każdy, kto zechce sięgnąć do książki Kordo-
ba z darów, sam to oceni. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że 
główną postacią jest Chazar, co jest rzeczą w literaturze polskiej 
niespotykaną. Nawet w powieściach obcych z tym się nie zetkną-
łem. Otóż dlaczego Chazar? Chazarzy są w ogóle zjawiskiem  

10 T. Parnicki: Dary z Kordoby. Powieść na tle przełomu lat 1018 i 1019. Po- 
znań 1981.

11 W. Jamroziak: Język jako klucz do historii. „Nurt” 1982, nr 8 (grudzień),  
s. 20–21. „Istotą jest bowiem użytek, jaki robimy z języka, konstrukcje myślo-
we, jakie przy jego pomocy tworzymy. Tak rozumiana filozofia języka – to klucz  
do poznania historii, zdaje się mówić Parnicki”. Ibidem, s. 21.

12 L. Rola: Popisy krasomówcze. „Twórczość” 1982, nr 5, s. 126–128. „Dary z Kor-
doby to eksperyment graniczny, zarówno w sensie literackim, jak i poznawczym. 
Kontynuować go chyba nie sposób. Można szukać wiedzy prawdziwej, mając 
wątpliwości co do tego, czy się ją kiedykolwiek znajdzie – w takim ujęciu zna-
czenie wszelkich działań zawarte jest w samym szukaniu, próbowaniu. Ale jeśli  
w sens szukania się zwątpi, to czy warto zachowywać pozory, że się szuka?”. 
Ibidem, s. 128.
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intrygującym13. Właściwie, jeśli tak można powiedzieć, w sensie 
plemiennym, oni byli bliscy Węgrom i, powiedzmy, w X wieku 
wielkiej różnicy między Węgrami a Chazarami nie było. Stwo-
rzyli potężne państwo, dopiero w końcu X wieku Ruś Kijowska 
podcięła potęgę państwa chazarskiego. Są dwie ciekawe prace 
poświęcone historii Chazarów. Jedna – angielskiego historyka 
Dunlopa14, a druga radzieckiego – Artamonowa15. Właściwie  
o kulturze Chazarów wie się bardzo mało. A jest jedno zjawi-
sko bardzo ciekawe – Chazarzy są jedynym plemieniem, które  
przyjęło judaizm. W X wieku znani misjonarze, tak zwani apo- 
stołowie Słowian, Cyryl i Metody16 odwiedzali Chazarów i pro-
wadzili z teologami judaistyczno-chazarskimi dysputę teolo-
giczną. Był to okres wielkich nawróceń plemion pogańskich. 
Jeśli weźmiemy Europę, Bliski Wschód, Afrykę Północną, to na-
wrócenie szło w dwu kierunkach – chrześcijaństwo i islam. I tu 
ten jeden jedyny wyjątek.

13 Chazarowie – koczownicze plemiona pochodzenia tureckiego, które przy-
były z Azji na stepy nad dolną Wołgą około połowy IV w.; po zajęciu stepów 
między dolną Wołgą a Kaukazem żyli z pasterstwa i łupiestwa; po 560 r. uznali 
zwierzchnictwo kaganatu tureckiego; w VI–VII w. utworzyli państwo (kaganat 
chazarski) między Morzem Kaspijskim a północnym wybrzeżem Morza Czarne-
go i rozbudowali je po Dniepr na zachodzie i Kamę na północy; wyznawcy ju- 
daizmu; Chazarom podlegały lub płaciły daninę różne plemiona tureckie, ugro-
fińskie i słowiańskie; państwo uległo rozpadowi w 965 r. po najeździe na nie 
księcia ruskiego Świętosława.

14 Douglas Morton Dunlop (1909–1987) – brytyjski orientalista i badacz histo-
rii islamu i Eurazji; autor między innymi dzieł The History of the Jewish Khazars  
(New York 1954) i The Khazars (In: The Dark Ages: Jews in Christian Europe, 711–
1096. Ed. C. Roth. Rev. ed. I.H. Levine. New Brunswick 1966); profesor Uniwer-
sytetu Columbia, uznawany za jednego z najlepszych znawców dziejów Chaza-
rów i cywilizacji arabskiej.

15 Michaił Iłłarionowicz Artamonow (1898–1972) – archeolog i historyk, zało-
życiel radzieckiej szkoły chazaroznawstwa.

16 Cyryl (właśc. Konstantyn; 827–869) i Metody (właśc. Michał; 815–885) – bra-
cia; misjonarze bizantyjscy pochodzenia greckiego; twórcy alfabetu – głagolicy,  
a także rytu słowiańskiego; mieli ogromny wpływ na kulturę i piśmiennictwo Sło-
wian; święci Kościołów katolickiego oraz prawosławnego.
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Właściwie od kogo Chazarzy przyjęli judaizm? Nie było pań-
stwa żydowskiego, trudno nawet mówić o narodzie żydowskim, 
można mówić o wyznawcach judaizmu. Byłaby bardzo ciekawa 
powieść o tym, jak to się stało. Według Dunlopa i Artamonowa nie 
można mówić, że Chazarzy przyjęli judaizm. Przyjęła go dyna-
stia panująca i arystokracja. Natomiast większość społeczeństwa 
chazarskiego wyznawała różne formy raczej prymitywnych po-
gańskich wierzeń. Władcy byli dosyć tolerancyjni. Nie narzucali 
judaizmu większości społeczeństwa. Zachował się dokument – 
korespondencja jednego z władców chazarskich w X wieku  
z uczonym żydowskim rezydującym w Hiszpanii. Uczony ten 
zwrócił się do władcy chazarskiego z prośbą o potwierdzenie wia-
domości, że jest taki naród, który przyjął judaizm, i prosił o dane  
o tym narodzie. Podobno historycy znają odpowiedź władcy, 
który zdaje się miał na imię Józef17. Istnieje dowcip tłumaczący, 
dlaczego Chazarzy przyjęli judaizm. Z uważnej lektury Starego 
Testamentu wynika, że judaizm dopuszczał właściwie wielożeń-
stwo. Władcy chazarscy rozumowali tak: jeżeli przyjmiemy chrze-
ścijaństwo, będziemy mogli pić wino, ale nie będziemy mogli mieć 
wielu żon. Jeżeli przyjmiemy islam, będziemy mieć wiele żon, ale 
nie będziemy mieli prawa pić wina. Jeżeli przyjmiemy judaizm, 
będziemy mieli wiele żon i prawo pić wino. Ale to jest oczywiście 
dowcip. Poważniej można ująć to w ten sposób. Chazarzy uwa-
żali, że jeśli przyjmą chrześcijaństwo, uzależnią się od cesarstwa 
rzymsko-bizantyjskiego. Jeżeli przyjmą islam, uzależnią się od ka-
lifatu arabskiego. Woleli zatem przyjąć trzecią religię, żeby zacho-
wać niezależność. Niewiele im to pomogło, bo pod koniec X wieku 
państwo chazarskie runęło.

Tak więc bohaterem uczyniłem Chazara. Ale mnie intereso-
wał Chazar z epoki po upadku państwa chazarskiego, po rozgro-

17 Józef ben Aron (X w.) – król chazarski; korespondował z rabinem z Kordoby 
Chasdajem ibn Szaprutem w latach panowania kalifa Haruna ar-Raszida, czyli  
między 786 a 809 r. Zob. Listy chazarskie. List Hasdaja ibn Szapruta do króla Cha-
zarów Józefa znany też jako Dokument Schechtera oraz Odpowiedź króla Józefa. Tłum.  
A. Bielowski. Sandomierz 2013.
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mieniu przez Ruś, czyli Chazar z epoki rządów na Rusi Włodzi-
mierza18, a później jego synów, a w Polsce Bolesława Chrobrego.  
Ale znowuż ten Chazar skojarzył mi się z pewną postacią.  
W poemacie Puszkina Rusłan i Ludmiła19 czarownik porywa Lud-
miłę. Włodzimierz obiecuje, że ten, kto odnajdzie Ludmiłę, dosta-
nie ją za żonę. Wstało trzech rycerzy. Trzecim był, jak mówi orygi-
nał, „mołodyj chazarskij kniaź Ratmir”20 i on jest główną postacią 
w mojej powieści Kordoba z darów.

Do tego dochodzi problem bardzo sporny, na którego poru-
szenie pozwoliłem sobie w nowej powieści. Czy w Polsce istniał 
obrządek chrześcijaństwa słowiańskiego? Co do tego były spo-
ry. Troje historyków emigracyjnych, przede wszystkim Karoli-
na Lanckorońska21, ale później Henryk Paszkiewicz22 i Leon Ko- 

18 Włodzimierz I Wielki (zm. 1015) – wielki książę kijowski (ok. 980) z dy-
nastii Rurykowiczów; święty Kościoła katolickiego i prawosławnego; walczył  
z braćmi (Jaropełkiem i Olegiem) o władzę; próbował zjednoczyć plemiona 
ruskie; według legend, przyjęcie chrztu przez Włodzimierza I Wielkiego było 
punktem zwrotnym w jego życiu – doprowadziło do nawrócenia i ochrzczenia 
ludności zamieszkującej Ruś Kijowską.

19 Rusłan i Ludmiła (1820) – poemat Aleksandra Puszkina o porwaniu Ludmiły, 
córki Włodzimierza I Wielkiego, którą uratować miał rycerz Rusłan.

20 Parnicki użył w cytacie słowa „князь” (kniaź) zamiast „хан” (chan).  
Poprawna wersja tekstu brzmi: „Младой хазарский хан Ратмир” („Mladoj ha-
zarskij han Ratmir”). Zob. А.S. Puškin: Ruslan i Lûdmila. In: Idem: Polnoe sobranie 
sočinenij. T. 4. Moskva 1937, s. 8. W przekładzie Jana Brzechwy fragment I pieśni 
poematu brzmi: „Ratmir młody, / Chan, co chazarską ziemią włada”. A. Pusz-
kin: Rusłan i Ludmiła. Warszawa 1954, s. 10. Do wydania książkowego powieści  
weszła błędna wersja cytatu. Zob. T. Parnicki: Kordoba z darów. Powieść na tle 
dziejów XI wieku. Poznań 1988, s. 6.

21 Karolina Lanckorońska (herbu Zadora; 1898–2002) – historyk i historyk 
sztuki; pochodziła z arystokratycznego rodu; studiowała w Wiedniu, następnie 
związana ze Lwowem i z Uniwersytetem Jana Kazimierza, gdzie prowadziła wy-
kłady; w trakcie II wojny światowej była zaangażowana w działalność konspira-
cyjną; była więźniem obozu koncentracyjnego w Ravensbrück; po wojnie osiadła 
we Włoszech, gdzie kontynuowała pracę naukową oraz angażowała się w życie 
Polonii; autorka Wspomnień wojennych 22 IX 1939–5 IV 1945 (Kraków 2002).

22 Henryk Paszkiewicz (1897–1979) – historyk mediewista; absolwent Uni-
wersytetu Warszawskiego, z którym następnie był związany; uczestnik kampa-
nii wrześniowej; więzień obozu jenieckiego; po wojnie znalazł się we Włoszech, 
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czy23, twierdzili, że w Polsce istniał obrządek kościelny i istniała 
osobna organizacja kościelna – słowiańska24. Pani Lanckorońska, 
archeolog bardziej niż historyk, którą miałem zresztą zaszczyt 
osobiście poznać wiele lat temu, gdy byłem w Rzymie jako młody 
stypendysta Polskiej Akademii Literatury na parę miesięcy przed 
wybuchem II wojny światowej, posunęła się tak daleko, że twier-
dzi, iż to, co się nazywa reakcją pogańską25 – zamieszki po Miesz-
ku II i przed wstąpieniem na tron Kazimierza Odnowiciela26, że 
to w gruncie rzeczy była walka między wyznawcami obrządku 
rzymskokatolickiego, czyli łacińskiego, i obrządku słowiańskiego. 
Koczy i Paszkiewicz nie poszli tak daleko, ale stwierdzili, że ow-
szem – istniała kościelna organizacja słowiańska. Natomiast histo-
rycy polscy w kraju zdaje się jednogłośnie sprzeciwili się tej teorii.  
Co prawda już profesor Stanisław Kętrzyński27 był zdania, że 

a następnie w Londynie (od 1957); autor licznych prac naukowych o średnio-
wiecznej historii Polski i Rusi.

23 Leon Bogusław Koczy (1900–1981) – historyk mediewista; absolwent Uni-
wersytetu Poznańskiego (dziś: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu), z którym następnie był związany; uczestnik kampanii wrześniowej; żoł-
nierz Armii Polskiej na Wschodzie; po II wojnie światowej osiadł w Szkocji, gdzie 
kontynuował pracę naukową i angażował się w życie tamtejszej Polonii; autor 
licznych prac historycznych.

24 Zob. m.in. K. Lanckorońska: Reakcja pogańska i powrót Odnowiciela. „Teki Hi-
storyczne” 1960/1960, T. 11, s. 21–39; Eadem: Studies on the Roman-Slavonic Rite in 
Poland. Roma 1961; H. Paszkiewicz: The Making of the Russian Nation. London 1963; 
Idem: Początki Rusi. Kraków 1996. Zob. ciekawy artykuł: A. Mironowicz: Misja me-
todiańska na ziemiach polskich do końca XI wieku. „Elpis” 2002, nr 4/6, s. 219–252.

25 Mowa o powstaniu ludowym, zwanym także „reakcją pogańską”, z roku 
1038, podczas panowania Kazimierza I Odnowiciela; bunt niższych warstw spo-
łeczeństwa skierowany był prawdopodobnie zarówno przeciw możnym, jak  
i przeciw duchowieństwu katolickiemu.

26 Kazimierz I Odnowiciel (1016–1058) – władca Polski (1034–1058); na począt-
ku panowania wygnany przez możnowładców; ziemie polskie ogarnęła tak zwa-
na reakcja pogańska – najazd czeskiego księcia Brzetysława oraz bunt Miecława; 
w 1040 rozpoczął odbudowę państwa; przeniósł stolicę do Krakowa.

27 Stanisław Kętrzyński (1876–1950) – studiował we Lwowie, w Rzymie, Mo-
nachium i Paryżu; związany z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem 
Warszawskim; w okresie dwudziestolecia międzywojennego zajmował się poli-
tyką i dyplomacją; syn historyka Wojciecha Kętrzyńskiego.
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istniała druga metropolia za Bolesława Chrobrego z siedzibą  
w Sandomierzu28. Profesor Labuda poświęcił tej sprawie osobną 
rozprawę29, ale odrzucił tę teorię. Wystąpił natomiast z bardzo cie-
kawą koncepcją. I tu też byłby nadzwyczajny materiał dla autora 
powieści historycznej. Mianowicie w mojej powieści występuje 
córka Włodzimierza – Predsława30 – zhańbiona przez Bolesława 
Chrobrego i uprowadzona do Polski. Ja ją osadziłem koło Pozna-
nia, na drugim brzegu Warty. Natomiast profesor Labuda opu-
blikował bardzo interesującą rozprawę31, która też ma charakter 
oczywiście tylko domysłu niż udowodnionej tezy, że znaleziska 
na Ostrowiu Lednickim wiążą się z prawdopodobieństwem osa-
dzenia tam Predsławy. Postać Predsławy pojawiła się już w pierw-
szym tomie Nowej baśni, którą pisałem w Meksyku. Jest taka moja, 
można powiedzieć, idée fixe, że biskup Stanisław Szczepanowski32 
jest owocem zgwałcenia Predsławy przez Bolesława Chrobrego. 
Oczywiście jest to wbrew całej tradycji polskiej, w szczególności 
polskiej kościelnej. Ale jak można zauważyć, zarówno w Darach  
z Kordoby, jak i Kordobie z darów ten motyw się utrzymuje. Jest to 
temat wstydliwy. To jest problem, który rzuca pewien cień na 

28 S. Kętrzyński: O zaginionej metropolii czasów Bolesława Chrobrego. Warszawa 
1947; Idem: O zaginionej metropolii czasów Bolesława Chrobrego. W: Polska X–XI wie-
ku. Red. A. Gieysztor. Warszawa 1961.

29 G. Labuda: Zagadka drugiej metropolii w Polsce za czasów Bolesława Chrobre-
go. „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce”  
1984, T. 62, s. 7–25.

30 Przedsława Włodzimierzówna (zm. po 1018) – księżniczka ruska, córka 
Włodzimierza I Wielkiego; po wyprawie kijowskiej Bolesława Chrobrego upro-
wadzona jako jego nałożnica.

31 G. Labuda: Wyjaśniające się tajemnice Ostrowa Lednickiego. W: Mente et litteris. 
O kulturze i społeczeństwie wieków średnich. Red. H. Chłopocka. Poznań 1984.

32 Stanisław (ok. 1030–1079) – biskup krakowski (od 1072), męczennik, patron 
Polski; należał do opozycji wobec Bolesława II Śmiałego, przez którego został 
zamordowany (według Kroniki Kadłubka); święty Kościoła katolickiego kanoni-
zowany w 1253 r.; kult świętego odegrał rolę w dążeniach zjednoczeniowych  
po rozbiciu dzielnicowym; konflikt między Stanisławem i Bolesławem obrósł  
obfitą historiografią, jest także ważnym motywem literackim, ogniskującym nie-
jako spór władzy świeckiej i duchowej.
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osobowość Bolesława Chrobrego. Przecież Bolesław Chrobry jest  
w glorii wielkości. Jest taka tendencja, by przedstawiać ludzi, któ-
rzy są wielkimi postaciami historycznymi, jako ludzi też o wyso-
kiej wartości moralnej. No, ale Kronika Galla33, najstarsze polskie 
źródło, nie pozostawia co do tego wątpliwości. Ktoś oczywiście 
może powiedzieć, że Gall po prostu skłamał. Są historycy, którzy 
twierdzą, że Kronice Galla ufać znowu tak bardzo nie można. Ale 
Gall mówił bardzo wyraźnie, że Bolesław jak zdobywał Kijów ude-
rzył mieczem w Złotą Bramę. Zapytany, po co on to zrobił, odpo-
wiedział: zrobiłem to dlatego, że tak jak teraz wyszczerbiłem swój 
miecz o bramę, tak dzisiaj jeszcze wyszczerbię cnotę córki władcy 
kijowskiego. Oczywiście można powiedzieć, że Gall to zmyślił. Są 
historycy, i to nawet rosyjscy, którzy twierdzą, że Złotej Bramy nie 
było jeszcze w 1018 roku, że została wzniesiona dopiero w 1037. 
To by ratowało – jeśli tak można powiedzieć – moralne oblicze 
Bolesława Chrobrego, a całą tę historię uznalibyśmy za baśń, le-
gendę. Ale ja się na tej legendzie oparłem. Po prostu mnie ta kon-
cepcja związku Bolesława z Predsławą zafascynowała. Istnieje 
problem psychologiczny, którego nie rozwinąłem, gdy pisałem  
pierwszy tom Nowej baśni w roku 1961. On ją zgwałcił, żeby po-
hańbić ją i jej cały ród, ale ona go zafascynowała jako kobieta  
i została jego nałożnicą do końca życia.

Wiele razy spotykałem się z pytaniem: czy Pan zdaje sobie spra-
wę, dla kogo Pan właściwie pisze? Mnie jest trudno na takie py-
tanie odpowiedzieć. Kiedyś – to chyba chodziło o moje powieści 
związane z tematyką starożytną: Koniec „Zgody Narodów” i Sło-
wo i ciało – zaczepiono mnie w ten sposób: pan porusza tematy 

33 „A Bolesław bez oporu wkroczył do wielkiego i bogatego miasta [Kijowa –  
P.G.K., T.M.] i dobywszy z pochew miecza uderzył nim w Złotą Bramę, gdy zaś 
ludzie jego się dziwili, czemu to czyni, wyjaśnił [im to] ze śmiechem, a wcale 
dowcipnie: »Tak jak w tej godzinie Złota Brama miasta ugodzoną została tym 
mieczem, tak następnej nocy ulegnie siostra najtchórzliwszego z królów, której 
mi dać nie chciał. Jednakże nie połączy się z Bolesławem w łożu małżeńskim, 
lecz tylko raz jeden, jak nałożnica, aby pomszczona została w ten sposób zniewa-
ga naszego rodu, Rusinom zaś ku obeldze i hańbie«. Tak powiedział i co rzekł,  
to spełnił”. Anonim tzw. Gall: Kronika polska..., s. 23–24.
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wiążące się z wydarzeniem czy całymi epokami historycznymi, 
o których prawie nikt nic nie wie. Powiedziałem, że się z tym nie 
zgadzam. Nie umiem powiedzieć, jak teraz uczą historii w pol-
skich szkołach, ale jeżeli uczą dobrze, albo uczą tak, jak uczono za 
mojej wczesnej młodości, to raczej te moje powieści historyczne 
nie powinny sprawiać trudności ludziom, którzy ukończyli szkołę 
średnią. Ale teraz myślę – może to jest zbyt zawężające. Nie wiem, 
czy koniecznie trzeba skończyć liceum, żeby chcieć czytać moje 
książki. Jakieś pół roku temu z górą otrzymałem list od człowieka, 
który przedstawił się jako robotnik fabryczny i powiedział, że jest 
miłośnikiem moich powieści.

Stawia mi się też zarzut, nawiązując zresztą do moich wykła-
dów, że ja zbyt dosłownie wziąłem tezę słynnego pisarza Ber-
narda Shawa34, że żadna postać nie może być inteligentniejsza od  
autora35. Zapytano mnie kiedyś w związku z tym: czy gdyby pan 
pisał powieść o Koperniku, czy pan by porwał się na powieść, któ-
ra byłaby czymś w rodzaju biografii, czy wybrałby pan pewien 
moment z życia i jaki to byłby moment? Odpowiedź moja była 
prosta: ja nigdy nie pisałbym powieści o Koperniku, ponieważ Ko-
pernik był geniuszem, a ja, choć specjalnie skromny nie jestem, 
za geniusza się nie uważam. Ale ludzie piszą, piszą – usłysza-
łem w odpowiedzi, i zresztą taka pańska teza spowodowałaby, 
że nie istniałaby większość znanych powieści historycznych. Te-
raz myślę: może rzeczywiście zbyt dosłownie przyjąłem tę tezę, 
może jednak pewną wizję geniuszu można stworzyć. Z czymś ta-
kim bowiem zetknąłem się w młodości. Był pisarz rosyjski, dziś 
prawie zupełnie zapomniany, Ałdanow, którego powieści przed 
wojną w Polsce się ukazały... Otóż w powieści Dziewiąty Thermi- 

34 George Bernard Shaw (1856–1950) – irlandzki pisarz i dramaturg, przed-
stawiciel realizmu; zdobywca literackiej Nagrody Nobla (1925); autor Pigmaliona 
(1913).

35 Zob. T. Parnicki: Rozdwojony w sobie. Warszawa 1983, s. 275–276; Idem: 
Historia w literaturę przekuwana. Warszawa 1980, s. 254–255; por. B. Shaw: Kwin- 
tesencja ibsenizmu. Przeł. C. Wojewoda. Warszawa 1960; M. Jakubowiak: Spółka 
autorska T.P. Postaci metafikcyjne w dwóch powieściach Teodora Parnickiego. „Teksty 
Drugie” 2013, nr 3, s. 210.
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dora36 jest scena, w której oficer rosyjski wysłany z pewną misją  
do Anglii jedzie przez Prusy i zatrzymuje się w Królewcu, gdzie,  
jak wiadomo, mieszkał i wykładał wielki Kant37. Według mnie, 
autorowi udało się w paru zdaniach wytworzyć wrażenie, dzięki 
któremu czytelnik czuje, że ten mały, śmieszny człowiek jest czło-
wiekiem genialnym. Czyli ta moja teza była rzeczywiście za dale-
ko posunięta, ale faktem jest, że ja w praktyce się do tej tezy sto-
sowałem. Zastosowałem się do niej, powiedzmy, najdrastyczniej 
w powieści Słowo i ciało, gdzie występuje wielki myśliciel wczes- 
nochrześcijański Orygenes38, ale on występuje tylko w listach in-
nych osób.

Na zakończenie chciałbym dorzucić jeszcze coś – co zresztą  
w bardzo luźnym pozostaje związku z powieścią Kordoba z darów. 
Chodzi o te pretensje, że nazbyt wiele wymagam od swoich czy-
telników, że niby czytać mogą mnie wyłącznie historycy. Nie je-
stem zdania, ażeby te pretensje były uzasadnione, nie piszę dla 
historyków. Raz, lecz tylko właśnie jeden jedyny raz, świadomie 
wprowadziłem do swojego pisarstwa coś, co istotnie może być 
zagadką czy szaradą, którą rozwiązać mógłby prawdopodobnie 
tylko człowiek bardzo dobrze znający dzieje VII wieku ery chrze-
ścijańskiej. Mianowicie w powieści mojej Sekret trzeciego Izajasza 
wydanej przez Czytelnika w 1984 roku, w rozdziale drugim części 
drugiej jest taki epizod: przybyły do Rzymu z Hiszpanii w roku 646 
opat Tajon ma dwóch nocnych gości. Drugi z tych nocnych gości 

36 Powieść Marka Ałdanowa Dziewiąty Thermidora (1921), będąca pierwszą 
częścią tetralogii Myśliciel poświęconej rewolucji francuskiej, ukazała się w pol-
skim przekładzie Jana Barskiego nakładem Wydawnictwa Jakuba Przeworskie-
go (Warszawa 1933).

37 Immanuel Kant (1724–1804) – niemiecki filozof związany z Królewcem  
i Uniwersytetem Albrechta w Królewcu; twórca filozofii krytycznej, zaj-
mował się metafizyką, teorią poznania, etyką; jeden z najważniejszych filo- 
zofów oświecenia; autor Krytyki czystego rozumu (1781) i Krytyki czystego  
sądzenia (1790).

38 Orygenes (185–254) – teolog, filozof i pisarz starochrześcijański; egzegeta  
Pisma Świętego; jeden z najważniejszych twórców swoich czasów, ojciec Kościo-
ła; pochodził z Aleksandrii; prawdopodobnie jako młody chłopiec dokonał auto-
kastracji; jeden z bohaterów Słowa i ciała.



mówi o sobie tak: tu w Rzymie i chrześcijanie, i żydzi uważają 
mnie za Żyda, właśnie uważają – na co on kładzie nacisk, czyli 
prawdopodobnie albo ponad wątpliwość wszelką ten drugi nocny 
gość Tajona, pomimo tego, co o nim powszechnie się myśli, nie jest 
Żydem. I teraz pytanie: kim jest? Trzeba dodać, że człowiek ten 
jest badaczem i bardzo wnikliwym komentatorem Starego Testa-
mentu, w szczególności – proroctwa Izajasza. Ciekawym bardzo, 
czy ktoś z czytelników mojej powieści odgadł, kim był ten drugi 
gość Tajona39.

39 Redakcja skomentowała odpowiedzi czytelników na to zadane przez 
Parnickiego pytanie w ten sposób: „Zagadka okazała się, niestety, za trudna – 
wszystkie nadesłane odpowiedzi były błędne [...]. Pełna więc odpowiedź na za-
gadkę przedstawioną przez Teodora Parnickiego brzmi: drugim gościem Tajona 
jest nawrócony na islam monofizyta”. Kim był gość opata Tajona [notka redakcji]. 
„Nurt” 1988, nr 6, s. 24.
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Cały w przeszłości1

Łaskawe Panie, Łaskawi Panowie!
Jestem głęboko wzruszony Państwa uprzejmością, tym, z jaką 

uwagą zareagowali Państwo na propozycję zapoznania się z moją 
twórczością literacką. Zrozumiałe, że byłbym tym wzruszony  
w każdej sytuacji, ale teraz jest to sytuacja szczególna i dlatego 
też zupełnie szczerze mogę powiedzieć, że jestem wzruszony  
głęboko, a nawet wręcz rozrzewniony. Dlaczego? Na czym polega 
wyjątkowość tej sytuacji? A więc, łaskawe Panie i Panowie, polega 
ona na tym, że Państwo są moskwiczanami, a Moskwa – to miasto 
mojego dzieciństwa. Wprawdzie nie mojego dzieciństwa najwcześ- 
niejszego; urodziłem się w Niemczech, w Berlinie, rodzice przy-
wieźli mnie do Rosji, gdy miałem trzy lata z kawałkiem. Inaczej 
mówiąc, przyjechałem do Rosji, jak mi się wydaje, w drugiej poło-
wie 1911 roku. Mówię przyjechałem, ale oczywiście, przyjechali ze 
mną moi rodzice. Ale o nich powiedzieć trzeba jeszcze inaczej: oni 
nie przyjechali, oni wrócili. Byli w Rosji już wcześniej. Moja matka 
była kijowianką. Ojciec skończył gimnazjum w Baku na Kauka-
zie, był studentem uniwersytetu w Kijowie. Myślę, że wielu z Was 
pamięta, że Lenin kiedyś w „Iskrze”2 pisał o zamieszkach rewo-

1 „Literatura na Świecie” 1989, nr 5–6. Wypowiedź pisarza w języku rosyjskim 
nagrana na potrzeby spotkania poświęconego twórczości Parnickiego zorgani-
zowanego w Moskwie 30 listopada 1988 r. Tłumaczenie Krystyna Kancewicz- 
-Sokołowska.

2 „Iskra” – periodyk Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (1898–
1918), wydawany w zachodniej Europie w latach 1900–1905; Włodzimierz Lenin 
był pierwszym redaktorem „Iskry”.

1989
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lucyjnych wśród studentów na początku wieku na uniwersytecie  
w Kijowie3. Wtedy też rząd carski karał studentów w ten sposób, 
że wcielał ich do armii carskiej. Ale mojego ojca nie mogli powołać 
do wojska, bo był obywatelem niemieckim. Obywatel niemiecki 
nie mógł zostać żołnierzem rosyjskim. Tak więc został wydalony 
z Rosji z tak zwanym wilczym biletem. Jednakże wrócił. Wrócił 
przede wszystkim dlatego, że po przyjeździe do Niemiec skoń-
czył słynną na początku XX wieku Politechnikę na przedmieściach 
Berlina – w Charlottenburgu. Wtedy w Rosji młodzi inżynierowie, 
absolwenci tego instytutu bardzo byli cenieni. Do pracy w Mo-
skwie ściągnęła mojego ojca firma Gustaw List i Synowie4. Gustaw 
List był Niemcem, luteraninem. Jego synowie – Mikołaj i Aleksan-
der zrusyfikowali się. Jak powiedziałem, przeszli na prawosławie. 
Gdzieś w Moskwie mieli fabrykę. Albo nie pamiętam gdzie, albo, 
co też jest możliwe, nigdy nie wiedziałem, ponieważ oprócz fa-
bryki mieli też biuro... czy też można powiedzieć kantor. Tam też 
często przychodziłem z mamą, bo właśnie w tym biurze pracował 
mój ojciec. Czasem pracował też i w fabryce. Była to fabryka bu-
dowy maszyn. Biuro firmy Gustaw List i Synowie znajdowało się 
na ulicy Miasnickiej, pod dwudziestym szóstym. Miasnicka – jeśli 
się nie mylę – teraz nosi nazwę Kirowa. Naprzeciwko biura fir-
my List była poczta, wtedy nazywało się to „pocztamt”5 („urząd 
pocztowy”). Do dziś pamiętam, że nad wejściem do urzędu był  
 

3 Parnicki ma na myśli zamieszki rewolucyjne 1905 r. Zob. T. Parnicki: Muza 
dalekich podróży. Powieść. Warszawa 1970, s. 598.

4 Gustav List (1835–1913) – zdobył wykształcenie w USA; w 1856 przeniósł 
się do Rosji; najpierw pracował tam jako mechanik w cukrowni w Woroneżu 
(skonstruował wówczas swą pierwszą mechaniczną pompę gaśniczą); w 1863 
przeniósł się do Moskwy, gdzie założył warsztat i kupił dom na wyspie Bachlug 
przy ulicy Sofijskiej 12/14 (willę z widokiem na Kreml, w której później mieściła 
się brytyjska ambasada); od 1897 firma Lista – już jako fabryka produkcji ma- 
szyn – działała jako spółka akcyjna (udziałowcami byli też synowie Lista – Alek-
sander i Mikołaj) i zajmowała się produkcją sprzętu gaśniczego, hydrantów;  
w 1905 wyprodukowała pierwszy rosyjski kompresor; w 1913 firma zatrudniała 
około 1 400 pracowników.

5 postamt (niem.) – ‘poczta, urząd pocztowy’.
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wyrzeźbiony orzeł, ogromny orzeł. A ja jako mały chłopiec ba-
łem się tego orła. Czy pamiętam coś jeszcze z tego okresu? Tak.  
Po pierwsze, mieszkaliśmy tam, w Moskwie, około czterech lat. Sy-
tuacja, jaka wytworzyła się w związku z I wojną światową, a także 
to, że mój ojciec, choć był Polakiem, był obywatelem niemieckim, 
inaczej mówiąc, obywatelem państwa, z którym Rosja prowadziła 
wojnę, spowodowała to, że został zesłany z Moskwy do guber-
nialnego miasta – Ufy. Ufa to teraz stolica Baszkirskiej Republiki 
Autonomicznej6. Przez wszystkie te lata mieszkaliśmy w Zauł-
ku Furmannym. Zaułek Furmanny jeszcze i dziś nosi tę nazwę. 
Ktoś z moich warszawskich przyjaciół był tam na moją prośbę. 
Zaułek Furmanny był w pobliżu ulicy Sadowej; trzeba wiedzieć, 
że Sadowa miała różne odcinki, to było w pobliżu Sadowej – 
Czernogłaznej. Tam też w pobliżu były Krasnyje Worota7. Teraz 
już, wydaje mi się, nie istnieją. Mieszkaliśmy przez cały ten czas  
w jednym domu – Furmanny Zaułek 18, ale w dwóch różnych 
mieszkaniach. Z początku było to dość przeciętne mieszkanie, 
uboższe, potem widocznie mój ojciec zarabiał lepiej u Lista i Sy-
nów i zmieniliśmy mieszkanie. Było to, jak na owe czasy, mieszka-
nie bardzo komfortowe. Było to przecież przed I wojną światową. 
Cztery pokoje, elektryczność, centralne ogrzewanie, łazienka, win-
da na trzecie piętro, gdzie mieszkaliśmy. Co jeszcze pamiętam? 
Rodzicie zabierali mnie do teatru na spektakle operowe. Zawsze 
była to opera, nigdy, przez wszystkie lata pobytu w Moskwie, 
nie byłem w teatrze dramatycznym, nie widziałem żadnej kome-
dii. Zawsze opera. Zawsze spektakle w ciągu dnia. Cóż, miałem 
wszystkiego trzy do siedmiu lat. Wieczorem rodzice nie zabierali 
mnie. W niedzielę, na spektakle popołudniowe. Pamiętam Damę 

6 Ufa – miasto w europejskiej części Rosji, nad rzeką Bieła; od 1922 stolica 
Baszkirskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (utworzonej  
w 1919, a zlikwidowanej w 1990); dziś stolica autonomicznej republiki Baszkorto-
stanu, części Federacji Rosyjskiej. Parniccy przenieśli się do Ufy w 1915.

7 Czerwona Brama – łuk tryumfalny wybudowany w estetyce barokowej  
w XVIII w. w Moskwie, kilkukrotnie przebudowywany; zniszczony w 1927; dziś 
nazwę „Czerwona Brama” nosi jedna ze stacji moskiewskiego metra.
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Pikową8 Czajkowskiego9, operę Masseneta10 Thaïs11, opery Car  
i cieśla12, Zaporożec za Dunajem13, ale nazwisk kompozytorów tych 
dwóch oper nie pamiętam. Co ciekawe, nie były to spektakle 
operowe w słynnym moskiewskim Teatrze Wielkim14. Wtedy,  
w dzieciństwie nigdy nie byłem we wnętrzu Teatru Wielkiego. Wi-
działem go tylko z zewnątrz, patrzyłem nań, a kiedy patrzyłem – 
po prawej stronie był sklep, duży sklep, do którego chodziliśmy  
z mamą. Nazywał się Miur i Merilis15, zdaje się, że właścicielami 
byli Francuzi. Zdaje się, że teraz jest to dom towarowy, w każ-

8 Dama Pikowa (1890) – opera Piotra Czajkowskiego na podstawie opowiada-
nia Aleksandra Puszkina (libretto: Modest Czajkowski), której tematem jest hi-
storia miłości Hermana i Lizy oraz tajemnicy trzech mających przynosić szczęście 
i pieniądze kart, będących w posiadaniu babci Lizy – Hrabiny; opera uznawana 
jest za arcydzieło światowej muzyki.

9 Piotr Iljicz Czajkowski (1840–1893) – rosyjski kompozytor; studiował  
w Petersburgu u Antoniego Rubinsteina; później związany z Moskwą; miał zna-
czący wpływ na rozwój muzyki rosyjskiej; kompozytor symfonii, oper (między  
innymi Eugeniusz Oniegin, 1879; Dziewica orleańska, 1881) oraz baletów (między 
innymi Jezioro łabędzie, 1876; Dziadek do orzechów, 1892).

10 Jules Massenet (1842–1912) – francuski kompozytor, głównie utworów ope-
rowych; związany z Paryżem; pobierał nauki u Franciszka Liszta; jeden z waż-
niejszych twórców opery swoich czasów; skomponował między innymi opery Cyd 
(1885), Werther (1892); uczniem Masseneta był między innymi Claude Debussy.

11 Thaïs (1894) – opera Jules’a Masseneta na podstawie powieści Anatola Fran-
ce’a (libretto: Louis Gallet); akcja opery toczy się w starożytnym Egipcie; tematem 
jest miłość mnicha Atanaela do kurtyzany Thaïs.

12 Car i cieśla (1837) – opera komiczna niemieckiego kompozytora Alberta Lor-
tzinga (1801–1851), który jest też autorem libretta; bohaterem opery jest Piotr I 
Wielki, który pod przybraną tożsamością – w celu zbierania zagranicznych do-
świadczeń – przebywa w Holandii w środowisku dyplomatów.

13 Zaporożec nad Dunajem (1863) – opera komiczna ukraińskiego kompozy-
tora i śpiewaka Semena Hułaka-Artemowskiego (1813–1873) z librettem jego 
autorstwa; tematem opery jest likwidacja Siczy Zaporoskiej przez carską armię  
i próby odnalezienia się Kozaków w nowych warunkach – w Siczy Zadunajskiej 
na terenach Imperium Osmańskiego.

14 Teatr Bolszoj – rosyjski teatr założony w 1776 r., od 1825 w siedzibie przy 
placu Teatralnym zaprojektowanej przez Osipa Iwanowicza Bowe (właśc. Joseph 
Bové, 1784–1834), architekta pochodzenia włoskiego.

15 Luksusowy dom towarowy działający w Moskwie od lat osiemdziesią- 
tych XIX w. Firma Мюр и Мерилиз (Muir&Mirrielees) założona przez szkoc- 
kich przedsiębiorców Andrew Muira (1817–1899) i Archibalda Mirrieleesa
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dym razie w czasie II wojny światowej był to dom towarowy.  
Po lewej stronie były jakieś teatry dramatyczne – może Teatr 
Mały16, może Teatr Korsza17!? Ale ja z rodzicami chodziłem do in-
nego teatru. W Moskwie była jeszcze inna opera – przedsiębior-
stwo prywatne, nie państwowe – przedsiębiorstwo, czy też może 
instytucja – w każdym razie opera prywatna. Opera Zimina18...

Pamiętam Kreml. Wtedy był wolny wstęp na Kreml, w każdym 
razie w niedziele. Ojciec w niedziele, kiedy miał wolny czas, za-
bierał mnie tam. Co pamiętam? Car-dzwon19... połamany... Car- 
-armata20, ogromne kule armatnie obok Car-armaty. Pamiętam 
wewnątrz, w pałacu kremlowskim czy też w jednym z pałaców 
kremlowskich Komnatę Graniastą, Zbrojownię. W Komnacie  
Graniastej, jak mi się wydaje, nie jestem tego pewny, ale chyba 
był nawet zakrwawiony ubiór carewicza Dymitra21, tego syna 

(1797–1877) działała pierwotnie (od 1857) w Petersburgu. Od 1908 dom towarowy  
mieścił się w nowo wybudowanym neogotyckim gmachu przy placu Teatral-
nym w Moskwie. Znacjonalizowany w czasie rewolucji, od 1922 działa pod  
nazwą CUM / ЦУМ (Центральный универсальный магазин, Centralny Uni-
wersalny Dom Towarowy).

16 Teatr Mały w Moskwie – jeden z najstarszych rosyjskich teatrów drama-
tycznych, założony w 1824; stylem inscenizacji i gry aktorskiej kontynuuje nurt 
realistyczny znamienny dla rosyjskiego teatru XIX w.

17 Teatr Korsza – teatr dramatyczny działający w Moskwie w latach 1882–1917; 
miał siedzibę przy ulicy Pietrowskiej 3; właścicielem Teatru był Fiodor Korsz.

18 Opera Zimina – moskiewska opera działająca w latach 1903–1917; założona 
przez przedsiębiorcę Siergieja Zimina; w repertuarze opery były między innymi 
kompozycje Rimskiego-Korsakowa, Pucciniego i Wagnera.

19 Car-kołokoł (ros. Царь-колокол) – największy na świecie dzwon (około 
200 ton), usytuowany na kamiennym postumencie na placu w obrębie moskiew-
skiego Kremla; odlany w 1735 r. na Kremlu; nigdy nie zadzwonił.

20 Car-puszka (ros. Царь-пушка) – największa na świecie (pod względem ka-
libru) armata spośród ładowanych od przodu; obecnie eksponowana na Kremlu 
(obok Car-kołokoła); odlana z brązu w 1586 przez mistrza ludwisarskiego An-
drieja Czochowę na polecenie cara Fiodora Rurykowicza.

21 Dymitr Iwanowicz (1582–1591) – syn Iwana IV Groźnego; zginął w niejas- 
nych okolicznościach, być może zamordowany; święty Kościoła prawosławne-
go; w okresie „wielkiej smuty” (na przełomie XVI i XVII w.) pojawiło się trzech 
tak zwanych Dymitrów Samozwańców (wszyscy trzej podawali się za zmarłego 
syna Iwana Groźnego), którzy przyczynili się do zamętu politycznego oraz woj-
ny polsko-rosyjskiej.
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Iwana Groźnego22, którego zabójstwo23 teraz już, zdaje się, nie jest 
kwestionowane... W ogóle przez jakiś czas historycy podawali je  
w wątpliwość. Mówiono, że Dymitr Samozwaniec nie był Dymi-
trem Samozwańcem, tylko prawdziwym carewiczem Dymitrem.

Najlepiej pamiętam Galerię Tretiakowską24. Pamiętam obraz, 
którego zawsze się bałem. Ojciec mój bardzo lubił chodzić do  
Galerii Tretiakowskiej. Bałem się obrazu Księżna Tarakanowa  
w więzieniu25. Przedstawiał, zdaje się, powódź. Tak mi się wy-
daje, już nie pamiętam, albo bardzo słabo pamiętam... Księżnej 
grozi śmierć, u jej nóg kłębią się myszy. Pamiętam obraz Szysz-
kina26 Trzy niedźwiadki27. Historyczne obrazy Wasniecowa28. 
Trzej bohatyrowie29: Ilja Muromiec, Dobrynia Nikiticz, Alosza 

22 Iwan IV Groźny (1530–1584) – wielki książę moskiewski i pierwszy korono-
wany car Rosji (1547) z dynastii Rurykowiczów; mimo iż wdrażał reformy (ude-
rzające głównie w bojarów) oraz prowadził agresywną politykę zagraniczną, sto-
sowanym przez siebie terrorem (opricznina) doprowadził do kryzysu państwa.

23 To jest zabójstwo Dymitra Iwanowicza.
24 Galeria Tretiakowska – założona w połowie XIX w. w Moskwie przez Pawła 

Trietjakowa (rosyjski kupiec i mecenas sztuki) jako prywatna kolekcja; dziś jedno 
z najważniejszych muzeów sztuki rosyjskiej.

25 Księżniczka Tarakanowa (1864) – obraz Konstantyna Dmitriejewicza Fla- 
wickiego (1830–1866, rosyjski malarz) przedstawiający kobietę w podtopionej 
więziennej celi; Tarakanowa podawała się za córkę carycy Elżbiety I; została 
uwięziona w Twierdzy Pietropawłowskiej, gdzie zmarła na gruźlicę.

26 Iwan Iwanowicz Szyszkin (1832–1898) – rosyjski malarz pejzażysta; studio-
wał w Moskwie i Petersburgu, następnie w Europie Zachodniej; członek grupy 
artystycznej Pieriedwiżnicy (Towarzystwo Objazdowych Wystaw Artystycz-
nych); autor obrazów: Chatka w lesie (1870), Wieczór (1882), Mglisty poranek (1885), 
Las (1895).

27 Chodzi prawdopodobnie o obraz Poranek w sosnowym lesie (1889), jeden z naj-
bardziej znanych obrazów Szyszkina, przedstawiający cztery niedźwiedzie w lesie.

28 Wiktor Michajłowicz Wasniecow (1848–1926) – rosyjski malarz, autor obra-
zów historycznych oraz przedstawiających motywy mitologiczne; studiował na 
Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu; związany z grupą Pieriedwiżnicy; waż-
niejsze obrazy: Mocarze (1898), Syrena i Alkonost. Ptaki radości i cierpienia (1896).

29 Mocarze (1898) – obraz Wiktora Wasniecowa przedstawiający trzech bo-
haterów ruskich bylin (tradycyjnych rosyjskich pieśni): Dobrynię Nikiticza, 
Ilję Muromieca oraz Aloszę Popowicza, którzy stanowili ruskie odpowiedniki  
zachodniego rycerstwa; siedzący na koniach mężczyźni są ukazani podczas  
wędrówki po stepie; obraz wpisywał się w zainteresowania Wasniecowa rosyj-
skim folklorem i kulturą.
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Popowicz. No i obraz, którego zawsze się bałem, dlatego że 
nie było na nim żywych ludzi, były trupy. Było to pole bit- 
wy, pole boju księcia Igora z Połowcami30. Wydaje mi się, że były 
też obrazy Wierieszczagina31 przedstawiające wojnę rosyjsko- 
-turecką w 1877 roku32, kiedy wojskami rosyjskimi dowodził gene-
rał Skobielew33. Ale co do tego nie jestem pewien...

No właśnie. Jesteście pewnie rozczarowani? Może oczekiwali-
ście ode mnie czegoś innego? Na przykład, że będę mówił o litera-
turze? O literaturze w ogóle, czy też o jakichś wybranych proble-
mach literackich? A w szczególności o swojej własnej twórczości 
literackiej? No cóż, o literaturze w ogóle mogę coś powiedzieć.

Uwielbiam poezję rosyjską. Mało powiedzieć – jestem jej wiel-
bicielem, jestem jej miłośnikiem. Ale poezję rosyjską znam wy-
cinkowo. Moja znajomość poezji rosyjskiej kończy się na Maja-
kowskim34. A przecież Majakowski umarł ponad pół wieku temu! 
Możliwe, że w ciągu tych pięćdziesięciu z kawałkiem lat poja-
wili się w Rosji nowi poeci, poeci znakomici, może nawet wielcy  

30 Chodzi prawdopodobnie o obraz Wiktora Wasniecowa Po bitwie Igora  
Światosławowicza z Połowcami (1830). Wojska Igora Światosławowicza (1151–
1202), księcia ruskiego, przegrały bitwę nad rzeką Sułą z wojskami Połowców 
(lub pochodzenia ałtajskiego) w 1185 r.

31 Wasilij Wasiljewicz Wierieszczagin (1842–1904) – rosyjski malarz, żołnierz 
i podróżnik pochodzenia chłopskiego; autor obrazów o tematyce batalistycznej: 
Nagły atak (1871), Apoteoza wojny (1872), Napoleon pod Borodino (1897).

32 wojna rosyjsko-turecka (1877–1878) – konflikt Cesarstwa Rosyjskiego  
z Imperium Osmańskim spowodowany przede wszystkim polityką mocarstwo-
wą obu państw i rozpoczęciem walk narodowowyzwoleńczych na Bałkanach – 
wskutek zwycięstwa Rosji w tej wojnie kraje bałkańskie rozpoczęły proces wy-
zwolenia się spod wpływu Turcji.

33 Michaił Dmitriewicz Skobielew (1843–1882) – rosyjski wojskowy, gene-
rał w armii cesarskiej; sławę zyskał między innymi dzięki swoim dokonaniom  
w wojnie rosyjsko-tureckiej.

34 Władimir Władimirowicz Majakowski (1893–1930) – rosyjski poeta i dra-
maturg, związany z futuryzmem i kubofuturyzmem; od najmłodszych lat miesz-
kał w Moskwie; początkowo wspierał rewolucję, później wchodził z bolsze- 
wikami w otwarte polemiki; ogłaszał manifesty futurystyczne; zginął w niejas- 
nych okolicznościach; autor dramatu Włodzimierz Majakowski (1913) i poematów 
Obłok w spodniach (1915) oraz Włodzimierz Iljicz Lenin (1924).
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poeci. Może powstają pierwszorzędne utwory artystyczne. Nie 
mam o tym najmniejszego pojęcia. Co zaś dotyczy Majakow-
skiego: to bardzo ciekawe, czy i teraz uważany jest za wybitnego  
poetę? Mój stosunek do jego poezji jest niejednoznaczny. Najbar-
dziej utkwił mi w pamięci dość zagadkowy wiersz – wiersz po-
święcony pamięci Jesienina35. Sam Majakowski prawdopodobnie 
w drugiej zwrotce pisze:

Nie, Jesienin,
        na bok
       głupie żarty

W gardle gruda bólu,
          to nie śmiech.

Jakże zaczyna się ten wiersz?

Odeszliście,
      jak mówią
            w inny świat

Pustka...
            Lecicie,
             wzbijając się w niebo.

I zaliczki nie ma,
              i knajpy brak.

Na trzeźwo.

No i dalej jeszcze. Aluzje. Pamiętacie takie pół zwrotki, kiedy 
mowa jest o pijaństwie Jesienina, o tym, że nic go nie łączy z klasą. 
Majakowski pisze tam:

35 Sergiej Aleksandrowicz Jesienin (1895–1925) – rosyjski poeta, bliski  
nurtowi chłopskiemu i imażynizmowi, a z czasem – katastroficznemu; związa- 
ny z Petersburgiem i Moskwą; krytykował terror bolszewicki, odbył podróż po 
Europie i Stanach Zjednoczonych; chory na depresję i alkoholizm – prawdo- 
podobnie popełnił samobójstwo; autor Spowiedzi chuligana (1920), Moskwy kar-
czemnej (1922) i Motywów perskich (1925).
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Bo czy klasa
       pragnienie
              zapija kwasem?

Klasa lubi wypić –
      nie od tego jest!...

(tłumaczył Leon Pasternak)36

Tak więc cały wiersz z jednej strony jest pewnego rodzaju ele-
gią na część zmarłego, z drugiej – drwiną, szyderstwem. A pomy-
śleć, że tenże Majakowski potem, w kilka lat, zdaje się, później, tak 
samo popełnił samobójstwo. Ale są w poezji Majakowskiego inne 
miejsca, które zapamiętałem, a które wywierają na mnie głębokie 
wrażenie. Choćby takie słowa:

Za geniuszami,
            jak żałobna wdowa

Niech idzie sława
    w takt żałobnych marszów –

I kilka wierszy dalej, nieomal wulgarnie, a jednocześnie wspa-
niale:

Mam gdzieś
       ten brąz,
          co na pomniki pójdzie,

mam gdzieś marmury,
              co byle kpu stawiali.

Podzielmy sławę
               – toć myśmy swoi ludzie

(tłumaczył Władysław Broniewski)37

36 Zob. W. Majakowski: Sergiuszowi Jesieninowi. Tłum. L. Pasternak. W: W. Ma- 
jakowski: Poezje. Red. M. Jastrun et al. Warszawa 1957, s. 371–376.

37 W. Majakowski: Na cały głos [Pierwszy wstęp do poematu]. Tłum. W. Bro-
niewski. W: W. Majakowski: Liryka. Oprac. S. Pollak, A. Stern. Warszawa 1965, 
s. 178–185.
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Zachwycałem się symbolistami i akmeistami. Do dziś naj-
większe wrażenie wywiera na mnie zwrotka z poematu Błoka  
Scytowie:

Kochamy wszystko (my – to znaczy, my, Rosjanie)
Kochamy wszystko – i żar zimnych liczb,
I wizje w boskim zachwyceniu,
Nieobca nam galicka jasna myśl
Ani germański mroczny geniusz.

(tłumaczył Mieczysław Jastrun)38

Mówiąc o symbolistach, chciałem zwrócić uwagę na coś bar-
dzo interesującego. W 1939 roku byłem w Rzymie. Dowiedziałem 
się, że mieszka tam wspaniały rosyjski symbolista – Wiaczesław 
Iwanow39. Zawsze mówiłem o nim Iwanow40. Poszedłem do niego  
z wizytą. Często go odwiedzałem. Zawsze krzyczał na mnie, 
bo z przyzwyczajenia mówiłem „Gospodin Iwanow”. Zawsze 
krzyczał: „Nie Iwanow, nie Iwanow, łaskawy panie, Iwanow!”. 
Miałem 31 lat, on miał zdaje się 73 czy 74, ale pod względem 
umysłowym był najzupełniej młody. Przynosiłem z sobą wino. 
Zauważyłem, że upijam się szybciej niż on. Ale co najciekawsze?  
W Rzymie, stolicy katolicyzmu, sercu kultury łacińskiej, Wiacze-
sław Iwanow na katolickiej, papieskiej wyższej uczelni41 prowa-
dził wykłady o rzymskiej poezji łacińskiej, nie pomijając też łaciń-
skiej poezji kościelnej.

38 A. Błok: Scytowie. Tłum. M. Jastrun. W: A. Błok: Poezje. Oprac. S. Pollak. 
Wyd. 2. Warszawa 1967, s. 243–246.

39 Wiaczesław Iwanowicz Iwanow (1866–1949) – przedstawiciel tak zwanych 
młodszych symbolistów rosyjskich; od 1921 profesor uniwersytetu w Baku; od 
1924 na emigracji we Włoszech; w poezji poruszał tematykę religijną i filozoficz-
ną; autor między innymi tomów poetyckich Gwiazdy przewodnie (1903), Niemow-
lęctwo (1918), Sonety rzymskie (1925) oraz tragedii na motywach antycznych.

40 Akcentowaną samogłoskę zaznaczyliśmy pogrubieniem.
41 Na emigracji Wiaczesław Iwanow przeszedł w 1926 r. na katolicyzm;  

akt konwersji miał miejsce w bazylice św. Piotra w Watykanie; we Włoszech naj-
pierw wykładał w Kolegium Karola Boromeusza w Pawii (1926–1927), następnie 
(w latach 1936–1943) w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie.
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Ale z biegiem czasu gusty zmieniają się, gusty nawet pospolite, 
prymitywne, kulinarne... Ale podobnie i gusty dotyczące spraw 
wzniosłych, dotyczące poezji. Choć i teraz akmeistka Achmato-
wa42 robi wrażenie. Choćby taki wiersz:

Niech się święci niestygnący ból!
Umarł wczoraj szarooki król.

Z naciskiem na „szarooki”. Dlaczego z naciskiem na „szaro-
oki”? Dlatego, że kilka linijek dalej są takie słowa:

Ja córeczkę obudzę w nocy
I popatrzę jej w szare oczy.

(tłumaczyła Janina Pollakówna)43

Ale jak powiedziałem już, gusty zmieniają się, i ja też zmieni-
łem upodobania. Zdradziłem, jak zdradza się czasem ukochaną 
kobietę, zacząłem zdradzać akmeistów i symbolistów. Ciągnęło 
mnie do Puszkina. Porywają mnie, na przykład, takie strofy z Eu-
geniusza Oniegina, już pod koniec:

Wiem: już dobijam do przystani,
Lecz by przedłużyć smutne życie,
Muszę mieć, budząc się o świcie,
Pewność, że dziś Cię spotkam, Pani...

(tłumaczył Adam Ważyk)44

42 Anna Achmatowa (właśc. Anna Andriejewna Gorienko; 1889–1966) – rosyj-
ska poetka, jedna z najważniejszych w swoim pokoleniu; przedstawicielka mo-
dernizmu i akmeizmu; autorka zbiorów Białe ptaki (1917), Z sześciu ksiąg (1940)  
i poematu Requiem (1962).

43 A. Achmatowa: Szarooki król. Tłum. J. Pollakówna. W: A. Achmatowa:  
Poezje. Red. J. Szymak-Reiferowa. Wyd. 2. Kraków 1986, s. 23.

44 A. Puszkin: Eugeniusz Oniegin. Przeł. A. Ważyk. Warszawa 1952, s. 378 (roz-
dział VIII, pieśń XXXII, List Oniegina do Tatjany).
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A jeszcze większe wrażenie wywiera to, co jest jak gdyby ob-
razem realistycznym. Samo zakończenie Kaukaskiego jeńca. Idzie, 
idzie jeniec. Uciekał, idzie z niewoli. I nagle:

Oto już przed nim pobłyskują
Bagnety Rosjan w mgieł oparze
I na kurhanach się zwołują
Kozaków czuwające straże.

(tłumaczył Włodzimierz Słobodnik)45

O literaturze można jeszcze co nieco powiedzieć. Pewien 
wpływ na literaturę, zarówno rosyjską, jak i polską, miała religia. 
W obu wypadkach. W obu wypadkach był to wpływ chrześci-
jaństwa – z tym że wobec literatury rosyjskiej przyjęło ono formę 
prawosławia, a wobec polskiej – było to chrześcijaństwo w posta-
ci katolicyzmu. Zrozumiałe, że polskiego literata, interesującego 
się literaturą rosyjską, powinny także interesować relacje pomię- 
dzy literaturą a katolicyzmem, jako czymś w rodzaju wychowaw-
cy tej literatury. Co nieco o tym można odnaleźć i u Puszkina, 
nawet u akmeistów, u Gumilowa46. Ale najciekawsze jest to, co 
można odnaleźć u największych mistrzów prozy. No, stosunek 
Dostojewskiego do katolicyzmu... 

Można powiedzieć, że stosunek Dostojewskiego do katoli-
cyzmu jest zupełnie jednoznaczny: zdecydowanie wrogi – choć  
głęboko przemyślany i bynajmniej nie drwiący. A Lew Tołstoj? 
Lew Tołstoj na starość głęboko zainteresował się religią, w taki 
sposób, że został ekskomunikowany47. Ale kiedy pisał Wojnę  

45 A. Puszkin: Jeniec Kaukazu. Opowieść 1820–1821. Tłum. W. Słobodnik.  
W: A. Puszkin: Dzieła wybrane. T. 2: Poematy i baśnie. Wyd. 2. Warszawa 1956,  
s. 124.

46 Nikołaj Stiepanowicz Gumilow (1886–1921) – modernistyczny poeta i pro-
zaik rosyjski, współtwórca akmeizmu, studiował we Francji, podróżował po 
Afryce, brał czynny udział w I wojnie światowej; pierwszą żoną Gumilowa była 
Anna Achmatowa; poeta został rozstrzelany w czasie terroru politycznego.

47 Lew Tołstoj został ekskomunikowany (w 1901) ze względu na swoje poglą-
dy (tołstoizm), oparte na ewangelicznej etyce, miłości, wybaczaniu, moralnym 
samodoskonaleniu. Tołstoj krytykował Kościół prawosławny, który – zdaniem
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i pokój, szczerze mówiąc, zagadnienia religii go nie interesowały.  
W Wojnie i pokoju jest jedno zadziwiające miejsce, zadziwiają-
ce i zagadkowe, tak jak zagadkowy jest wiersz Majakowskiego 
Na śmierć Jesienina48. Jeden z bohaterów Wojny i pokoju, Rosjanin, 
przechodzi na katolicyzm. Kto to taki? Jest to istota ludzka, z jed-
nej strony piękna, nieomal przepiękna, a z drugiej – głupia i zła. 
Helena Bezuchowa, Helena Kuragina, żona Pierre’a Bezuchowa.  
I te rozdziały poświęcone jej przejściu na katolicyzm trudno czy-
tać bez śmiechu. Tu właśnie jest ta drwina, której nie ma u Dosto-
jewskiego. Nigdy nie ma.

Tak więc pomówmy o literaturze. Nie będę jednak mówić  
o mojej własnej twórczości literackiej. Nie mówię dziś, nie mówi-
łem i dziesięć lat temu, nie mówiłem i dwadzieścia. Zawsze uwa-
żam, że pisarz sam jest bardzo złym interpretatorem własnych 
utworów. Każda autorska przedmowa, każde posłowie w rzeczy-
wistości okazuje się pustosłowiem, albo jest mętne. Objaśniać, in-
terpretować powinni krytycy, krytycy literaccy.

I właśnie wybitny polski krytyk literacki, redaktor znakomi-
tego miesięcznika „Literatura na Świecie”, Wacław Sadkowski 
uprzejmie zaoferował mi swoją pomoc. Opowie Państwu o mojej 
twórczości literackiej. Nie wiem, co powie, nawet nie chcę tego 
wiedzieć wcześniej, ale jestem przekonany, że to, co powie, będzie 
lepsze, mądrzejsze, a w każdym razie bliższe prawdy niż to, co ja 
sam mógłbym powiedzieć o swojej własnej twórczości literackiej.

Ale może zauważyli Państwo: mówiłem o literaturze, ponie-
waż myślałem, że Państwo tego oczekujecie ode mnie, że powinie-
nem... Mnie się bardziej chciało mówić o moich wspomnieniach... 
Takich na przykład: pomnik na placu Czerwonym, pomnik Mi-
nina i Pożarskiego49. Książę siedzi z tarczą, i zdaje się, w hełmie 

pisarza – odszedł od tych ideałów. Wspierał też religijne grupy wywodzące się 
z prawosławia.

48 Właściwy tytuł Sergiuszowi Jesieninowi (przypis tłumacza – P.G.K., T.M.).
49 pomnik Minina i Pożarskiego – usytuowana na placu Czerwonym rzeźba 

Iwana Pietrowicza Martosa (1754–1835) upamiętniająca Kuźmę Minicza Mini-
na (zm. 1616) i Dymitra Michajłowicza Pożarskiego (1577–1642). Minin zaan-
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na głowie. Minin stoi z gołą głową, z wyciągniętą ręką. Albo inne 
wspomnienie. Kiedyś przyjechał z Petersburga młodszy brat mo-
jego ojca, Frantz Parnicki50, inżynier, specjalista od linii komuni-
kacyjnych. Moi rodzicie zawieźli go, i mnie, małego, wzięli z sobą 
na Wyrobiowe Gory51, za miasto. Były tam restauracje. Pamiętam, 
że... pomyślcie tylko, jestem prawie przekonany, że jadłem wtedy 
bieługę. Może to śmieszne, ale z drugiej strony, trzeba wziąć pod 
uwagę, że przecież jestem staruszkiem, mam 80 lat. Zapamiętałem 
na przykład taki obraz: ...powiedzmy, zupełnie możliwe, że ob-
razu nigdy nie widziałem, ale widziałem tak zwaną reprodukcję, 
kopię. Pocztówka, karta pocztowa, a na odwrocie właśnie repro-
dukcja obrazu. Na werandzie siedzi kobieta, starsza pani, siedzi, 
zamyślona. Tytuł obrazu: Cała w przeszłości52.

No właśnie, i ja, Teodor Parnicki, też jestem „cały w prze- 
szłości”.

Myślę, że teraz powinienem Państwa przeprosić, wytłumaczyć 
się, prosić o wybaczenie. Mój język rosyjski już nie jest taki, jak 
wtedy, gdy byłem małym chłopcem w Moskwie. Na pewno po-
pełniłem wiele błędów. Na przykład, mówiłem o operze Zimina – 
„prywatne przedsiębiorstwo, czy instytucja”. Czy można powie-
dzieć tak o teatrze? Kiedy byłem w Ufie uczniem pierwszej kla-
sy gimnazjum, wtedy wiedziałem na pewno, że można powie- 
dzieć: „Jest gimnazjum państwowe, jest gimnazjum prywatne”. 

gażowany był w ludowy ruch powstańczy w trakcie wojny polsko-rosyjskiej 
(1609–1618), a kniaź Pożarski stanął na czele tego ruchu – obaj przyczynili się 
do przegranej wojsk polskich w roku 1612.

50 Frantz Parnicki (1884–ok. 1940) – inżynier kolejowy, brat Bronisława, 
stryj Teodora; dorastał i przez wiele lat mieszkał w Rosji, po rewolucji głównie  
w Charkowie; ożenił się ze zruszczoną Niemką bałtycką; w latach trzydziestych 
ciężko chory, w 1933 r. przeniósł się wraz z całą rodziną do Berlina, gdzie miesz-
kał w katolickiej instytucji opiekuńczej; zmarł ok. 1940; miał dwoje dzieci: Maxa 
i Mariannę (córka osiedliła się w Szwajcarii).

51 Wzgórza Worobiowe – wzgórze w prawobrzeżnej części Moskwy, najwyż-
szy punkt miasta; nazwa pochodzi od pobliskiej wsi Worobiowo.

52 Chodzi prawdopodobnie o obraz Wszystko w przeszłości (1889; ros. Всё  
в прошлом) autorstwa Wasyla Maksymowa (1844–1911). Obraz przedstawia dwie 
stare kobiety siedzące przed domem.
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Zresztą w Ufie wtedy, przed rewolucją, były dwa gimnazja pań-
stwowe i jedno prywatne. Męskie. Wydaje mi się, że było i żeń-
skie gimnazjum. Potem, mówiąc o moim ojcu, powiedziałem, że 
w Rosji wysoko ceniono inżynierów, absolwentów Politechniki  
w Charlottenburgu. Użyłem formy „cenieni”. Jest to forma w sen-
sie gramatycznym prawidłowa. Jest to imiesłów przymiotnikowy 
w stronie biernej, prawda? Ale czyż nie brzmiałoby lepiej po rosyj-
sku, bardziej naturalnie, powiedzieć: „w Rosji ceniono absolwen-
tów”, a nie „byli cenieni”? No i to, co najbardziej przykre – moje 
przywitanie na wstępie. Powiedziałem „łaskawe Panie i Panowie!”.  
A może ja się mylę? Może mam zły akcent? Może trzeba mó-
wić „gosudari”, a nie „gosudari”53? Jestem niemal pewien, że 
„gosudari”, ale tylko niemal, nie – zupełnie pewien. No cóż, jak 
powiedziałem, tak powiedziałem. To, co zostało powiedziane –  
to powiedziane. Jeszcze raz – dziękuję, lub też, mówiąc bardziej 
uroczyście – wielkie dzięki – za uwagę, za uprzejmość, z jaką spo-
tkało się to zaproszenie. Serdecznie Państwu dziękuję i przez Pana 
Sadkowskiego przesyłam serdecznie pozdrowienia wraz ze sło-
wami głębokiego szacunku.

53 Akcentowaną samogłoskę zaznaczyliśmy pogrubieniem.
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Uwagi edytorskie

Niniejsze wydanie prezentuje teksty, które ukazywały się  
w czasopismach na przestrzeni 31 lat. Pierwotny charakter tych 
tekstów – rozmowa, komentarz, żywa wypowiedź na spotkaniu 
autorskim – miał pewien wpływ na jakość redakcyjną publiko-
wanych tekstów. Trudno jest dziś ustalić jednoznacznie, które  
teksty Parnicki autoryzował przed ich ogłoszeniem. Ostatni  tekst 
w tym tomie – wydany pośmiertnie zapis ustnej wypowiedzi pi-
sarza w języku rosyjskim (podstawą wydania jest tłumaczenie na 
język polski) – opracowano już bez udziału autora. 

Celem opracowania redakcyjnego było zatem przygotowa-
nie ostatecznej, ujednoliconej i zgodnej ze współczesnymi za-
sadami pisowni i interpunkcji wersji publikowanych tekstów.  
W związku z tym w tekstach dokonano niewielkich korekt na po-
ziomie interpunkcji, ortografii (wielkie lub małe litery, pisownia 
łączna lub rozdzielna) oraz (w nielicznych przypadkach) skład-
ni, których celem było jak najlepsze oddanie znaczenia pierwot-
nej wypowiedzi oraz usunięcie ewidentnych potknięć redakcyj-
nych. Zmiany te miały zwykle charakter drobnej korekty, przy 
czym zawsze starano się zachować te elementy, które należą do 
oryginalnego stylu wypowiedzi pisarza znanego z jego prozy  
i innych tekstów niefikcjonalnych. 

W szczególności dokonano ujednolicenia zapisu nazw włas- 
nych obcego pochodzenia (zwłaszcza nazwisk) – przywrócono 
ich zapis oryginalny w języku źródłowym (z wyjątkiem nazwisk, 
które mają utrwalone wersje spolszczone – jak Szekspir). W przy-
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padku zapisu imienia stryja pisarza konsekwentnie zastosowano 
pisownię „Frantz” – korzystano z formy zapisu imienia w tablicy 
genealogicznej Parnickich sporządzonej przez pisarza w styczniu 
1970 roku. Należy jednak pamiętać, że w listach i prozie Parnic-
kiego występują też inne zapisy imienia, w postaci: Franz, Franc  
i Франц. 

Dokonano też modernizacji pisowni nazwy chińskiego mia-
sta Harbin (chiń. upr. 哈尔滨; pinyin: Hā’ěrbīn; mandż.    ;  
ros. Харбин), w którym Teodor Parnicki mieszkał w latach 
1920–1928. W tradycji polskiej pierwszej połowy XX wieku obo- 
wiązywała pisownia „Charbin”. Była ona analogiczna do pol- 
skiej transkrypcji rosyjskich nazw miast w Rosji i Ukrainie (na 
przykład Charków, por. Харьков;  Chabarowsk, por. Хабаровск); 
w transkrypcji tej rosyjskie „x” oddawane jest za pomocą dwu-
znaku „ch”. Pisownia ta przyjęta została w polszczyźnie praw-
dopodobnie ze względu na fakt, że Harbin postrzegany był jako 
miasto przynależące w dużej mierze do kultury rosyjskiej, po-
nadto nie bez znaczenia było podobieństwo wymowy chińskiej 
spółgłoski do polskiego, wówczas wymawianego bezdźwięcz- 
nie „ch”. Pisownia z wykorzystaniem dwuznaku „ch” jest jed-
nak specyficznie polska i wyszła z użycia po II wojnie światowej. 
Obecnie obowiązująca w języku polskim forma nazwy (Harbin) 
jest zgodna ze zwyczajem międzynarodowym i została oficjal-
nie przyjęta1. Należy jednak pamiętać, że zarówno w tekstach  
literackich, jak i we wszystkich wypowiedziach nieliterackich 
(na przykład listach) Teodor Parnicki zawsze stosował trady-
cyjną formę: „Charbin”; w niniejszym opracowaniu forma ta  
obecna jest jedynie w tych cytatach z Parnickiego, które poja-
wiają się w przypisach. Nie zdecydowano się na modernizację  
odmiany nazwy miasta. Poprawna, według współczesnych za-
sad odmiany, końcówka dopełniacza „-u” („Harbinu”) nigdy  
nie występowała bowiem w wypowiedziach ani tekstach literac-

1 Zob. J. Staszewski: Słownik geograficzny. Pochodzenie i znaczenie nazw geogra-
ficznych. Warszawa 1959, s. 105, oraz: L. Ratajski, J. Szewczyk, P. Zwoliński: Pol-
skie nazewnictwo geograficzne świata. Warszawa 1959, s. 264.



kich Parnickiego, który w dopełniaczu stosował wyłącznie formę 
zakończoną na „-a” – „Charbina”; odmianę  „Harbinu” stosowa-
no  w przypisach.

W niniejszym opracowaniu ujednolicono zapis określenia  
„historyczno-fantastyczna” (oraz „fantastyczno-historyczna”)  
w odniesieniu do niektórych powieści Parnickiego. Alterna-
tywna forma („powieść historycznofantastyczna”) pojawiła się  
w podtytule powieści Sam wyjdę bezbronny (1976) i podkreśla ory-
ginalność koncepcji pisarza w odniesieniu do tworzonej przez 
niego (zarówno w praktyce, jak i w teorii) konwencji. Określenie 
to jednak nie upowszechniło się, przeciwnie – zostało wyparte 
przez inne – przez „historię alternatywną”, mieszczącą się w ob-
rębie szeroko rozumianej fantastyki. Wybrany przez nas zapis  
z łącznikiem jest za to częściej spotykany w parnickologii oraz  
w dyskursie samego pisarza. Poza tym, jak się wydaje, lepiej wy-
raża autonomię i równorzędność elementów składowych pojęcia 
niż pisownia łączna.
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Pierwsze wydania
powieści Teodora Parnickiego
(spis chronologiczny)

Trzy minuty po trzeciej. Powieść egzotyczno-sensacyjna. Oprac. T. Markiewka. 
Warszawa 2015 (pierwodruk prasowy: „Lwowski Kurier Poranny” 1929,  
nr 414–604; 1930, nr 1–23).

Rozkaz 94. „Kurier Lwowski” 1932, nr 133–160.
Czan-Tso-Lin. [Esej biograficzny]. Warszawa 1932.
Hrabia Julian i król Roderyk. Poznań 1976 (powst. 1934).
Aecjusz, ostatni Rzymianin. Powieść historyczno-biograficzna. Warszawa 1937  

(wyd. 3: Warszawa 1956).
Srebrne orły. Powieść historyczna. Jerozolima 1944 (T. 1), 1945 (T. 2) (wyd. 2: Wroc- 

ław 1949).
Koniec „Zgody Narodów”. Powieść z roku 179 przed nar. Chr. Paryż 1955 (wyd. 2: 

Warszawa 1957).
Opowiadania. Warszawa 1958.
Słowo i ciało. Powieść z lat 201–203. Warszawa 1959.
Twarz księżyca. Powieść z wieków III–IV. Cz. 1. Warszawa 1961.
Twarz księżyca. Opowieść bizantyńska z roku 450. Cz. 2. Warszawa 1961.
Nowa baśń. Cz. 1: Robotnicy wezwani o jedenastej. Warszawa 1962.
Tylko Beatrycze. Powieść historyczna. Warszawa 1962.
Nowa baśń. Cz. 2: Czas siania i czas zbierania. Warszawa 1963.
Nowa baśń. Cz. 3: Labirynt. Warszawa 1964.
I u możnych dziwny. Powieść z wieku XVII. Warszawa 1965.
Nowa baśń. Cz. 4: Gliniane dzbany. Warszawa 1966.
Koła na piasku. Powieść z roku 160 przed narodzeniem Chrystusa. Warszawa 1966.
Śmierć Aecjusza. Powieść z lat 451–457. Warszawa 1966.
Twarz księżyca. Cz. 3. Warszawa 1967.
Nowa baśń. Cz. 5: Wylęgarnie dziwów. Warszawa 1968.
„Zabij Kleopatrę”. Warszawa 1968.
„Inne życie Kleopatry”. Powieść z wieku XIX. Warszawa 1969.
Muza dalekich podróży. Powieść. Warszawa 1970.
Nowa baśń. Cz. 6: Palec zagrożenia. Warszawa 1970.



Przeobrażenie. Powieść. Warszawa 1970.
Tożsamość. Powieść. Warszawa 1970.
Staliśmy jak dwa sny. Warszawa 1973.
Sam wyjdę bezbronny. Powieść historycznofantastyczna w trzech częściach. Warsza- 

wa 1976.
Dary z Kordoby. Powieść na tle przełomu lat 1018 i 1019. Poznań 1981.
Rozdwojony w sobie. Warszawa 1983.
Sekret trzeciego Izajasza. Warszawa 1984.
Kordoba z darów. Powieść na tle dziejów XI wieku. Poznań 1988.
Opowieść o trzech Metysach. Warszawa 1994.
Ostatnia powieść. Warszawa 2003.
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Wydania dzienników, korespondencji  
i wspomnień Teodora Parnickiego
(w układzie chronologicznym)

„Jak co roku, tak i tym razem w dzień wigilijny...”. (Listy Teodora Parnickiego do Sta-
nisława Kota z lat 1933–1962). Oprac. Z. Pietrzyk. „Pamiętnik Literacki” 1989, 
z. 4.

T. Parnicki: 1982 – rok osaczeń. (Z notatek o własnej pracy literackiej). Oprac.  
W. Sadkowski. „Polityka” 1992, nr 21.

T. Parnicki: Lektury Teodora Parnickiego. (Wyjątki i wyimki z „Dzienników” z lat 
1980–1984 oraz 1987 i 1988). Oprac. W. Sadkowski. „Literatura na Świecie” 
1993, nr 1/3.

Listy Teodora Parnickiego z biblioteki berneńskiej. Oprac. J. Wenek. „Wiadomości 
Kulturalne” 1994, z. 26–28.

„Ale mój świat to zaklęte koło...”. Listy Teodora Parnickiego do Tymona Terleckiego z lat 
1942–1943. Oprac. T. Markiewka. „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 1.

„Pamięć, władca [...] bezlitosny, wciąż i wciąż wskrzesza ponownie to, co minęło...”. 
Fragmenty wspomnień Teodora Parnickiego. Oprac. T. Markiewka. „Pamiętnik 
Literacki” 2002, z. 2.

„Inżynierowie dusz”. Uwagi Parnickiego do wspomnień Borwicza. Oprac. A. Dobro-
wolski. „Zeszyty Historyczne” 2003, z. 144. (Biblioteka „Kultury”, T. 523).

Parnicki do Jerzego Giedroycia. Oprac. A. Dobrowolski. „Gazeta Wyborcza”, 
15.05.2003.

„Przy całej odmienności naszych postaw pisarskich...”. Listy Teodora Parnickiego do 
Hanny Malewskiej z lat 1960–1974. Oprac. A. Dobrowolski. „Pamiętnik Lite-
racki” 2003, z. 1.

„Wot tam diadia Wyszynski”. List T. Parnickiego do J. Giedroycia z 2 XII 1954.  
Oprac. A. Dobrowolski. „Zeszyty Historyczne” 2004, z. 148.

Listy T. Parnickiego do A. Wata z lat 1942–1961. W: A. Wat: Pisma zebrane. T. 4: Kore-
spondencja. Oprac. A. Kowalczykowa. Cz. 2. Warszawa 2005.

A. Dobrowolski: Parnicki i Stempowski. „Zeszyty Historyczne” 2006, nr 151.
„In terms of theological struggle”. Meksykańskie zapiski Teodora Parnickiego. Oprac.  

T. Markiewka. „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 4.
„Owoc studiów i prób niezliczonych. I wielu udręk...”. Wypisy o „Słowie i ciele” 

z korespondencji między Teodorem Parnickim i Jerzym Giedroyciem. Oprac. A. Do-



browolski. W: Tajemnice „Słowa i ciała”. Szkice o powieści Teodora Parnickiego. 
Red. T. Markiewka, K. Uniłowski. Katowice 2008.

„Nie istnieje PERPETUUM MOBILE”. Listy Teodora Parnickiego do Andrzeja Ma-
deyskiego z lat 1957–1988 (fragment). Oprac. T. Markiewka. „Fa-Art” 2008,  
nr 4 (74).

T. Parnicki: Dzienniki z lat osiemdziesiątych. Notatki o własnej pracy literackiej. 
Oprac. T. Markiewka. Kraków 2008.

T. Parnicki: 28 nieznanych listów do Zofii i Włodzimierza Czachowskich. Oprac.  
D. Czachowska-Kozłowska, Z. Czachowska. Gliwice 2009.

„We mnie trzeba być”. Listy Teodora Parnickiego ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich  
w Poznaniu. Oprac. T. Markiewka. „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 3.

P. Gorliński-Kucik: „Mało kto z nas wszystkich jeszcze żyjących daje mi to poczucie 
ciągłości polskiej [...] literatury XX wieku”. Listy Teodora Parnickiego do Aleksandra 
Wata. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 1 (3).

J. Giedroyc, T. Parnicki: Listy 1946–1968. Oprac. A. Dobrowolski. Cz. 1–2. [Ar-
chiwum „Kultury” 14]. Warszawa 2014.

T. Parnicki: List do Jerzego Giedroycia [z 4 grudnia 1951]. Oprac. A. Dobrowolski. 
„Zeszyty Literackie” 2014, nr 4.

„Nikt z krytyków w tym stopniu, co Pan, nie wniknął »w istotny sens«”. Listy Teodora  
i Eleonory Parnickich do Jacka Łukasiewicza. Oprac. P. Gorliński-Kucik.  
„Pamiętnik Literacki” 2015, z. 4.

„Ciąży na mnie [...] obowiązek wierności”. Listy Teodora Parnickiego do Jana i Marty 
Erdmanów z lat 1944–1946. Oprac. A. Dobrowolski, T. Markiewka. „Pamiętnik 
Literacki” 2017, z. 4.

P. Gorliński-Kucik: „...jeżeli był młyn w Niałku, był młynarz w Niałku...”. Wypo-
wiedź Teodora Parnickiego dla Stefana Szlachtycza. „Śląskie Studia Polonistycz-
ne” 2017, nr 1 (9).

„Kochany Tadziku…” – listy Teodora i Eleonory Parnickich do rodziny Banasiów. Oprac. 
P. Gorliński-Kucik: „Śląskie Studia Polonistyczne” 2019, nr 2 (14), s. 189–223.

„Kontakt intelektualny z Państwem obojgiem na odległość daje mi [...] wiele radości”. 
Listy Teodora Parnickiego do Teresy i Sławomira Cieślikowskich z lat 1961–1966. 
Oprac. P. Gorliński-Kucik. „Pamiętnik Literacki” 2019, z. 3.

T. Parnicki: Listy do Konstantego Symonolewicza z lat 1928–1949. Wstęp i oprac.  
T. Markiewka. Katowice 2020.
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Indeks osobowy

W indeksie osobowym nie uwzględniono Teodora Parnickiego, nazwisk  
w tytułach i nazwach. Pismem prostym zapisano odwołania do tekstu główne-
go, pismem pochyłym – odwołania do partii tekstu autorstwa redaktorów tomu 
(wstęp, przypisy, bibliografie).

Zakresy stron w odwołaniach indeksu osobowego do niektórych postaci 
rozszerzono, aby w pełniejszy sposób ukazać związki między materiałem histo-
rycznym a literackim, które twórczo wykorzystywał Parnicki.

Aaron (Aron), zm. 1059, biskup  
krakowski  209–212, 296–297

Abraham, patriarcha biblijny  170
Abramowicz Zofia  49
Abyzov Jurij  97, 128
Achajos Seleucyda, zm. 213 p.n.e.  56
Achmatowa Anna (właśc. Anna An-

driejewna Gorienko)  357, 358
Adam z Bremy, ok. 1050–1081, nie-

miecki kronikarz  53–54
Aecjusz Flawiusz, ok. 390–454, rzym-

ski polityk i wódz  65, 68
Aimard Gustave  274
Ajschylos  20, 84, 105, 163
Aleksander III Macedoński, 356– 

323 p.n.e., król Macedonii  126
Aleksander Jagiellończyk, 1461–1506, 

król Polski   270, 271
Alv Erlingsson, zm. 1290, norweski po-

lityk  236
Ałdanow Mark (właśc. Mark Aleksan-

drowicz Landau)  171, 344, 345

Ambroży z Mediolanu, 339–397, arcy-
biskup Mediolanu  222

Ammianus Marcellinus, ok. 330–392, 
rzymski historyk  224

Andrzejewski Jerzy  44, 96, 118, 144, 
148, 165, 199–201, 216, 217, 285, 318, 
329

Antialkidas, władca indo-grecki  55
Antioch III Wielki, ok. 242–187 p.n.e., 

władca państwa Seleucydów  56
Appian z Aleksandrii, 95–180, grecki 

historyk  56
d’Arc Joanna  15, 53–54, 186–187
Ariosto Ludovico Giovanni  87, 88
Arnold Stanisław, 1895–1973, polski 

historyk  193
Aron zob. Aaron
Artakserkses II Mnemon, zm. 358 p.n.e., 

król Persji  248
Artamonow Michaił Iłłarionowicz  

338–339
Arystoteles  84, 179, 201, 202
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Augustyn z Hippony, święty  37–38, 
222, 280

Balk Henryk, polski poeta  290
Balk Stanisław, polski scenograf  290
Balzac Honoré de  115, 148, 150
Balzak Honoriusz zob. Balzac Ho- 

noré de
Baran Bogdan  84
Barski Jan  345
Bąkowska Eligia  175, 177
Beckett Samuel  115
Bereza Heryk  69–70, 82, 115
Beyle Marie-Henri zob. Stendhal
Bezprym, ok. 986–1032, książę Polski  

206
Bhagabhadra, król indyjski  55
Białoszewski Miron  117
Bielowski August  339
Bierdiajew Nikołaj  37
Billip Witold  64, 82
Biskupska Barbara  157, 364
Błeszyński Kazimierz  251
Błok Aleksander  117, 294–295, 356
Bokassa Jean-Bedel  336
Bolesław I Chrobry, 967–1025, król 

Polski  68, 125, 206, 209–212, 297, 
333, 334–336, 340, 342–343

Bolesław II Szczodry (Śmiały), ok. 
1042–1082, król Polski  342

Bolesław III Krzywousty, 1086–1138, 
książę Polski  42

Bolesław Pobożny, ok. 1224–1279, 
książę z dynastii Piastów  235

Bolis Kreteńczyk, ok. III/II w. p.n.e.  56
Bonifacjusz (właśc. Flavius Bonifatius)  

65
Borges Jorge Luis  176
Bowe Osip Iwanowicz (właśc. Joseph 

Bové)  350
Boxer Charles Ralph  67

Boy-Żeleński Tadeusz zob. Żeleński 
Tadeusz (pseud. Boy)

Brandys Kazimierz  44, 329
Bratkowski Jan, reżyser  185
Bratny Roman  146
Briusow Walerij  117
Broniewski Władysław  320, 355
Brończyk Kazimierz  36
Brzechwa Jan  340
Brzetysław I Przemyślida, ok. 1002–

1055, książę Czech  341
Budrecki Lech  364
Burzyńska Anna  151
Butor Michel  115, 150

Castiglione Baltazar  71
Cervantes Saavedra Miguel de  48
Chasdaj ibn Szaprut, ok. 915–990, ży-

dowski uczony  339
Chłopocka Helena  342
Chmielewski Witold  206
Chojnacki Antoni  230
Chrzanowski Ignacy  220
Chwistek Leon  80
Chyliński Konstanty  279
Cieślikowska Teresa, ur. 1926, polska 

literaturoznawczyni  12
Cieślikowski Sławomir, 1926–2020, 

polski psycholog, orientalista, mąż 
Teresy Cieślikowskiej  55

Clavijero Francisco Xavier  325
Cohn Emil zob. Ludwig Emil
Cooper James Fenimore  274
Corneille Pierre  89
Cortés Hernán  10, 97, 162, 325, 326 
Cromwell Oliver, 1599–1658, angielski 

polityk  227
Cyrus Młodszy Achemienida, ok. 424–

401 p.n.e.  247
Cyryl i Metody (właśc. Konstantyn  

i Michał), misjonarze  338
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Czachowska Zofia  374
Czachowska-Kozłowska Danuta  374
Czajkowski Modest, 1850–1916, rosyj-

ski dramatopisarz, brat Piotra Czaj-
kowskiego  350

Czajkowski Piotr Iljicz, 1840–1893, ro-
syjski kompozytor, brat Modesta 
Czajkowskiego  350

Czan-Tso-Lin (Czang Tso-lin) zob. 
Zhang Zuolin

Czang Kaj-Szek (Czang Kaj-szek), 
1887–1975, chiński polityk i wojsko-
wy  196

Czarnik Oskar Stanisław  323
Czechowicz Józef  117
Czekanowski J.  30
Czermińska Małgorzata  82
Czerny Anna Ludwika  80
Czochowa Andriej  351
Czuganowa Tamara  365

Damazy I, 305–384, papież  223
Danilewicz Zielińska Maria  206
Dante Alighieri  40, 195
Dawid, król Izraela  170
Dąbrowska Maria  244
Dąbrowski Marian  244
Debussy Claude  350
Defoe Daniel  167
Demetriusz I, król greko-baktryjski  55
Deutero-Izajasz zob. Izajasz
Dion, ojciec Heliodora  55–56
Długosz Jan  270–271
Dobraczyński Jan  45, 51, 54, 144, 148, 

187, 204, 214, 215–219, 255, 257
Dobrowolski Andrzej  11, 23, 42, 87, 

108, 152, 207, 322, 373, 374
Dolecki Zbigniew  199, 204
Doña Marina (właśc. Malintzin), ko-

chanka Hernána Cortésa  10, 97, 
162, 325–327

Dostojewski Fiodor  101, 153, 358–359
Drucki-Lubecki Franciszek Ksawery  

200–201
Druon Maurice  170
Dumas Alexander (ojciec)  42, 70, 131, 

139, 142, 162, 181, 226, 238, 293
Dunlop Douglas Morton  338–339
Dydiusz Julian, 13–193, cesarz rzymski  

202
Dymitr Iwanowicz, domniemany syn 

Iwana IV Groźnego  63, 351–352
Dżugaszwili Iosif Wissarionowicz  

zob. Stalin Józef W.

Edward Wyznawca, ok. 1002–1066, 
król Anglii  152

Elia Galla Placydia, ok. 390–450, cesa-
rzowa rzymska  65

Elżbieta I Romanowa, 1709–1762, cary-
ca Rosji  352

Elżbieta I Tudor, 1533–1603, królowa 
Anglii  219

Elżbieta wrocławska, ok. 1224–1265, 
księżniczka śląska  234

Engels Fryderyk  179
Englert Jan, ur. 1943, polski aktor  185
Englert Teresa, dyrektorka IW PAX  

257
Epifaniusz z Salaminy, ok. 315–403, pi-

sarz wczesnochrześcijański  130
Erdman Jan  161, 207, 323, 327, 328
Erdman Marta  327
Erdracht Dawid  310–311
Erdracht Ludwik  310–311
Erenburg Ilja  31
Eriksson Leif  54
Erling zob. Alv Erlingsson
Eurypides  20, 84–86, 105, 163
Eutydemos I, król greko-baktryjski  55
Ezaw, postać biblijna, brat Jakuba  155
Ezzon, pallatyn reński  296
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Faulkner William  103
Fiedorow-Dawidow A.A.  46
Fielding Henry  71, 138
Filip II, 1527–1598, król Hiszpanii  219
Fiodor I Rurykowicz, 1557–1598, car 

Rosji  351
Flaubert Gustave  131
Flawicki Konstantyn Dmitriejewicz, 

1830–1866, rosyjski malarz  352
Flawiusz Julian (właśc. Flavius Clau-

dius Iulianus), 331–363, cesarz 
rzymski, zwany Julianem Apostatą  
10, 135, 136–138, 142–143, 179, 220–
222, 224–228, 302, 303

Frantz Wiktor  289, 290
Freud Sigmund  19, 151, 179, 277, 297
Fryderyk III Piękny, 1289–1330  57
Fryderyk Jagiellończyk, 1468–1503, 

syn Kazimierza IV Jagiellończyka, 
prymas Polski  270

Gajusz Juliusz Cezar (właśc. Caius Iu-
lius Caesar), 100–44 p.n.e., polityk  
i dyktator rzymski  173–174

Gall Anonim  42, 183, 336, 343
Giedroyc Jerzy  11, 87, 108, 374
Gielata Ireneusz  51, 234
Gierek Edward  146
Gieysztor Aleksander  342
Głowacki Aleksander zob. Prus Bole-

sław
Gnupsson (Gnupson) Erik (Eryk), bi-

skup Islandii  54
Goetel Ferdynand  244
Gojawiczyńska Pola (właśc. Apolonia 

Gojawiczyńska)  244
Gołubiew Antoni  51, 88
Goncourt Edmond de  176 
Goncourt Jules de  176
Gorliński-Kucik Piotr  55, 82, 85, 87, 

101, 205, 206, 234, 264, 269, 320, 374

Górnicki Łukasz, 1527–1603, polski 
poeta  71, 88, 128, 147, 156, 217

Górski Konrad  220, 312
Grabski Władysław, premier II Rzeczy- 

pospolitej  51
Grabski Władysław Jan, polski pro-

zaik  51, 54, 187
Gracjan (właśc. Flavius Gratianus), 

359–283, cesarz rzymski  223
Grajewska A.  39
Graves Robert  172–173
Gregorovius Ferdinand  208
Grochowiak Stanisław  117
Grochowski Kazimierz  29–30
Grodecki Roman  336
Grudziński Jerzy, dyplomata  263
Grudziński Tadeusz, mediewista  269
Gruszczyński Mirosław  229
Guérin André  53, 186
Gumilow Nikołaj Stiepanowicz  358
Guta von Habsburg, 1271–1297, królo-

wa czeska  235
Guze Joanna  150

Hadjiantoniou George A.  67
Hajduk Jacek  42
Halecki Oskar  270
Hamilton Annie  208
Hamlet, książę Jutlandii  48, 129
Hammer Seweryn  56
Handelsman Marceli  193
Harun ar-Raszid, 763–809, władca mu-

zułmański  339
Heliodor, syn Diona, ambasador indo-

-grecki  55
Heliodor jerozolimski  56
Heliogabal, 204–222, cesarz rzymski  76
Henryk II Święty, zm. 1024, cesarz 

Niemiec  206, 210
Henryk V Lancaster, 1387–1422, król 

Anglii  186
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Henryk VI Lancaster, 1421–1471, król 
Anglii  186

Heraklit z Efezu  281
Herjólfsson Bjarni, islandzki kupiec  54
Herman-Łukasik Anna  327
Herzog Émile Salomon Wilhelm zob. 

Maurois André
Hłasko Marek  70
Hoffman Calvin, angielski krytyk te-

atralny  67
Hoffman Jerzy, polski reżyser  323, 324
Hohenzollern Elżbieta Zofia, 1589–

1629  165
Hollender Tadeusz  36, 80, 287, 288–

289, 290, 291
Holoubek Gustaw  185
Homer  95
Hope Anthony  159
Horacy  153, 251, 294
Horawianka Barbara  185
Hugo Gerardus, zm. 1317, biskup Ca-

hors  235
Hułak-Artemowski Semen  350
Husarski Karol, poeta  290

Igor Światosławowicz, 1151–1202, 
książę nowogrodzki  353

Ingram Rex (właśc. Reginald Ingram 
Montgomery Hitchcock), brytyjski 
filmowiec  160

Irzyk Zbigniew  199
Iwan IV Groźny, 1530–1584, car Rosji  

63, 351, 352
Iwanow Konstantin Aleksiejewicz, 

1858–1919, rosyjski historyk  62
Iwanow Wiaczesław Iwanowicz, 1866–

1949, rosyjski poeta  356
Iwaszkiewicz Jarosław  117
Izaak, patriarcha biblijny  155, 170
Izajasz, prorok starotestamentowy 

(Deutero-Izajasz)  17, 113, 167, 175

Jabłoński Henryk  146
Jadwiga Andegaweńska, ok. 1373–

1399, królowa Polski  270
Jadwiga Bolesławówna, ok. 1266–1339, 

królowa Polski  235
Jakub, patriarcha biblijny, brat Ezawa  

69, 98, 131, 155, 170
Jakubowiak Maciej  344
Jamroziak Wojciech  14, 139, 331, 337, 

364
Jan I Olbracht, 1459–1501, król Polski   

270, 271
Jan XVI (właśc. Jan Filagatos), zm. 1001,  

antypapież  208
Jan XXII (właśc. Jacques Duèse),  

ok. 1244–1334, papież  39, 52, 57–60, 
232, 234, 235, 334

Jan XXIII (właśc. Angelo Giuseppe 
Roncalli), 1881–1963, papież  232

Jan Krescencjusz, zm. 998, włoski pa-
trycjusz  208

Janicka Barbara  327
Janicki Wojciech  199
Janion Maria  82
Janiszewski Stanisław  76, 193–195
Janowicz Pessel Karin  23
Jarochowska M.  214
Jarocki Tadeusz  169
Jaropełk I Rurykowicz, ok. 956–978, 

książę Rusi Kijowskiej  340
Jarosław I Mądry, 978–1054, książę 

Rusi Kijowskiej  335
Jaroszewicz Piotr  146
Jasienica Paweł (właśc. Leon Lech Bey-

nar)  285
Jastrun Mieczysław  295, 355, 356
Jesienin Sergiej Aleksandrowicz  354
Jezus Chrystus  17, 47, 48, 102, 113, 130, 173
Joyce James  103–104
Józef ben Aron, król chazarski  339
Julian (hrabia)  62
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Julian Apostata zob. Flawiusz Julian
Juliusz Cezar zob. Gajusz Juliusz  

Cezar
Jurewicz Oktawiusz  294
Juszczyk Andrzej  23

Kaden-Bandrowski Juliusz  216
Kadłubek Wincenty  183, 342
Kafka Franz  103
Kalita Stanisław, polski historyk  55
Kalita Tadeusz, marynarz  61
Kancewicz-Sokołowska Krystyna  347, 

365
Kant Immanuel  345
Kantemir Antioch  138
Karapetân G.B.  75
Karl Martell zob. Karol Młot
Karol I Stuart, 1600–1649, król Anglii  

227
Karol I Wielki, ok. 742–747, król Fran-

ków, cesarz rzymski  181
Karol V Habsburg, 1500–1558, król 

Hiszpanii  58, 59
Karol VI Szalony, 1368–1422, król 

Francji  186
Karol VII Walezjusz, 1403–1461, król 

Francji  53, 186
Karol Młot (właśc. Karl Martell)  181–

182
Katullus (właśc. Gaius Valerius Catul-

lus), rzymski poeta  174
Katzenellenbogen Oskar zob. Ortwin 

Ostap
Kazimierz I kujawski, ok. 1211–1267, 

książę z dynastii Piastów  235
Kazimierz I Odnowiciel, 1016–1058, 

książę Polski  296, 341
Kazimierz IV Jagiellończyk, 1427–

1492, król Polski  270–272
Kazimierz Jagiellończyk, 1458–1484, 

syn Kazimierza IV Jagiellończyka, 
święty  270

Kętrzyński Stanisław, 1876–1950, 
polski historyk, syn Wojciecha Kę-
trzyńskiego  341, 342

Kętrzyński Wojciech (właśc. Adalbert 
von Winkler), 1838–1918, polski hi-
storyk  342

Kietlicz Henryk  302
Kijowski Andrzej  50, 82
Kister Marian  79, 315–317, 327–330
Kleiner Juliusz  9, 78, 95, 155, 159
Kobzdej Aleksander  333
Kochanowski Jan, 1530–1584, polski 

poeta  88, 127
Kochanowski Piotr, 1566–1620, polski 

poeta, bratanek Jana Kochanow-
skiego  87, 88

Koczy Leon Bogusław  340–341
Kolankowski Ludwik  270
Kolumb Krzysztof  15, 59–60, 187–188
Kołczak Aleksander  9
Kołłątaj Hugo  89
Kommodus, 161–192, cesarz rzymski  

202
Konieczny Marian  271
Konstantyn I Wielki, 272–337, cesarz 

rzymski  10, 47, 99–100, 152, 302, 327
Kopernik Mikołaj  344
Korsz Fiodor  351
Kosibowicz Edward  313
Kossak-Szczucka Zofia  9, 214, 216, 

327–328
Kościuszko Tadeusz  273
Kot Stanisław  322
Kowalczykowa Alina  373
Koziołek Ryszard  51, 52, 234
Krasiński Włodzimierz, dziennikarz  

309
Krasiński Zygmunt  76, 78, 124, 136–

137
Kraszewski Józef Ignacy  76, 142, 216
Ksenofont, ok. 430–355 p.n.e., grecki 

pisarz i żołnierz  247
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Kunegunda Halicka, 1246–1258, królo-
wa czeska  235

Kurylczyk Bohdan  13, 365
Kuryluk Karol  291, 315
Kuszela Maciej  333

Labuda Gerard  51–52, 112, 123, 342
Lam Andrzej, ur. 1929, polski litera-

turoznawca, bratanek Stanisława 
Lama  279

Lam Stanisław, 1891–1965, polski lite-
raturoznawca  279

Lamartine Alphonse de (właśc. Al-
phonse Marie Louis de Prat de La-
martine)  301

Lanckorońska Karolina  340–341
Langer Rulka  328
Laskownicki Bronisław  309
Lechoń Jan (właśc. Leszek Serafino-

wicz)  117
Lenin Włodzimierz I (właśc. Władimir 

Iljicz Uljanow)  280, 347
Leon I, ok. 390–461, papież  102
Levine I.H.  338
Libanius, 314–395, grecki retor  224
Lichniak Zygmunt  14, 19, 35, 64, 82, 

98, 199, 213, 222, 223, 257, 301, 316, 
320, 365

Licyniusz, 260–325, cesarz wschodnio-
rzymski  100

Liderd M.F.  46
Linke Anna  311
List Aleksander  348
List Gustaw  21, 348–349
List Mikołaj  348
Liszt Franciszek  350
Lohn Władysław  167
Lortzing Albert  350
Lubomirski Stanisław Herakliusz  89
Lucjusz Werus, 130–169, cesarz rzym-

ski  202
Ludwig Emil (właśc. Emil Cohn)  252

Ludwik I Węgierski (Wielki), 1326–
1382, król Węgier  271

Ludwik IV Bawarski, 1282–1347, ce-
sarz rzymski  57, 234

Luke Peter   185

Łanowski Zygmunt  170
Łazarz, postać biblijna  16, 130
Łączyński W.  293
Łepkowski Tadeusz  325, 326
Łukasiewicz Jacek  82, 214, 297
Łukasz Żydzięta, zm. 1059, biskup No-

wogrodu  67

Madyda Władysław  247
Magnus Maksymus, zm. 388, rzymski 

wojskowy  223, 224
Majakowski Władimir Władimiro- 

wicz  353–355, 359
Majchrzak Ryszard  263
Maksymow Wasyl  362
Malewska Hanna  42, 88, 124, 214
Malintzin zob. Doña Marina
Mann Thomas (Tomasz)  65/66, 103, 

114, 170, 171
Marcja (właśc. Marcia Aurelia Ceionia 

Demetrias), zm. 193, kochanka cesa-
rza Kommodusa  202, 204

Marcjan, ok. 392–457, cesarz wschod-
niorzymski  102

Marek Aureliusz, 121–180, cesarz 
rzymski  202

Marek Aureliusz Sabinianus  202
Markiewka Tomasz  13, 18, 29, 61, 77, 

139, 155, 160, 194, 207, 288, 302, 306, 
322, 331, 371, 373, 374

Markowski Michał Paweł  151
Marks Karol  179, 280
Marlowe Christopher  71
Marszałkowska D.  214
Martos Iwan Pietrowicz  359
Massenet Jules  350
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Massis Henri  37
Maurois André (właśc. Émile Salomon 

Wilhelm Herzog)  252
Mazarin Jules (właśc. Giulio Mazzari-

ni)  227
Mejbaum Wacław  307
Melas Spyros (Spiros)  245–246
Mereżkowski Dmitrij  220
Metternich Klemens von, książę  301
Mętrak Krzysztof  15, 363
Michał I Romanow, 1596–1645, car Ro-

sji  63
Michał z Ceseny, ok. 1270–1342, gene-

rał franciszkanów  57
Miciński Bolesław, 1911–1943, polski 

eseista, bratanek Tadeusza Miciń-
skiego  118, 127, 246

Miciński Tadeusz, 1873–1918, polski 
poeta i prozaik  118

Mickiewicz Adam  60, 78, 127, 136–137, 301
Miecław, zm. 1047, władca Mazowsza  

341
Mieszko I, zm. 992, władca Polski  125 
Mieszko II Lambert, 990–1034, król 

Polski  206, 207, 296, 335, 341
Mikke Jerzy  200, 201
Mikołaj I Romanow, 1796–1855, car 

Rosji  126, 138, 301
Mikołaj II Romanow, 1868–1918, car 

Rosji  63
Mikołaj V (właśc. Pietro Rainalducci), 

zm. 1333, antypapież  57
Mikołajczyk Stanisław  211
Mincjusz Feliks, pisarz wczesnochrze-

ścijański  221
Minin Kuźma Minicz  361, 362
Mironowicz Antoni  341
Mirrielees Archibald  350–351
Mochnacki Maurycy  200–201
Modrzewski Andrzej Frycz, 1503–

1572, polski pisarz  194
Mollat Guillaume  52

Morsztyn Jan Andrzej, 1621–1693, pol-
ski poeta  88–89

Mortkowicz Jakub  290
Muir Andrew  350

Nałkowska Zofia  313
Napoleon III Bonaparte  43, 63
Nastulanka Krystyna  93, 363
Neron, 37–68, cesarz rzymski  76
Niecikowski J.  214
Niemcewicz Julian Ursyn  42
Nietzsche Friedrich (Fryderyk)  20, 83, 

162
Nowacka Beata  86
Nowacka Ewa  215, 216
Nowicki Jan  229
Nowosilcow Nikołaj, 1761–1838, rosyj-

ski polityk  60

Odoaker, ok. 433–493, wódz germań-
ski  183

Oleg Światosławowic, zm. 977, książę 
Drewlan  340

Oleśnicki Zbigniew  10
d’Ormesson Jean  18, 174–185, 188, 

203–204, 227
Ortwin Ostap (właśc. Oskar Katzenel-

lenbogen)  35, 80–81, 245, 287, 306
Orygenes, ok. 185–254, pisarz wczes- 

nochrześcijański  345
Orzechowski Stanisław  88, 127, 194, 217
Ostrowski Władysław, ksiądz  18, 29, 

96
Osuchowski Antoni  30
Otton III, 980–1002, cesarz rzymski  68, 

205–206, 208–210, 296

Parandowska Irena  79, 246
Parandowski Jan  21, 73, 79, 91, 124, 

153, 241–253
Parandowski Piotr, syn Jana Paran-

dowskiego  79
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Parandowski Zbigniew, syn Jana Pa-
randowskiego  79

Parnicka (Borzienko) Maria, druga 
żona Bronisława Parnickiego, ma-
cocha Teodora Parnickiego  27, 75

Parnicka (z d. Bączkowska) Marianna, 
babka Teodora Parnickiego  27, 43

Parnicka (z d. Jackowska) Elżbieta, 
1909–1983, pierwsza żona Teodora 
Parnickiego  11, 256

Parnicka (z d. Kubińska, primo voto 
Grygier) Eleonora, 1922–2017, dru-
ga żona Teodora Parnickiego  11, 12, 
21, 23, 61, 73

Parnicka (z d. Piekarska) Augustyna, 
1880–1918, matka Teodora Parnic-
kiego  9, 27, 28, 157–158, 326, 347–348

Parnicka Antonina, ur. ok. 1870, siostra 
Bronisława Parnickiego, ciotka Teo-
dora Parnickiego  43

Parnicka Luba, córka Adolfa Parnic-
kiego, bratanica Teodora Parnickie-
go  75

Parnicka-Schwarz Marianna, córka 
Franzta Parnickiego  362

Parnicki Adolf, 1913–1998, brat Teodo-
ra Parnickiego  43, 75

Parnicki Albert, brat Bronisława Par-
nickiego, stryj Teodora Parnickiego  
43

Parnicki Alfred, brat Bronisława Parnic-
kiego, stryj Teodora Parnickiego  43

Parnicki August, 1840–1910, dziadek 
Teodora Parnickiego  21, 43, 93–94, 
132

Parnicki Bronisław (Bruno), 1880–
1928, ojciec Teodora Parnickiego  9, 
21, 27–28, 43, 46, 74, 75, 77, 93–95, 
158–159, 195, 347–349, 351–352, 362

Parnicki Frantz, 1884–1940, brat Bro-
nisława Parnickiego, stryj Teodora 
Parnickiego  21, 362, 368

Parnicki Jerzy, syn Adolfa Parnickie-
go, bratanek Teodora Parnickiego  
75

Parnicki Max, syn Frantza Parnickiego  
362

Paschalis II, zm. 1118, papież  54
Pasternak Leon  355
Paszkiewicz Henryk  340–341
Paszkowski Józef  40
Paweł z Tarsu  223
Peiper Tadeusz  117
Pelagia, żona Bonifacjusza, wodza 

rzymskiego  65
Pelc Jerzy  164
Pepin Krótki, 714–768, król Franków  

181
Pessel Karin zob. Janowicz Pessel  

Karin
Petuhov P.Z.  75
Piasecki Bolesław  255, 263–264
Piechowski Jan Jerzy  47, 199, 204, 215, 

217
Piekarski Tadeusz (właśc. Teodor Par-

nicki)  64, 288
Pietras Zdzisław  199
Pietruszczak Henryk  208
Pietrzak Włodzimierz  35–38
Pietrzyk Zdzisław  322, 373
Piętak Stanisław  118
Piłsudski Józef  216
Piotr, zm. ok. 64, apostoł, święty  17
Piotr I Wielki, 1672–1725, car Rosji  138, 

172
Piotrowicz Ludwik  56
Piotrowski Andrzej  14, 61, 82, 363, 364
Piotrowski Kazimierz  185
Pirandello Luigi  104
Platon  84–85, 201
Plezia Marian  336
Plotinkov V.S.  75
Podbielski Henryk  202
Polibiusz, grecki historyk  56
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Polkowski Andrzej  143
Pollak Roman  156
Pollak Seweryn  295, 355, 356
Pollakówna Janina  357
Porębski Mieczysław  333–334
Pożarski Dymitr Michajłowicz  361, 362
Prądzyński Ignacy Pantaleon, generał, 

przywódca powstania listopadowe-
go  301

Prokopowicz Jeleazar zob. Teofan
Proust Marcel  103, 114
Prus Bolesław (właśc. Aleksander Gło-

wacki)  44, 66, 131, 170
Pruszyński Ksawery  160, 323
Przedsława Włodzimierzówna, księż-

niczka ruska  333, 342–343
Przemysł I, ok. 1220–1257, książę wiel-

kopolski  234
Przemysł II, 1257–1296, król Polski  40, 

140, 233, 234
Przemysł Ottokar II, ok. 1233–1278, 

król Czech  235
Przeworski Marek 315–316
Przyboś Julian  117
Publiusz Klodiusz Pulcher, 92–52 

p.n.e., rzymski polityk  173
Puccini Giacomo  351
Puszkin Aleksandr (Aleksander)  138, 

191, 302, 340, 350, 357–358
Putrament Jerzy  144, 148, 200, 217

Radzim Gaudenty, arcybiskup gnieź-
nieński  336

Radziwiłł Bogusław, 1620–1669  165, 
166

Radziwiłł Janusz, 1579–1620  165
Ranke Leopold  182, 270, 301
Ratajski Lech  368
Rebeka, postać biblijna, żona Izaaka  

155
Reiczka zob. Ryksa Elżbieta
Rej Mikołaj  88

Renan Ernest  179
Reuter Timothy  54
Reymont Władysław  307
Richardson Samuel  115, 138
Rimski-Korsakow Nikołaj  351
Robbe-Grillet Alain  115
Roberts Michael  67
Roderyk, król Wizygotów  62
Rodine August  190
Rogowski Stanisław  289
Rola L.  337
Rolfe Frederick  185
Romanowski Mieczysław zob. Win-

kler Mieczysław
Romer Ludwik Tadeusz  160–161, 207, 

211
Rosseels Maria  222
Roth Cecil  338
Rowling J.K. (właśc. Joanne Murray), 

pisarka brytyjska  143
Rubinstein Antoni  350
Rudolf II Habsburg, 1281–1307, król 

Czech  233
Ruryk, zm. 879, założyciel państwa ru-

skiego  335
Rybakow Boris  66
Rycheza Lotaryńska, 993–1063, królo-

wa Polski  296
Ryčka W.M.  66
Ryksa Elżbieta, Reiczka, 1288–1335, 

królowa Polski  40, 140, 233, 235, 
236

Rzewuski Henryk  42

Sadkowski Wacław  14, 18, 21–22, 62, 
82, 177, 217, 359, 361, 364, 373

Safjan Zbigniew  324
Sakso Gramatyk (właśc. Saxo Gram-

maticus)  48
Salomon, król Izraela  102, 170
Salwian z Marsylii (Salwianus)  37
Salwianus zob. Salwian z Marsylii
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Samon, kupiec frankijski, założyciel 
państwa słowiańskiego  112, 123–
124, 148

Samsonowska Hanna  364
Sarnowska-Temeriusz Elżbieta  50, 82
Sarraute Nathalie  115
Saxo Grammaticus zob. Sakso Gramatyk
Schiller Friedrich (Fryderyk)  52–53, 57
Scott Walter  42, 68, 131, 142, 181–182
Seleukos IV Filipator, ok. 220–175 

p.n.e., władca Seleucydów  56
Shakespeare (Szekspir) William  48, 71, 

368
Shaw George Bernard  344
Sienkiewicz Henryk  42, 69, 70, 76, 98, 

112, 131, 139, 142, 144, 145, 149, 154, 
155, 162, 164, 165–166, 216, 217–218, 
220–221, 242, 293, 317, 324

Sikorski Władysław  58–59, 97, 160–
161, 322

Silnicki Tadeusz  52
Skarga Piotr  127, 217
Skobielew Michaił Dmitriewicz  353
Skuza Wojciech  320
Skwarczyńska Stefania  35
Słobodnik Włodzimierz  358
Słojewski Jan Zbigniew  39, 111
Słonimski Antoni  117, 290
Słowacki Juliusz  9, 18, 78, 95, 126,  

136–137, 145, 147, 155, 159, 164, 195, 
246, 302

Sobol-Juryczkowski Andrzej  176
Sofokles  20, 84, 105, 163
Sokolovski I.B.  75
Sokrates  84, 85–86, 201
Sołowianiuk Jan  221
Spengler Oswald  37
Sprusiński Michał  121, 363
Stachura Edward  70
Staff Leopold  67, 79
Stalin Józef W. (właśc. Iosif Wissario-

nowicz Dżugaszwili)  101

Stanisław Szczepanowski, ok. 1030–
1079, biskup krakowski  342

Stanley Morton Henry (właśc. John 
Rowlands), 1841–1904  251

Stanula Emil  221
Starowieyska-Morstinowa Zofia  313
Staszewska Danuta  333
Staszewski Józef  368
Stefan Batory, 1533–1586, król Polski  

88
Stempowski Stanisław  244
Stendhal (właśc. Marie-Henri Beyle)  

44, 115
Stern Anatol  355
Sterne Laurence  138
Strachey Lytton  252
Strug Andrzej  309
Styś Stanisław  167
Sveta Â.  188
Sylwester II (właśc. Gerbert z Aurillac), 

zm. 1003, papież  208–209, 296
Symonolewicz Konstanty  9, 18, 20, 28, 

29, 96, 152, 159, 191–196, 288, 289, 
301, 303, 325

Symonolewicz-Symmons Konstanty  
192

Syrop Konrad  199
Szałasta-Rogowska Bożena  86
Szarmach Marian  221
Szczaniecki Paweł  296
Szczepanik Krzysztof  327
Szczepański Jan Alfred  282
Szekspir William zob. Shakespeare 

William
Szewczyk Janina  368
Szewczyk Wilhelm  146
Szkłowski Wiktor  153
Szlachtycz Stefan  205, 212, 229–233, 

235–236, 238–239, 297
Szołochow Michaił  44
Szomański Andrzej  199
Szpotański Zenon  39, 202, 203
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Szwykowski Jan  21, 261–266
Szydłowski Adam  28
Szymak-Reiferowa Jadwiga  357
Szyszkin Iwan Iwanowicz  352

Świderkówka Anna  221
Świrski Władysław  309–310
Świrszczyńska Anna  290

Tarakanowa Elżbieta Aleksiejewna  
352

Tarasiewicz M.  107
Tarnacka Małgorzata  23
Tarnowski Marceli  311
Tasso Torquato  42, 87, 88
Teodoryk Wielki, ok. 451–526, król 

Ostrogotów  183
Teodozjusz I Wielki, 347–395, cesarz 
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Teodor Parnicki

I, Euripides
Interviews, Statements, Auto-commentaries  
from 1957–1988

Summary

The book I, Euripides presents a wide array of interviews, records of meet-
ings, and remembrances of Teodor Parnicki, published in press from 1957 to 1988. 
They are programmatic, critical, and autobiographical in character, and they re-
veal a very interesting image of literary life in the Polish People’s Republic.

The texts collected in the book enable a better understanding of the refor-
mulation of the poetics of the historical novel, a goal Parnicki accomplished in 
the 1950s and 1960s. They also show the turn toward experimental prose in the 
author’s writings in the subsequent decade and explain Parnicki’s philosophi-
cal, theological, and literary inspirations. Parnicki’s biography plays an essential  
role in both Parnicki’s literary and non-literary work. The changes over time in  
his autobiographical discourse, itself conditioned by changing political circum-
stances, are immensely interesting. The first texts gathered in this volume were 
published during Parnicki’s period in Mexico, when Instytut Wydawniczy PAX 
[PAX Publishing House] reprinted Aecjusz, ostatni Rzymianin [Aetius, the Last  
Roman] and Srebrne orły [Silver Eagles], both heralding Parnicki’s return to nation-
al literary life. In the 1960s and 1970s, Parnicki published over a dozen novels 
which were widely commented upon in the press and during literary sessions. 
The last text reprinted in the volume is a recording prepared by Parnicki for the 
event promoting his prose, which took place in Moscow several days before his 
death. By bringing together the texts written during three decades, it is possible 
to perceive changes in Parnicki’s attitude toward the historical novel and toward 
literature and the role of the writer.

The book I, Euripides gathers texts which have not been published together 
in any anthology and were written by one of the most outstanding Polish prose 
writers of the twentieth century.





Teodor Parnicki

Ich, Euripides
Interviews, Äußerungen, Autokommentare  
aus den Jahren 1957–1988

Zusammenfassung

Das Buch Ich, Euripides enthält eine breite Palette von Erinnerungen, Inter-
views, Aufzeichnungen von Treffen von Teodor Parnicki, die in den Jahren 1957–
1988 in der Presse veröffentlicht wurden. Sie haben einen programmatischen, kri-
tischen und autobiografischen Charakter und geben auch ein interessantes Bild 
des literarischen Lebens in der Volksrepublik Polen wieder.

Die hier versammelten Texte ermöglichen es, die in den 1950er und 1960er 
Jahren vom Schriftsteller beabsichtigte und umgesetzte Neuformulierung der 
Poetik des historischen Romans sowie die Hinwendung zur experimentellen Pro-
sa in den Werken des nächsten Jahrzehnts besser zu verstehen. Sie erklären auch 
philosophische, theologische und literarische Inspirationen von Parnicki.

Ähnlich wie im literarischen Schaffen spielt auch in nichtliterarischen Texten 
von Parnicki seine Biografie eine Schlüsselrolle, die der Schriftsteller analysiert 
und kommentiert. Interessant ist, dass sich sein autobiografischer Diskurs im 
Laufe der Zeit verändert, was durch variable politische Verhältnisse bedingt ist.

Die ersten Texte, die im Band enthalten sind, wurden noch während des Exils 
von Parnicki in Mexiko veröffentlicht, als solche Werke wie Aetius, der letzte Römer 
und Silberadler vom Verlagsinstitut PAX neu aufgelegt wurden, was die Rück-
kehr des Schriftstellers zum heimischen literarischen Leben ankündigte. In den 
sechziger und siebziger Jahren veröffentlichte der Schriftsteller mehrere Romane, 
die in der Presse und während der literarischen Treffen ausführlich kommentiert 
wurden. Der letzte in diesem Band abgedruckte Text ist eine Aufzeichnung des 
Autorentreffens von Parnicki mit russischen Lesern, das einige Tage vor dem Tod 
des Schriftstellers stattfand. Durch die Zusammenstellung von Texten aus drei 
Jahrzehnten kann man die Wandlungen in der Herangehensweise von Parnicki 
an den historischen Roman, die Literatur und die Rolle des Schriftstellers beob-
achten.

Das Buch Ich, Euripides sammelt in kompakter Form bisher unveröffentlichte 
Texte eines der wichtigsten polnischen Prosaschreiber des 20. Jahrhunderts.





Теодор Парницкий

Я, Еврипид
Интервью, высказывания, автокомментарии
1957–1988 гг.

Резюме

Книга Я, Еврипид включает широкий выбор интервью, записей встреч  
и воспоминаний Теодора Парницкого, опубликованных в прессе в 1957– 
1988 гг. Они носят программный, критический и автобиографический 
характер, а кроме того, отражают специфику литературной жизни ПНР.

Собранные здесь тексты дают возможность лучше понять преднамерен-
ную и осуществляемую польским писателем в 50-е годы ХХ века перефор- 
мулировку поэтики исторического романа, а также его обращение  
к экспериментальной прозе в произведениях очередной декады. Они вы-
ясняют также философские, теологические и литературные устремления 
Парницкого.

Подобным образом, как в художественном творчестве, в нехудожественных 
текстах Парницкого главную роль играет его биография, которую писатель 
анализирует и комментирует. Интерес представляет модификация во вре-
мени его автобиографического дискурса, обусловленная изменяющейся 
политической ситуацией.

Первые тексты из сборника увидели свет еще в период пребывания 
Парницкого в эмиграции в Мексике, когда Институт Выдавничи РАХ 
переиздал Аэция, последнего римлянина и Серебряных орлов. Это предвещало 
возвращение писателя на сцену польской литературной жизни. В шести-
десятые и семидесятые годы писатель опубликовал более десяти романов, 
которые широко комментировались в СМИ, а также на литературных 
встречах. Последний текст, перепечатанный в этом сборнике, – это запись 
заочной авторской встречи Парницкого с русскими читателями, которая 
состоялась за несколько дней до ухода писателя из жизни. Благодаря 
сопоставлению текстов, охватывающих три декады, можно проследить 
изменения в подходе  Парницкого к историческому роману, литературе  
и роли писателя.   

Книга Я, Еврипид позволяет познакомиться с текстами одного из самых 
крупных польских прозаиков ХХ века, которые раньше не были опубликованы 
в целостной форме.
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