
BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3 
ISSN 1898-1593 

MONIKA ADO  
U n i w e r s y t e t  l s k i  

„Zawa  jako przymiarka”.  
Listy do Eumenid Mirona Bia oszewskiego 

16 lutego 1983 roku Miron Bia oszewski przeszed  drugi ju  w swym y-
ciu zawa , który sta  si  – zarówno w planie biografii, jak i w planie twórczo-
ci – ostatnim akordem. Do wiadczenie ponownego infarctus myocardii wpisuje 

si  w d ug  i ró norodn  kart  chorób pacjenta Mirona Bia oszewskiego. 
Kart  – dodajmy – do której zyskujemy wgl d dzi ki pozostawionym w poezji 
i prozie ladom, opowie  o chorobach bowiem stanowi jeden z wa niej-
szych motywów twórczo ci autora Chamowa. Pisa a o tym Krystyna Pietrych: 

Choroba jest obecna w twórczo ci Bia oszewskiego niemal od samego 
pocz tku jego pisarstwa, a tematem ci gle powracaj cym – z biegiem 
czasu coraz bardziej centralnym – stanie si  od pierwszego zawa u, prze-
bytego w ko cu 1974 roku1. 

Te chorobowe podszepty rzeczywisto ci utrwalone w pi mie uk adaj  si  
w zró nicowany – nozologicznie i genologicznie – literacki obraz. „Ja” pi-
sarstwa Bia oszewskiego wydaje si  coraz mocniej zwi zane, a wr cz uzale -
nione od do wiadcze  cia a; cielesno  jest w tej twórczo ci elementem 
nieodzownym, a pisanie z perspektywy szpitalnego czy sanatoryjnego ó ka 
czynno ci  tyle  naturaln , co konieczn . 

Wobec gatunku(ów) 

Skrupulatn  transpozycj  prze y  z okresu pierwszej „awarii serca” Bia o-
szewski pozostawi  na kartach powie ciowego Zawa u, z kolei jego odpowiedni-
                                                           

1 K. Pietrych, Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie lektury, Wyd. U , ód  2009, s. 133. 
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kiem pisanym po kolejnym pobycie na oddziale reanimacji b d  Listy do Eume-

nid. Ta cz  dziennikowego wiadectwa jest szczególnie intryguj ca, pozwala si  
bowiem – jak ka dy fragment dzie a Bia oszewskiego – w czy  w jego ci le 
autobiograficzny wymiar2, ale zarazem podj ty gatunek prowokuje gr  mi dzy 
komunikacyjn  form , jawn  obecno ci  adresatek3 i nakierowaniem korespon-
dencji na w asne „ja”. Bia oszewski nadawca czy sprawozdawczy charakter 
epistolografii, jej autobiograficzny wymiar i poetyckie fragmenty. Tadeusz 
Sobolewski nazywa  t  jednostronn  korespondencj  „literackim testamen-
tem”, „po egnaniem z yciem i literatur ”, widz c w 13 listach form  w a-
ciwie poetyckiej powie ci epistolarnej, o znaczeniu wr cz totalnym, podsu-

mowuj cym biografi  poety4. Horyzont genologiczny jest pierwszym wy-
zwaniem lekturowym, listy Bia oszewskiego bowiem zwracaj  uwag  swoj  
niejednorodno ci  gatunkow . Wszystkie zachowuj  podstawowy element 
uk adu nadawca – odbiorca, czyli „znaki pocz tku i ko ca”5. Tak jak kolejne 
partie korespondencji rozpoczynaj  si  od sformu owa  typu: „Kochane 
Panie Profesor Eumenidy!” czy „Kochane Panie Trzy Profesor”, tak nie-
zmiennie ka dy list ko czy podpis: „MIRON”. I w a ciwie na tym wyczer-
puj  si  wa ne dla analizowanego bloku listów stylistyczne wyk adniki dialo-
gu. Tego w a ciwego dialogu nie ma, nie ma wszak e ani pyta  formu owa-
nych przez „ja” tej korespondencji, ani odpowiedzi adresatek6. Nale y si  
zatem zgodzi  z s dem Kazimierza Cysewskiego, który pisa , e „posta  
konkretnego adresata osobowego musi by  traktowana jako element poetyki 
listów, jako dodatkowy znak warunkuj cy zrozumienie ca ego tekstu”7. Re-
lacja nadawca – adresatki, chocia  niesymetryczna, wydaje si  symboliczna 
                                                           

2 Twórczo  Bia oszewskiego mie ci si  w Lejeune’owskiej „przestrzeni autobiograficznej”. 
Zob. np. A. Zieniewicz, Ma e iluminacje. Formy prozatorskie Mirona Bia oszewskiego, Wyd. PIW, 
Warszawa 1989; M. G owi ski, Bia oszewskiego gatunki codzienne, w: M. G owi ski i Z api ski, 
red., Pisanie Bia oszewskiego. Szkice, Wyd. IBL PAN, Warszawa 1993, s. 144–151; M. Czermi -
ska, „Zawa ” miasta i zawa  serca – dwa punkty zwrotne w opowie ci autobiograficznej Mirona Bia oszew-

skiego, „Ruch Literacki” 2003, nr 4, s. 445–456. 
3 Adresatkami listów by y: Maria Janion, Maria migrodzka i Ma gorzata Baranowska. Po 

raz pierwszy ukaza y si  w „Tekstach Drugich” 1999, nr 3. 
4 T. Sobolewski, Mirona Bia oszewskiego „Listy do Eumenid”, „Teksty Drugie” 1999, nr 3, s. 138. 
5 Zob. A. Ka kowska, J zykowe wyk adniki pragmatycznej funkcji listów, „Stylistyka” 1993, nr 2, s. 196. 
6 Chocia  wiadomo – równie  z marginalnych wzmianek w samych listach – e dialog si  to-

czy , tylko przyjmowa  form  telefonicznej rozmowy lub odwiedzin. S dz  jednak, e w a nie 
ten fakt – obecno ci innych kana ów wymiany my li – w specyficzny sposób uwarunkowa  
poetyk  listów Bia oszewskiego, pozwalaj c mu podporz dkowa  j  swojemu „ja”. 

7 K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy bada  nad epistolografi , „Pami tnik Literac-
ki” 1997, z. 1, s. 106. 
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i to nie tylko z powodu mitologicznego miana „Pa  Profesor”8. Wa niejsza 
wydaje si  cz ca ich wi  i wiara, e adresatki (zw aszcza wymieniana 
osobno Profesor Maria Janion) poznaj  si  na warto ci listów. Tak mo na 
rozumie  fragment wspomnienia Jadwigi Sta czakowej dotycz cy ostatnich 
pisanych przez Bia oszewskiego tekstów: 

Przeczyta  nam trzy napisane w Aninie wiersze (…). Wi cej ju  nie pisa . 
W okresie ani skim przesy a  tak e listy profesor M.J[anion]. Mówi , e 
ona o te listy zadba. A to tak e dobra forma pisania. Dla niego nowa9. 

Listy te mo na – zgodnie z sugesti  El biety Rzewuskiej – traktowa  jako 
form  zap aty za yciow  postaw , podj te i odrzucone mo liwo ci. Adre-
satki-Eumenidy, rozumiej c i akceptuj c yciowe i twórcze wybory Bia o-
szewskiego, zostaj  niejako patronkami korespondencji, stra niczkami egze-
kwuj cymi zap at , opiekunkami, „które pilnuj , by (…) p aci  do ko ca”10 
jak „dobroczynne m cicielki”11. 

Jak wspomina am, analizowana korespondencja jest jednostronna, tym 
samym dialogiczno  nie odgrywa tutaj pierwszoplanowej roli. Jednak po-
wy sze uwagi o symbolicznym znaczeniu Eumenid sk aniaj  do definiowa-
nia „ja” epistolarnego w perspektywie ukrytego, wewn trznego dialogu, 
który wiele czerpie z mo liwo ci odgrywania siebie w listach i ich dramaty-
zowania. Mówi a o tym El bieta Rybicka: 

Ja epistolarne, rodz ce si  w dialogu, w interakcji pomi dzy nadawc  
a odbiorc , który jest tak e wspó autorem, prowadzi do formu y, w której 

                                                           

8 Odpowied  na pytanie, dlaczego Eumenidy, nie jest atwa. Zastanawia a si  nad tym El -
bieta Rzewuska: „Panie Profesor maj  gra  rol  trzech Eumenid, mimo e realne kontakty 
maj  przecie  mniej oficjalny charakter. (…) To imi  uwa ano za stosowniejsze przy bezpo-
rednim zwracaniu si  do Erynii, zapewnia o ich askawo  i przychylno , nie budzi o gnie-

wu tych strasznych bogi . Nie zmienia to jednak faktu, i  chodzi o te same boginie zemsty, 
które karz  za straszne zbrodnie. (…) O jakiej potwornej zbrodni wiedz  znawczynie roman-
tyzmu i literatury wspó czesnej? Z czego t umaczy si  przed nimi poeta, skoro zabiega o ich 
nieustann  obecno  przy szpitalnym ó ku?”. E. Rzewuska, Panie profesor u Bia oszewskiego. 

Listy do Eumenid, w: M. Kalinowska, E. Ki lak, red., Lustra historii. Rozprawy i eseje ofiarowane 

Profesor Marii migrodzkiej z okazji pi dziesi ciolecia pracy naukowej, Wyd. IBL PAN, Warszawa 
1998, s. 209. 

9 J. Sta czakowa, Numerek 1983, w: H. Kirchner, zebra a i oprac., Miron. Wspomnienia o poecie, 
Wyd. TENTEN, Warszawa 1996, s. 342. 

10 E. Rzewuska, Panie profesor u Bia oszewskiego …, s. 213. 
11 T. Sobolewski, Mirona Bia oszewskiego „Listy do Eumenid”…, s. 140. 
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to Ja jest jednocze nie odkrywane i odgrywane. Zarówno Ja, jak i Ty w kore-
spondencji zawieraj  w sobie element autokreacji, a tak e kreacji innego. 
W korespondencji mamy wówczas do czynienia z odgrywaniem, które jest 
jednocze nie odkrywaniem, a zarazem stanowi form  wynajdywania siebie, 
b d c  jednocze nie stwarzaniem siebie i innego poprzez innego12. 

Bia oszewski z pewno ci  traktowa  pisane na Grenadierów i w Aninie 
listy jak wszystkie pozosta e literackie projekty, tym bardziej e – niezale -
nie od drogi pocztowej, jak  korespondencja musia a pokona  – do z u-
dzenia przypominaj  zapisy dziennikowe13. Tylko pierwszy list, najkrótszy, 
pisany by  jednego dnia, pozosta e rozrastaj  si  w dziennikowe zapisy, 
uzupe niane sukcesywnie o ró nych porach i pod kolejnymi datami. Roz-
patrywane w ten sposób Listy do Eumenid s  wówczas pewnym typem 
dziennika – zgodnie z teori  Philippe’a Lejeune’a – rozumianym jako „se-
ria datowanych ladów”. Dziennik-list wyró nia by si  no nikiem, czyli 
lu nymi kartkami, zapisywanymi i wysy anymi poczt  na konkretny adres; 
charakteryzowa by si  zatem „nieci g o ci ”. Sam Lejeune zreszt  przy-
znawa , e za takim typem prowadzenia zapisów dziennikowych stoi list 
w a nie; wydaje si  tak e, e argumentacja, jak  podaje teoretyk autobio-
grafii, opisuj c ten rodzaj dziennika, bliska jest postawie Bia oszewskiego 
z czasu pobytów w szpitalach: 

                                                           

12 O epistolografii (w rozmowie udzia  wzi y: Anna Arno, El bieta Rybicka, Dorota Wojda 
oraz Anna Pekaniec), „Nowa Dekada Krakowska” 2012, nr ¾, s. 13. El bieta Rybicka uwa a, 
e konwersacyjny wariant epistolografii jest najbardziej problematyczny: „Otó  dominuj cym 

za o eniem we wspó czesnej wiadomo ci krytycznej jest samozwrotno  epistolografii, czyli 
przekonanie, e listy w gruncie rzeczy pisze si  do siebie. (…) Brigitte Diaz pos uguje si  
w opisie tego unieobecnienia adresata chyba do  trafn  metafor  »e k s - k o m u n i k a c j i «. 
Odbiorca zostaje zatem eks-komunikowany, by wyzwoli  epistolarza, umo liwi  mu zainsce-
nizowanie siebie i autokreacj ”. E. Rybicka, Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu 

epistolograficznego, „Teksty Drugie” 2004, nr 4, s. 44. 
13 W tym sensie blok listów nie ró ni si  od innych projektów autora Chamowa i jest eg-

zemplifikacj  procesu nazywanego „autobiografizacj  epistolografii”. Z drugiej strony Listy do 

Eumenid czytane jako cz  twórczo ci Bia oszewskiego rozumianej – zgodnie z sugesti  
Tadeusza Sobolewskiego – w formule „skróconego dystansu”, „która by aby samym przeka-
zem, samym kontaktem – rodzajem listu do czytaj cego”, ilustruj  zjawisko odwrotne: „epi-
stolografizacj  autobiografii”. Zob. T. Sobolewski, Mirona Bia oszewskiego „Listy do Eume-

nid”…, s. 138; E. Rybicka, Antropologiczne i komunikacyjne aspekty …, s. 46–48; O epistolografii …, 
s. 9–10. Por. równie  uwagi o li cie i autobiografii w tek cie Ma gorzaty Czermi skiej, Pomi -

dzy listem a powie ci , w: tej e, Autobiograficzny trójk t. wiadectwo, wyznanie i wyzwanie, Wyd. 
Universitas, Kraków 2000, s. 252–271. 
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Dziennik by  dla mnie gestem wy czenia si  z ycia i s dzi em, e tego dy-
stansu nie powinno psu  natychmiastowe w czenia si  w inn  ci g o  – 
ci g o  zeszytu, (…). Nie po to wyzwala em si  z niewolniczych wi zów 
ycia, by kr powa  sobie r ce narzucon  form  zeszytu. Cho  przez chwil  

chcia em by  – lub przynajmniej czu  si  – wolny. Zacz  od zera, na nie-
tkni tym papierze, nie zwa aj c na jakiekolwiek zewn trzne uwarunkowa-
nia. Oczywi cie, to tak e by a iluzja. (…) [moje zapisy] Mia y ten sam sto-
sunek do czasu, co listy, i to w a nie model listu jest u róde  mojego 
dziennika: „list do siebie samego” – pisa em w nag ówku ka dej kartki14. 

Ró nica, rzecz jasna, tkwi aby w innej przyczynie owego „wy czenia si ” 
z ycia, u Bia oszewskiego wszak by a to konieczno . Z drugiej jednak 
strony zarówno pierwszy, jak i drugi zawa  by  wa n  cezur , przerywa  tok 
ycia, kaza  zmieni  przyzwyczajenia i „zacz  od zera” w a nie. 
„Pisze si  list na dowód, e si  yje. Ale te  na odwrót: yje si , póki si  

pisze, póki si  opowiada – jak Szeherezada”15, podsumowywa  swój tekst 
Tadeusz Sobolewski. Epistolograficzny zamys  Bia oszewskiego to potwier-
dzenie istnienia, ale tak e w pewnym sensie zwrot ku przysz o ci. Wys anie 
listu-dziennika rozumie  mo na jako symboliczn  zgod  na utrat , zgod  na 
przeczucie, e teksty musz  oderwa  si  od w asnego ojca, by zyska  „ ycie 
po yciu”, co znacz ce tym bardziej, e mamy do czynienia z ostatnimi tek-
stami Bia oszewskiego: 

Teraz jeszcze zostaje nadzieja na przysz o  dalek , nieco po yciu. Co 
czy si  z wiar  (w siebie i odbiór). Bo mowa tu o pami ci, wi c g ównie 

o skutkach pisania. To te  si  czy z mi o ci , bo czytelników na jaki  
sposób przecie  si  kocha. Przynajmniej w czasie pisaniowo-czytanio-
wego kontaktu, który rozci ga si  w czasie, i chodzi o to, eby w jak naj-
d u szym czasie. 
Tego, co pó niej kiedy  po mnie – nie b d  prze ywa . Ale prze ywam 
to troch  teraz16. 

Listy do Eumenid – czytane w perspektywie genologicznych wyzwa  – ka  
ponadto zapyta  o ich performatywn  moc dochodz c  do g osu zw aszcza 
                                                           

14 P. Lejeune, „Drogi zeszycie …”, „drogi ekranie …”. O dziennikach osobistych, prze . A. Karpo-
wicz, wybór M. i P. Rodakowie, wst p i oprac. P. Rodak, Wyd. UW, Warszawa 2010, s. 49–50.  

15 T. Sobolewski, Mirona Bia oszewskiego „Listy do Eumenid”…, s. 142. 
16 M. Bia oszewski, Listy do Eumenid, w: tego , Tajny dziennik, Wyd. Znak, Kraków 2012, 

s. 903. Wszystkie cytaty z korespondencji lokalizuj  bezpo rednio w tek cie, podaj c numer 
listu oraz numer strony. 
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w sytuacjach granicznych, a tak  zdecydowanie by a choroba Bia oszewskie-
go. Zanim jednak b dzie mo na sformu owa  wnioski dotycz ce listu jako 
„aktu ycia”17, nale y przyjrze  si  dwóm podstawowym kwestiom organizu-
j cym tematyk  korespondencji: aktywno ci szpitalnej oraz szczególnemu 
dyktatowi cia a. 

Cia o w szpitalu 

Przebywaj cy na reanimacji poeta stara si  dowarto ciowa  swój stan. 
Pierwszy list uk ada si  w symptomatyczny katalog jasnych stron schorzenia. 
Bia oszewski wylicza zatem: 

Choroba sercowa dobra. Nic paskudnego, nic obrzydliwego. Dotyczy 
górnej po owy, tej nieupokarzaj cej (…). Nic z ego nie czeka, pobola o, 
przesta o. Jedna z najwybra szych chorób (List 1, s. 862). 

Jedna okoliczno  stanowi rys  na tym obrazie – wiadomo , e choroba 
jest powtórk , wr cz „plagiatem”, jak sam stwierdza Bia oszewski. Repetycja 
to tym ciekawsza, e zwi zana przecie  nie tylko z powtórnym zawa em, ale 
i jego nast puj cym ponownym utekstowieniem. Czy poeta szukaj cy 
w kolejnych do wiadczeniach yciowych nowego materia u literackiego 
wyra a obaw , e zapis tego schorzenia nie b dzie w podobnym stopniu co 
Zawa  oryginalny i wyj tkowy? Powie  z 1977 roku, chocia  to przecie  nie 
pierwsza transpozycja zmaga  Bia oszewskiego z dojmuj c  cielesno ci 18, 
                                                           

17 Zob. S. Skwarczy ska, Teoria listu, na podstawie lwowskiego pierwodruku oprac. E. Fe-
liksiak i M. Le , Wyd. Uniwersytetu w Bia ymstoku, Bia ystok 2006, s. 332–350. 

18 Cykl Miejscowo  wniosku, Mylne wzruszenia i sztuka Pani Koch dotycz  gru licy; na kartach 
Donosów z rzeczywisto ci znajdziemy tekst Pó pasiec – noga – z b. Sprawozdanie z tryptyku chorobowe-

go za stycze  i luty 1970; wreszcie – Spotkania z no em jako wiadectwo urologicznych proble-
mów poety. Zob. na ten temat K. Pietrych, Co poezji po bólu?…, s. 133–157. Por. A. Gle , 
„W tej latarnii…”. Pó na twórczo  Mirona Bia oszewskiego w perspektywie hermeneutycznej, Wyd. UO, 
Opole 2004, s. 165–178. Je li doda  do tego Zawa , Listy do Eumenid oraz tematyzowanie 
choroby w Chamowie i Tajnym dzienniku, wida , e jest to jeden z podstawowych elementów 
twórczo ci Bia oszewskiego. Chamowo np., dziennikowa opowie  o roku ycia, przetykane 
jest regularnie powracaj cymi wiadectwami fizycznych niedomaga , np. „Zdech o  od 
dwóch dni. Ci g e zm czenie w piersiach, jak po biegu”; „Od trzech dni ma o si y, coraz 
mniej. Dzi  z y stan. Nie tak daleki od zemdlenia. Jakie  skurcze tchawicy”; „W nocy zak ó-
cenia oddechowe, o wiele za szybkie bicie serca. (…) Bola o te . I to za mostkiem. Kilka razy 
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by  ksi k  bezprecedensow 19. Tymczasem literackie wiadectwo pierwsze-
go zawa u teraz zdaje si  w pewien sposób ci y . Z jednej strony Zawa  jest 
czytany, co budzi rado  twórcy20, z drugiej jednak Bia oszewski konstatuje 
nieco ironicznie: 

Doniesiono mi (niestety) z miasta, e zalecane jest czytanie mojego Zawa-

u jako terapii (List 7, s. 888). 

S dzi  mo na, e ironia ta wyp ywa z kilku przyczyn. Po pierwsze zatem 
z konieczno ci ustawienia g osu wobec tego unikalnego dzie a, po drugie – 
z wyra nie odmiennego samopoczucia poety, który wówczas dochodz c do 
zdrowia, z ciekawo ci  i upodobaniem penetrowa  szpitalne zakamarki, by 
nast pnie rozpocz  zasadniczo odmienny od dotychczasowego trybu ycia 
rozdzia . Opuszczaj cy szpital po pierwszym zawale Bia oszewski s yszy 
yczenia „powodzenia na nowej drodze ycia”21, po drugim z l kiem zasta-

nawia  si  b dzie nad jako ci  swego dalszego ycia: 

Jakie to b dzie ycie w ograniczeniu? Jakie perspektywy ycia? Do tej po-
ry mia em zawsze przed sob  drugi zawa . Teraz mam przed sob  tylko 
trzeci zawa , który b dzie zapewne ostatni22. 

Ponowne prze ycie infarctus myocardii zbli a zatem Bia oszewskiego do 
mierci, staje si  „prób  generaln  zdychania” (List 11, s. 906). 

                                                                                                                                   

robi o si  gorzej”. M. Bia oszewski, Chamowo, Wyd. PIW, Warszawa 2010, s. 114, 128, 237. 
Zob. na ten temat: A. Karpowicz, Proza ycia. Mowa, pismo, literatura (Bia oszewski, Stachura, 

Nowakowski, Anderman, Redli ski, Schubert), Wyd. UW, Warszawa 2012, s. 393–404. 
19 Zob. np. znaczenie Zawa u, jakie wyznacza Ma gorzata Czermi ska: „W porz dku biograficz-

nym widzieliby my dwa prze omowe wydarzenia: zniszczenie miasta i zawa  serca, a w porz dku 
tekstowym dwie narracje: Pami tnik z powstania i Zawa . Mi dzy tymi dwoma wydarzeniami nie 
ma zwi zku, ale s dz , e istniej  zwi zki mi dzy opowie ciami o nich. I e interpretacja 
w asnego losu, wpisana przez Bia oszewskiego w ca o  jego pisarstwa, ukazuje te dwa wyda-
rzenia jako prze omowe, a utwory im po wi cone stanowi  dwa istotne w z y, porz dkuj ce 
przebieg wielotekstowej opowie ci autobiograficznej”. M. Czermi ska, „Zawa ” miasta i zawa  

serca…, s. 448. 
20 „Mój Zawa  czytaj  kolejno wszystkie piel gniarki. Trafi o pod strzechy! Znów duma ze 

spe nienia” (List 13, s. 916). Na ironiczn  ocen  w asnej funkcji – „pisarza szpitalnego” – 
zwraca uwag  równie  W. Jajdelski, Symbolika czysto ci i brudu w twórczo ci szpitalnej Mirona 

Bia oszewskiego, „Pami tnik Literacki” 1999, z. 3, s. 97. 
21 M. Bia oszewski, Zawa , Wyd. PIW, Warszawa 1977, s. 90. 
22 M. Bia oszewski, Tajny dziennik…, s. 856. 
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Bia oszewski nie pisze wi c drugiej opowie ci rekonwalescenta. Chocia  
do wiadczenia s  identyczne jak za pierwszym razem (sala reanimacyjna – 
sala szpitalna – sanatorium23), to nie ozdrowieniec o nich opowiada. W Zawale 
jedynie w relacji z pierwszych dni zwracaj  uwag  prze ycia zwi zane z bólem, 
utrat  niezale no ci, graniczno ci , która ka e rozpocz  proces definiowa-
nia w asnej to samo ci w obliczu choroby. Jednak adaptacja do szpitalnych 
warunków okazuje si  przebiega  zaskakuj co bezkonfliktowo. Szpital jawi 
si  Bia oszewskiemu jako terra incognita, domagaj ca si  penetracji, zajrzenia 
we w asne wn trze. Poszerzaj ce si  stopniowo mo liwo ci percepcji szpita-
la wracaj  Bia oszewskiego na drog  charakterystycznych dla niego obser-
wacji rzeczywisto ci, z której – co ciekawe – choruj ce cia o samego pod-
miotu zostaje w a ciwie wyrugowane24. Tymczasem w Listach do Eumenid 
cielesno ci jest znacznie wi cej, mo na wr cz postawi  tez , e to ona orga-
nizuje korespondencj . Od cia a ju  nie sposób „odczepi  si ”, tym bardziej 
e nie tylko choroba serca daje o sobie zna . Bia oszewski w listach widzi 

siebie jako zlepek schorze  obecnych i dawnych: 

Dowiedzia em si , e mam du e zmiany w p ucach, nie gru licze, tylko 
jakie  rozedmowe. Wi c mam w sobie nowy zestaw chorób. Ja jako ca-
o  fizyczna – dosy  szmelcowata. Jeszcze mnie na dodatek pobolewaj  
lady urologiczne (List 10, s. 901). 

Cia o do wiadczane przez tera niejszy ból i nosz ce w sobie pami  
o przesz ych niedomaganiach naznacza tak e psychik . I znów – samopo-
czucie poety dalekie jest od utrwalonego w Zawale. Rz dz ce tam ciekawo  
niezbadanej przestrzeni i ujawniaj ca si  pasja eksploratora, w Listach do 

Eumenid ust puj  miejsca poczuciu zawieszenia, apatii, smutku. Oto wietnie 
oddaj cy stan Bia oszewskiego cytat: 

Brak mi wigoru, tego w rodku te . Czytam co . Uczytam dwie strony. 
W krowim tempie. Z krowim zainteresowaniem. Pó -zasypiam. Patrz  na 
cian . My l  o ogórku kwaszonym. Nagle mi si  co  przy ni i zaraz 

przebudzi mnie b ysk otwieranych drzwi. Bior  ksi k  do r ki. Czytam. 
Znów czuj  w sobie krow . Zwalniam si , zwalniam – do zawieszenia 
w niewiadomym (List 7, s. 886). 

                                                           

23 Cz  dotycz ca pobytu w sanatorium nie zosta a w czona do Zawa u i ukaza a si  ju  
po mierci poety. Zob. M. Bia oszewski, Konstancin, Wyd. PIW, Warszawa 1991. 

24 Szerzej o szpitalnych strategiach w Zawale pisa am w szkicu „Pó -cmentarna tabliczka”. 

Wokó  Zawa u Mirona Bia oszewskiego, w: E. Dutka red., Centrum i pogranicza (w druku). 
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Pozornie wydaje si , e poprawa samopoczucia nast puje wraz z ust pie-
niem bólu (jak pisze Bia oszewski, „odbola o”) i post puj c  aktywno ci . 
Jednak poznawanie szpitalnej przestrzeni to tyle  uwa ne katalogowanie 
sprz tów, osobliwo ci, widoków, osób wreszcie, uj te w sprawozdawczej 
cz ci listów, co pogodzenie si  z narzuconymi warunkami, uodpornienie si  
na niewygody. Ta zgoda jednak nie oznacza tej radosnej eksploracji widocz-
nej w Zawale. Poeta konstatuje: 

Wytrzymuj  w szpitalu. Bo narzuci em sobie, e muzyka rozrywkowa 
i gadanie pó g osem nie przeszkadza mi za bardzo. Przyzwyczai em si  
do ca o ci. Ale to jest wci  ycie publiczne25 (List 8, s. 896). 

Do tego dochodzi te  poetycki namys  jak w do czonym do Listu 5 wierszu 
Zbiórczo : 

w uchy ach drzwi ci i ci 
niewiadomi podobni 

szpitalny korytarz wzbiera 
wszystkim, co si  w siebie wziera 
  wdziera 

ó ka stoj  tu te  
raz pe niejsze, raz pustsze 

niedziela popo udnie b dzi 
korytarz na w ch widzi 
bada 

na jego ó kach przysiada 
to ycie, to mier  
to ich wier  (List 5, s. 879) 

Znamienne jest tutaj dostrze enie obecno ci mierci, wpuszczenie jej do 
swej opowie ci. Ten szczególny rachunek – czyniony w obliczu mierci 
                                                           

25 Przecie  to, co publiczne, jest zwykle przez „osobnego” Bia oszewskiego niechciane, a szpital 
znów okazuje si  konieczno ci  wymagaj c  dostosowania. O odmiennym zachowaniu poety 
pisa a Anna Sobolewska: „Wydaje si , e bohater Listów nie ma ju  si y si  broni , nie starcza mu 
energii na przerabianie szpitalnych okropno ci i obrzydliwo ci. (…) Tym razem szpital nie daje si  
ju  oswoi  i zagospodarowa , a mier  – udomowi . Przeznaczeniem poety, który by  wsz dzie 
u siebie, sta o si  wyobcowanie”. A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o yciu i twórczo-

ci Mirona Bia oszewskiego, Wyd. IBL PAN, Warszawa 1997, s. 117.  
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i równo ci wszystkich wobec niej – jest zupe nie ch odny, zdystansowany, 
bezosobowy. Jacek Brzozowski konstatowa  s usznie: 

By  po stronie podobnych i u o y  taki rachunek – to powiedzie  o swo-
im wielkim spokoju, pogodzeniu i zrozumieniu, powiedzie  prosto, 
cicho, z matematyczn , rachunkow  precyzj . Nie wi cej, i a  tyle26. 

W Listach do Eumenid chodzi nie tylko o odnotowywan , czasem gdzie  na 
marginesach, mier  pacjentów27, ale znacznie wa niejsz  mier  w asn  – 
przeczuwan , markowan  snami i powracaj cym wspomnieniem-anegdot : 

20 lat temu z Adamem (wkrótce samobójc ) poszed em na film do Sali 
Kongresowej. Tam si  oddawa o palta do szatni. Dosta em numerek, 
spojrza em: 

1983. 
Nic nie mówi c, pomy la em 
– w tym roku mog  umrze , to niby daleko, mo e szkoda, ale… 
W lutym obecnego nam 1983 roku zacz em o tym mówi , co  mnie 

zaniepokoi o. 
Mo e przesada – zawa  jako przymiarka. Ale co  w tym jest. Zreszt  

rok ma daleko do ko ca. Z pewnych przywidze  i snów czuj  dla siebie 
niebezpieczno  ko ca maja, zw aszcza niedzieli28 (List 5, s. 878). 

Definiowanie w asnej to samo ci przez niedaj c  si  zbagatelizowa  fizycz-
no  decyduje o pewnym p kni ciu widocznym w Listach do Eumenid. Z jednej 
bowiem strony Bia oszewski jako nadawca korespondencji „trzyma fason”: 
pisze rozbrajaj co, agodzi swe zmienne nastroje, nie rezygnuje z artu czy iro-
nicznej pointy. Wewn trzn  rys  tej jednostronnej korespondencji jest wszak e 
przewaga „ja” cierpi cego, obola ego, wpuszczaj cego w horyzont mo liwo ci 

                                                           

26 J. Brzozowski, Ostatnie wiersze Mirona Bia oszewskiego, w: Pisanie Bia oszewskiego…, s. 219. 
27 Np.: „(…) przywie li w okolice naszych drzwi j cz cego m czyzn , pod czyli pod tlen. 

Ale on zaraz umar . Ju  nowa pani le y na jego ó ku. To ó ko jest niedobre, bo niedawno 
przecie  umar a na nim babule ka” (List 8, s. 895). 

28 Pó niej wraca do tej opowie ci: „Dobrze, e maj si  ko czy. Kilka lat temu ni o mi si , 
e umar em co  25 czy 27 maja, pogrzeb mia  by  na pocz tku czerwca. I jak wspomnia em 

w li cie szpitalnym – nak ada si  to na numerek z szatni 1983 sprzed 20 lat. Data mo liwej 
mierci” (List 13, s. 917). Szuka tak e poeta jakby rewersu tego wspomnienia, omenu ycia: 

„Zszed em na EKG. Min  mnie wieziony w zielonym pokrowcu nieboszczyk. To dobry 
znak. Zawsze przy wyj ciu ze szpitala spotyka em nieboszczyków. Przynosili mi pomy lno ” 
(List 9, s. 899).  
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mier 29. Nie sposób nie zauwa y , e to w a nie tak definiowany podmiot 
ustawia g os w listach, decyduj c o liniach napi  i paradoksach oraz – co wa ne 
– coraz mniejszym znaczeniu kreacji, czynienia ze szpitalnej powtarzalno ci 
happeningu. Niektóre listy zmierzaj  w stron  zapisu stricte dziennikowego; nie 
rezygnuj c ze stylistycznych wyk adników epistolografii, przyjmuj  rytm dat, 
godzin, sukcesywnie dopisywanych mikrowydarze . Autobiograficzna prze-
strze , która – jak ju  wspomina am – nieodmiennie stanowi ram  dla interpre-
tacji dzie  Bia oszewskiego, wiadomo , e podmiot tych tekstów jest zawsze 
rozumiany jako „ja” sylleptyczne – „jako prawdziwe i jako zmy lone, jako empi-
ryczne i jako tekstowe, jako autentyczne i jako fikcyjno-powie ciowe”30 – nie 
przys aniaj  faktu, e wysi ek twórczy po pierwszym zawale zaowocowa  powie-
ci , tymczasem genologiczna wolta po drugim zawale wydaje si  idealnie kore-

spondowa  z pewnym wyczerpaniem j zykowych sposobów okie znania nie-
wygodnej sytuacji. I nie chodzi jedynie o wspomnian  ju  plagiatowo  do-
wiadczenia, a wi c czaj c  si  na horyzoncie plagiatowo  literackiej kreacji 

widoczn  w zakresie wykorzystanego tematu. Bli ej Bia oszewskiemu do kapi-
tulacji ni  artystycznych onglerek, st d takiego rodzaju konstatacje: 

Powinno mi si  chcie  wej  w pisanie, nawet wi ksze. Ale nie mam za-
haczenia (List 12, s. 910). 

Krystyna Pietrych podsumowywa a trafnie ten ostatni akord chorobowych 
tekstów: 

Nie ma tu ani lingwistycznych szarad, ani prze miewczych zabaw, nie ma 
ladu konceptualnych czy groteskowych gier. Jest za  powaga i prostota; 

jest potrzeba sprostania (w yciu i w poezji) temu, co nieuchronne31. 

                                                           

29 El bieta Winiecka zwraca a uwag  na negatywne waloryzowanie cia a zwi zane z chorobami: 
„Za ka dym razem, gdy pojawia si  silny ból fizyczny – pocz wszy od Tryptyku chorobowego z Dono-

sów rzeczywisto ci, przez pierwsze oznaki starzenia, zawa , kolejne operacje, po ostatnie lata ycia, 
w których czai si  coraz wi cej niemo liwo ci, zagra aj c niezale no ci poety – »ja« doznaje silnego 
poczucia zagro enia swej suwerenno ci. Jest to tym bardziej przera aj ce, e jego ród em jest 
w asne cia o”. E. Winiecka, Bia oszewski sylleptyczny, Wyd. Pozna skie Studia Polonistyczne, Pozna  
2006, s. 125. Listy do Eumenid czytane mog  by  zatem jako ostatnia próba pogodzenia si  z cia em, 
scalenia w asnej to samo ci w zgodzie z nim czy na jego warunkach. 

30 R. Nycz, J zyk modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wyd. Leopoldinum, Wroc aw 
1997, s. 108. Zob. tak e interesuj ce rozwa ania o podmiotowo ci sylleptycznej w ksi ce 
El biety Winieckiej, Bia oszewski sylleptyczny …, s. 33–47. 

31 K. Pietrych, Co poezji po bólu?…, s. 174. 
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Je li zatem Zawa  interpretowa  mo na jako adaptacj  do warunków szpi-
tala przeprowadzan  niejako na w asnych prawach (opart  bowiem na miej-
scami brawurowej i typowej dla poety drobiazgowej obserwacji rzeczywisto-
ci, wgl dzie wr cz w trzewia szpitala), to Listy do Eumenid pozostan  przy-

stosowania tego wersj  spokojn , bez szar y, uniesie  i egzaltacji. Podobnie 
rozumia  sens ostatnich wierszy Bia oszewskiego Jacek Brzozowski: 

Dochodzi w nich do g osu przede wszystkim wielki a zarazem bez pato-
su i sentymentalizmu rozwijaj cy si  dramat oswojenia, uzwyczajnienia 
i u o enia si  z tym, co nieodwracalne: z losem, z bólem i cierpieniem, 
chorob , z my l  o mierci. Pojawia si  g bokie i subtelne uwra liwienie 
na metafizyczn  i równocze nie pe n  codziennych paradoksów proble-
matyk  niesko czono ci i nie miertelno ci, materii ducha, czasu i wiecz-
no ci, cia a i duszy, bytu i nico ci. 
(…) U o y  si  wreszcie [Bia oszewski – M. .] z sob  nieswoim, z bó-
lem, cierpieniem, z my l  o mierci. U o y  w sposób dla siebie tylko 
w a ciwy, kpiarski, przewrotny, ironiczny i jednocze nie pe en powagi, 
w a ciwie niepochwytny, niepowtarzalny32. 

Sercowisko 

Interesuj co przedstawia si  tak e znaczenie, jakie w zawa owych opowie-
ciach Bia oszewskiego ma serce – organ w tym wypadku centralny. Pocz t-

kowo jest ono wspierane aparatur  medyczn , która pojawia si  zarówno 
w Zawale, jak i Listach do Eumenid w roli ambiwalentnej: jest tyle  ratunkiem 
dla chorego organu, ile opresyjnym systemem obcym cz owiekowi i kwe-
stionuj cym jego autonomi . Pisa a o tym El bieta Winiecka: 

Chory organizm wymaga teraz wsparcia ze strony aparatury medycznej, 
która podtrzymuje jego fizjologiczne funkcje, lecz zarazem pozbawia po-
czucia niezale no ci, a wr cz to samo ci. Trudno bowiem okre li , czy 
urz dzenia, do których pod czony jest pacjent, staj  si  cz ci  jednej 
biologicznej ca o ci, czy te  nasilaj  dezintegracj  cia a (…)33. 

To sztuczne monitorowanie pracy serca w przypadku pierwszego zawa u 
ko czy si  po kilkudobowym pobycie na sali reanimacyjnej, pó niej za  
                                                           

32 J. Brzozowski, Wiersze ostatnie Mirona Bia oszewskiego…, s. 216–217. 
33 E. Winiecka, Bia oszewski sylleptyczny…, s. 127. 
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serce znika z opowie ci, nie zajmuje ju  dochodz cego do zdrowia poety. 
Tymczasem powtórka z choroby ka e mocniej skupi  si  na niedomagaj -
cym organie, który ci gle nie pozwala o sobie zapomnie  i tym samym – 
usun  si  z tre ci listów. Najcz ciej Bia oszewski wspomina o „zm czeniu 
serca”, które staje si  w a ciwie kluczem do opisu nie tylko somatycznej, ale 
i psychicznej kondycji w przestrzeni szpitala i sanatorium. Optymizm wy-
chodzenia z choroby wytropi  mo na w a ciwie jedynie w pierwszych li-
stach. Spójrzmy na charakterystyczne cytaty: 

Serce si  leczy, blizna maleje (List 1, s. 862); Serce odbola o. Oddech si  
wyrówna . (…) Chyba ze mn  nie le, bo nic mnie nie boli i nie zajmuj  
si  mn  (w z ym sensie) (List 2, s. 865); Jak si  okazuje: ten mój drugi 
zawa  by  na szcz cie ma y (List 2, s. 871). 

Stopniowo jednak pogoda ducha choruj cego ust puje miejsca znu eniu, 
aktywno  – zamiast wzrasta  – zamienia si  w s abo , snucie, w ko cu 
powracaj  ból i konieczno  ponownego pod czenia do monitora. Spadki 
formy i momenty spokoju wyznaczaj  wewn trzny rytm listów, ta sinusoida 
decyduje o ich zmieniaj cym si  charakterze. Dobre samopoczucie wyzwala 
w Bia oszewskim inscenizatora szpitalnych wydarze ; mniej miejsca po wi -
ca w nich wówczas sobie, wi cej – innym pacjentom, dopisuj c „nast pny 
odcinek szpitalnej akcji” (List 3, s. 871). Presja fizyczno ci wszak e wydaje 
si  coraz wi ksza. Nowe do wiadczenia chorobowe i wynikaj ce z nich 
przewarto ciowania w asnego stanu wi  si  z pobytem w sanatorium 
w Aninie. Tam do problemów z sercem dochodzi te  obrz k p uc: 

Wczoraj mia em s aby dzie . Lekarka na wieczór da a mi pó  pastylki na 
zwolnienie serca, a to zadzia a o le: gor co w g owie, s abo , ci ki od-
dech. Lekarka i piel gniarka zacz y ko o mnie skaka . (…) Wzi y mnie (fo-
telem na kó kach) do gabinetu zabiegowego, tam na wysokim ó ku le enie, 
badania, zastrzyki, EKG. (…) Po prostu rozedmowe oskrzela nie znios y 
zwolnionego rytmu serca. Przez kilka godzin zasypia em na kilka sekund, a-
pa em krótkie, trudne oddechy, potem d u sze (…) (List 11, s. 907). 

Bezpo rednio po obrz ku p uc, na pocz tku Listu 12 Bia oszewski tak 
opisuje swoje samopoczucie: 

Czuj  si  rednio, troch  w gór , troch  w dó . Fizycznie. Psychicznie – 
nie tak le. Cho  jestem skaza cem, który ma nadziej  na odwleczenie 
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wyroku. Jest zasadnicza ró nica mi dzy moim yciem przed 2 zawa em 
i po. Jakbym sta  po drugiej stronie (List 12, s. 910). 

Powtórzmy raz jeszcze: listy pisze skazaniec, a nie ozdrowieniec. Bia o-
szewski wielokrotnie akcentowa  transgresyjno  zawa u, ale i zatrzymanie 
si  jakby na granicy mi dzy yciem a mierci , w jakiej  przestrzeni „pomi -
dzy”, co na poziomie leksykalnym wida  w cz stym wykorzystywaniu pre-
fiksu „pó ”34. Powy szy cytat, z listu przedostatniego, wyra nie ju  sytuuje 
poet  w zasi gu Tanatosa. Do powracaj cego bólu, trudno ci z oddycha-
niem, apatii, nastrojów depresyjnych, niepokoj cych snów warto do czy  
jeszcze jeden motyw, który wiadczy o wszechobecno ci serca w epistolo-
graficznej opowie ci autora Chamowa. Poetyck  transpozycj  stanowi wiersz 
Sercowisko napisany w Aninie 3 maja 1983 roku: 

tu sanatorium w lesie 
sercowe 

serce samo 
serce z czym  
serca na naczyniach drzew czy ludzi 

ludzie do okien 
okna do drzew 
serca skacz  po drzewach 
s o ce 
wyjada niedopowiedzenie 
ycie si  oblizuje 

opary 
serca 
wisz  
od pnia do pnia 
wsi kaj  
w przewrotny labirynt 
p kaj  (List 10, s. 903–904) 

                                                           

34 „Pó -cmentarna tabliczka” – powie np. o zawieszonej na ó ku karcie choroby (List 6, 
s. 884). Pisa  o tej dziwnej przestrzeni tak e Stanis aw Rosiek jako przestrzeni pó grobu: „Ani 
ycie, ani mier . Co  trzeciego. Jaki  stan po redni, rodzaj zawieszenia, bycie pomi dzy. 

W drugiej po owie lat siedemdziesi tych i w pierwszych latach osiemdziesi tych Bia oszewski 
pisze w a nie stamt d”. S. Rosiek, Pami tnik z pó grobu, w: Pisanie Bia oszewskiego …, s. 140. 
Por. A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja…, s. 112: „Mirona Bia oszewskiego, po-
dobnie jak Prousta i Schulza, prze ladowa  przez ca e ycie obraz pó ycia, pó mierci, stanu 
zawieszenia mi dzy terytorium ywych a krain  umar ych”. 
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Ta szczególna nadobecno  serca ma tutaj podwójne znaczenie. Po pierw-
sze wi e si  z malarskimi i rze biarskimi wizerunkami, którymi ozdobiony 
by  ani ski szpital, po drugie – w konsekwencji – z nadmiern  wr cz fre-
kwencyjno ci  serca w sanatorium oraz leksemu „serce” w wierszu Bia o-
szewskiego. Serce w Sercowisku igra dwuznaczno ci : jest tyle  organem35, co 
kulturowym symbolem ycia, uczu  i nami tno ci. Nadmiar serc w uzdrowisku-
-sercowisku zdaje si  dzia a  przyt aczaj co; z „przewrotnego labiryntu” nie 
sposób wyj : jakby w asny organ nie do wiadcza  podmiotu w stopniu 
wystarczaj cym, skazany jest dodatkowo na przebywanie w ród serc-ikon. 
Anna Sobolewska pisa a: 

Ten symbol staje si  tutaj – na kardiologii – wyj tkowo niestosowny. (…) 
W wierszu Sercowisko wys u ony symbol sta  si  j drem koszmaru36. 

Ów tekstowy koszmar – osi gany w wyniku niezwyk ego nasycenia wier-
sza leksemem „serce”, w a ciwie hiperbolizowanym – rodzi si  jako skutek 
obcowania z charakterystycznym wystrojem sanatorium, co ka e zastanowi  
si  nad rol  sztuki w szpitalach, nad moc  przedstawianych tam wizerun-
ków. Pyta a o to Maria Poprz cka, wyliczaj c mo liwe funkcje, m.in. uzdro-
wicielsk , oczyszczaj c , konsolacyjn  czy pouczaj c . Analizuj c obecno  
sztuki w szpitalnych przestrzeniach od XVI wieku, Poprz cka zwraca uwag  
na milczenie adresatów owych dzie  – ich reakcje pozostaj  zagadk , pustym 
miejscem, domniemaniem jedynie37. Sercowisko Bia oszewskiego stanowi 
wszak tak  odpowied , tym ciekawsz , e odnosz c  si  do miejsca, w któ-
rym dzie o sztuki istnieje obok nowoczesnej aparatury. Tymczasem Po-
prz cka pisze: 

                                                           

35 Organem doznaj cym awarii. Susan Sontag przekonywa a, e zawa  serca „to nic wsty-
dliwego. (…) Choroba serca to s abo , rodzaj awarii mechanicznej; nie ma w niej nic enuj -
cego, nic z tabu (…)”. S. Sontag, Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, prze . J. Anders, 
Wyd. PIW, Warszawa 1999, s. 12. 

36 A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja …, s. 118. Podobnie interpretuje ten motyw 
Magdalena Rembowska-P uciennik: „W ostatnich wierszach serce i anormalne jego dzia anie 
staj  si  coraz wyra niej znakiem cierpienia, serce nabiera upiornej wprost realno ci, jak 
w wierszu Sercowisko, którego tytu  pseudonimuje oddzia  kardiologiczny, miejsce rozbe-
stwionej tyranii tego organu, pozbawionego jakichkolwiek znacze  symbolicznych”. 
M. Rembowska-P uciennik, J zyki bólu w literaturze polskiej XX wieku – przyk ady, w: tej e, Poetyka i 

antropologia. Cykl podolski W odzimierza Odojewskiego, Wyd. Universitas, Kraków 2004, s. 298.  
37 M. Poprz cka, Patrz na m k  i b d  zdrów, „Ksi ki. Magazyn do czytania” 2012, nr 4, 

s. 33–36. 



76 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3 

 

W miejsce opieku czego p aszcza Mater Misericordiae pacjentów oplata 
sie  kabli, kroplówek, cewników. Troskliwie czuwaj  nad nimi monitory. 
Pewno s  skuteczniejsze, ale nikt nie spogl da ku nim z ufno ci , z jak  
ku Matce Mi osierdzia zwracaj  si  malowani przez Piera della Francesca 
wierni z Sansepolcro. Próby „humanizacji” stechnicyzowanych wn trz 
szpitalnych przynosz  wyniki mierne lub adne. Mi e landszafty na 
OIOM-ie?38 

Sercowisko – czytane jako reperkusja spotkania medycyny i sztuki – stano-
wi oby negatywn  odpowied  na ewentualne moce ozdrowie cze wystroju 
sanatorium. Potykaj cy si  wr cz o serca poeta dostrzega, co prawda, ich 
yciodajn  si  („ ycie si  oblizuje”), ale zaraz atmosfera w wierszu g stnieje, 

a serca przenikaj  powietrze („opary/serca/wisz /od pnia do pnia/wsi kaj ”)39. 
Kluczowy zdaje si  tak e wyg os tekstu: czasownik „p kaj ”, który wraca 
nas do zawa u40, uniewa niaj c jakby sanatoryjny powrót do zdrowia41. 

Pozosta  Bia oszewskiemu konkret choroby, bo to ona stanowi jedno-
znaczn  point  bloku listów: pozornie beztroska konstatacja42 oraz cytowa-
ny cz sto jako ostatnie s owo poety wiersz Choroba. Zamykaj cy go dwuwers 
(„jeszcze co  z czego  wybieram / jeszcze si  czaj  niemo liwo ci”) wraca 
nas do traktowania listu jako „aktu ycia”, funkcjonuj cego tutaj – po-
wiedzmy od razu – paradoksalnie; paradoksalnie wobec ograniczonych ju  
w powa nym stopniu aktów prawdziwego ycia. Pisanie kolejnego listu to 
przecie  za ka dym razem powo ywanie do ycia „ja” epistolarnego, które 

                                                           

38 Tam e, s. 36. 
39 We wspomnieniu Jadwigi Sta czakowej znajdujemy nast puj ce wyznanie Bia oszewskiego: 

„– Anin by  niedobry – powiedzia  Miron – ten las mnie dusi ”. J. Sta czakowa, Numerek 

1983 …, s. 342. 
40 Taki termin pojawi  si  ju  w Zawale (s. 19). Por. równie  z opisem zawa u serca w po-

wie ci Andrzeja Ku niewicza Stan niewa ko ci: „Wyobrazi em sobie mój mi sie  sercowy jak 
p ka w szwach wzd u  poszarpanej linii, jak drze si  niby samochodowa d tka rozerwana 
gwo dziem. Blizna, która powstaje w miejscu rozdarcia, musi by  nieco podobna do aty na 
d tce”. A. Ku niewicz, Stan niewa ko ci, Wydawnictwo ódzkiej Drukarni Dzie owej SA, 

ód  1997, s. 5. Ogólnie o literackich obrazach zawa u pisa am w ha le Zawa  w literaturze 
w ramach projektu „Sensualno  w kulturze polskiej”. Dost pne na stronie internetowej: 
http://sensualno .ibl.waw.pl Zob. tak e E. Dutka, Okolice nie tylko geograficzne. O twórczo ci 

Andrzeja Ku niewicza, Wyd. U , Katowice 2008, s. 281–293. 
41 Por. odmienn  interpretacj  Sercowiska w tek cie Jacka Brzozowskiego, Wiersze ostatnie 

Mirona Bia oszewskiego …, s. 222–223. 
42 „Dwa p aty (w lewym i prawym p ucu) nieczynne. Serca tylko cz . No, dobra jest. Co 

si  da, to si  da” (List 13, s. 920). 
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bliskie jest „ja” autobiograficznemu; to „inscenizowanie siebie”. Zatem gdy nie 
starcza si  na w a ciw  aktywno , pozostaje podmiotowi ta markowana, kreo-
wana jakby z nadziej , e jej skutki przekrocz  granic  tekstu. Listy Bia oszew-
skiego, b d ce opowie ci  o sposobach pogodzenia si  z chorob  i miertelno-
ci , oswojenia swych ogranicze  w przestrzeni szpitalnej, by yby performan-

ce’em na miar  mo liwo ci pisz cego. Skwarczy ska dowodzi a w Teorii listu: 

Ka dy list jest jednoznaczny ze zdarzeniem yciowym, czynem, poci ga 
za sob  czyn, stwarza zdarzenie43. 

Ka dy list Bia oszewskiego by  wiadectwem ycia, projektowa  ci g dal-
szy narracji, domaga  si  kontynuacji44. Tej ostatniej by o ju  jednak niewiele 
– po ponad dwóch tygodniach od powrotu z Anina Bia oszewski zmar . 
Dziennikowe zapisy z czasu pozawa owej wiosny pokazuj  wszak e poet  
gotowego na „ci gi dalsze”, co prawda bez entuzjazmu godz cego si  
z w asnymi ograniczeniami, ale zarazem deklaruj cego, e „ ycie wci ga”45. 
Magdalena Popiel pisa a: 

Oddalenie i zape niona znakami kartka papieru tworz  scenariusz spek-
taklu. Tworz  tak e rol , w któr  wchodzi nadawca: rol  artysty w dzia-
aniu, artysty w akcji46. 

Dla tej specyficznie, bo chorob , uwarunkowanej roli artysty nie odnaj-
dziemy niestety biograficznego odbicia, zrównowa enia kreacyjnych i sym-
bolicznych mocy literatury. 
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„The heart attack as fitting”. The Letters to Eumenides by Miron Bia oszewski 

The article is about the last text by Miron Bia oszewski, The Letters to Eumenides. Bia oszewski 
wrote these letters after the second heart attack, a few weeks before his death and addressed 
them to very important researchers of polish literature: Maria Janion, Maria migrodzka and 
Ma gorzata Baranowska. First of all the authoress is interested in the study of literary genre 
used by Bia oszewski and she argues that these letters are inhomogeneous. They combine the 
qualities of ordinary letter, epistolary novel, poems and autobiography (especially diary) 
together. In the second part of the article the authoress focuses attention on the patient’s 
body and she looks at the mechanisms of adaptation to hospital living conditions. 

Keywords: Bia oszewski, disease, heart attack, letter, autobiography, diary 


