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Uwaůana za jednĊ z najwaůniejszych poetek wspóâczesnych Julia Hartwig
jest autorkĊ kilkunastu tomów poezji, kilku zbiorów dzienników, reportaůy,
felietonów, wspomnieľ, dwóch biografii literackich, utworów dla dzieci, jest
eseistkĊ i tâumaczkĊ poezji francuskiej oraz amerykaľskiej. Ten bogaty
i róůnorodny dorobek doczekaâ się juů – co oczywiste – licznych omówieni
i komentarzy. Doœý przypomnieý choýby PoetyckĊ antropologię Julii Hartwig
Marcina Telickiego (2009), „Dowód na istnienie”. Poezja Julii Hartwig wobec egzystencji i sztuki Marty Flakowicz-Szczyrby (2015) czy zredagowany przez Barbarę Kuleszę-GulczyľskĊ i Elůbietę WinieckĊ zbiór szkiców zatytuâowany
Pochwaâa istnienia. Studia o twórczoœci Julii Hartwig (2015). Ale mimo to pisarstwo autorki Bâysków zebranych, wymykajĊc się nieustannie podejmowanym
próbom klasyfikacji, pozostaje nieuchwytne. Nic więc dziwnego, ůe mierzenie się z wyzwaniem interpretacyjnym twórczoœci Hartwig ciĊgle kusi literaturoznawców. Nie inaczej staâo się w przypadku Elůbiety Dutki, która starajĊc się dopeâniý dotychczasowe rozpoznania badaczy, analizuje dorobek poetki przez pryzmat auto/bio/geo/grafii. Jej Centra, prowincje, zauâki…,
wychodzĊc od przekonania, ůe w przypadku autorki MówiĊc nie tylko do siebie
mamy do czynienia z „dyskretnĊ obecnoœciĊ”, empatycznym nastawieniem
na œwiat i nieustannym nawiĊzywaniem dialogu z innymi, tropi podrzucane
w jej utworach œlady autobiograficzne. Zaproponowane przez Dutkę monograficzne omówienie pod uwagę bierze caâĊ twórczoœý Hartwig, ze szcze-
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gólnym uwzględnieniem tych dzieâ, które dotĊd byây marginalizowane. StĊd
obok wierszy i zapisków dziennikowych pojawiajĊ się analizy tekstów poœwięconych innym poetom, reportaůom, wstępom do albumów fotograficznych brata Edwarda czy felietonów. Badaczka potwierdza, ůe
Poetka czerpie z wâasnej biografii, w procesie twórczym jednak przepracowuje prywatne doœwiadczenia, tak by mówiĊc „o sobie i do siebie”,
mówiý jednoczeœnie „nie tylko do siebie”. Wâasne przeůycia stajĊ się nie
tyle przedmiotem wyznania (obca jest autorce Bâysków konfesyjnoœý), ile
raczej œwiadectwem – o innych, o œwiecie – okazujĊ się poczĊtkiem medytacji, zadumy i wezwaniem do dialogu (s. 17).

W konsekwencji twórczoœý Hartwig daje się swobodnie czytaý w kontekœcie autobiograficznym. W jej przypadku – jak przypomina Elůbieta Dutka –
nie mamy jednak do czynienia z „ůyciopisaniem”, ale z „poszerzaniem ůycia
o tekst” (s. 16), z podejmowaniem dialogu zarówno z szeroko rozumianĊ
tradycjĊ, jak i wspóâczesnoœciĊ, ze swego rodzaju „przemycaniem” w tekstach œladów wâasnej osoby i uogólniania swoich doœwiadczeľ. Hartwig, wykorzystujĊc przede wszystkim pamięý, konkretne miejsca czy zwiĊzane
z przemieszczaniem się motywy (np. podróů, powrót, przystanek, goœcina),
pokazuje, ůe traktuje przestrzenie geograficzne w sposób zarówno dosâowny, jak i symboliczny. W efekcie – jak udowadnia Dutka –
Podmiot utworów Julii Hartwig jest raczej homo geographicus. Jego relacja
z przestrzeniĊ polega na ciĊgâym wędrowaniu, na „byciu w drodze” wyznaczanej przez egzystencję oraz myœlenie, poznawanie, zaplanowane
dziaâanie. Podmiot zadomawia się w kolejnych miejscach, ale jednoczeœnie pozostaje niezakorzeniony we wâasnym byciu, wciĊů poszukujĊcy jego istoty. StĊd tak częste, zwâaszcza we wczeœniejszej poezji autorki Obcowania, poczucie „dwoistoœci”, rozdzielenia z samĊ sobĊ, a takůe pojawiajĊca się raz po raz figura wygnaľca, kogoœ obcego (s. 27).

Nic więc dziwnego, ůe badaczka, chcĊc podjĊý kolejnĊ próbę opisu twórczoœci Julii Hartwig, czerpie z narzędzi podsuwanych przez geopoetykę
i tzw. zwrot topograficzny, wybiera – wprowadzony przez Elůbietę RybickĊ
– termin auto/bio/geo/grafia. Œledzi zatem pojawiajĊce się w tekstach poetki problemy, tematy, fascynacje artystyczne, by uzupeâniý dotychczas formuâowane na marginesie pisarstwa Hartwig uwagi. I trzeba przyznaý, ůe Elůbiecie Dutce udaje się to dopowiadanie znakomicie. Juů sam wyraŭny po-
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dziaâ na trzy sekwencje czasowo-przestrzenne przekonuje, ůe pomysâ interpretacyjny autorki Zapisywania miejsca… jest niebywale trafiony. Dutka wyróůnia bowiem swego rodzaju krĊg francuski, amerykaľski i polski, by pokazaý, ůe odciskajĊce się na poszczególnych utworach Hartwig, zwiĊzane z jej
ůyciem tropy ukâadajĊ się w spójnĊ i wciĊgajĊcĊ opowieœý na temat otaczajĊcego jĊ œwiata i spotykanych na swej drodze ludzi. PróbujĊc przekonaý, ůe
omawiane przez niĊ etapy nie sĊ czĊstkami zamkniętymi, a raczej równolegâymi, badaczka rozpoczyna swojĊ opowieœý od skoncentrowania uwagi na
Francji będĊcej fascynujĊcym, acz momentami rozczarowujĊcym „nostalgicznym centrum”. Paryů z lat czterdziestych XX wieku rozbudza w poetce
zainteresowanie sztukĊ i tradycjĊ kultury, zaœ stypendium, na jakie wyjechaâa
w 1947 roku, staâo się dla niej poczĊtkiem wszystkiego. Z czasem jednak
owo ŭródâo kultury europejskiej zamienia się w „miejsce samotne”, kojarzĊce się takůe z odejœciem bliskich. Częœý druga monografii Elůbiety Dutki,
która poœwięcona zostaâa sekwencji amerykaľskiej, skupia się wokóâ refleksji
na temat między innymi Dziennika amerykaľskiego i Wierszy amerykaľskich czy
poematu To wszystko nie zostaâo dla ciebie stworzone. Hartwig, mierzĊc się z koniecznoœciĊ pisania o Nowym Kontynencie, który nie tyle jest miejscem wybranym, ile przypadkowym, wdaje się w dialog z Widzeniami nad ZatokĊ San
Francisco Czesâawa Miâosza. UlegajĊc skâonnoœciom reporterskim, autorka
Poůegnaľ odkrywa „prowincję codziennoœci”. Doœwiadczane z poczĊtku jako
przestrzeľ wyobcowania i alienacji Stany Zjednoczone z czasem przemieniajĊ się w miejsce, w którym moůliwe staý by się mogâo zadomowienie. Z kolei
dopeânieniem caâoœci okazuje się rozdziaâ dotyczĊcy polskich adresów, które
– idĊc tropem Andrzeja Ziemilskiego – sĊ „krajobrazem wojnami przeoranym”.
To tu Dutka powraca do wâaœciwego debiutu Julii Hartwig, utworów zamieszczonych w antologii Wiersze poetów lubelskich czy tomu reportaůy Z niedalekich
podróůy i dziennika Zawsze powroty, z których – najoględniej rzecz ujmujĊc –
wyâania się podwójny obraz ojczyzny: z jednej strony odrealniony, z drugiej
– realistyczny. Nic w tym jednak dziwnego, skoro Polska wiĊůe się w duůej
mierze ze wspomnieniami z okupacji, trudnymi latami powojennymi, Marcem’68 i stanem wojennym. Traumy historyczne âĊczĊ się tu ponadto z tragediami osobistymi (samobójstwo matki, œmierý najbliůszych), odsâaniajĊc
pokiereszowane bólem „zauâki pamięci”.
Rzeczywiœcie zaproponowany przez Elůbietę Dutkę zamysâ interpretacyjny, biorĊcy pod uwagę zarówno wypowiedzi samej poetki, jak i ewolucję jej
twórczoœci, przekonuje, ůe w przypadku Julii Hartwig mamy do czynienia
nie tyle ze „skoľczonymi etapami, które następujĊ po sobie, lecz trwajĊ one
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niejako obok siebie. Sekwencje przestrzenne podlegajĊ nieustannym zmianom wraz z nowymi doœwiadczeniami oraz pod wpâywem mechanizmów
pamięci” (s. 33). PrzyglĊdajĊc się adresom dla poetki waůnym (jak między
innymi: Biblioteka Narodowa w Paryůu, zauâek Vieille-Lanterne, Musée de
l'Orangerie, ulica Wschodnia w Nowym Jorku, góry Sierra Nevada, plac
Trzech Krzyůy i Krakowskie Przedmieœcie w Warszawie czy Lublin), analizuje uobecniajĊce się w pisarstwie Hartwig istotne problemy. Odniesienia
geograficzne – co oczywiste – nie tylko pozwalajĊ opowiadaý o sobie i wâasnych doœwiadczeniach, ale równieů sĊ impulsem pobudzajĊcym wspomnienia i twórczoœý. Zdaniem Elůbiety Dutki pisarstwo Hartwig daje się ujĊý za
pomocĊ trzech, rozumianych o wiele szerzej niů dosâownie, definiowanych
okreœleľ: „centrum”, „prowincja” oraz „zauâek”. Ale – jak sâusznie stara się
udowodniý badaczka – „PodstawowĊ cechĊ relacji z miejscami w twórczoœci
autorki Bâysków wydaje się ambiwalencja” (s. 273). Nigdzie bowiem Hartwig
nie czuâa się jak w raju czy jak u siebie. Wszędzie pojawiaâo się oczarowanie
i rozczarowanie, przeraůenie i fascynacja, potrzeba zadomowienia i chęý
ucieczki. Wszystkie skâadajĊce się na auto/bio/geo/graficznĊ mapę Hartwig
miejsca naznaczone sĊ teů „wymiennoœciĊ funkcji peânionych przez poszczególne sekwencje” (s. 273). Wystarczy przywoâaý jako exemplum Francję, która tracĊc pozycję centrum kultury, a tym samym „zasadniczego punktu
odniesienia”, z czasem przeobraůa się w intrygujĊcĊ, pociĊgajĊcĊ prowincję,
w obszarze której znajdujĊ się ciemne zauâki przestrzenne (jak ten, gdzie samobójstwo popeâniâ Gérard de Nerval) czy zauâki historii i pamięci (wojenna kolaboracja, tragiczne zakoľczenie miâoœci). Podobnie w Ameryce i w Polsce, gdzie
Hartwig musi uczyý się siebie i innych nieustannie na nowo. Miejsca, jak sâusznie zauwaůa Elůbieta Dutka, które stajĊ się dla poetki inspiracjĊ, dopeâniajĊ się
i ksztaâtujĊ jej toůsamoœý. Równie istotne jak zapamiętywane krajobrazy, okazujĊ się spotkania z ludŭmi i przeczytane lektury. Tym samym na auto/
bio/geo/grafię Hartwig niebagatelny wpâyw miaây zarówno rozmowy z Czesâawem Miâoszem, Ksawerym Pruszyľskim, Arturem Międzyrzeckim, Józefem
Czechowiczem czy Jarosâawem Iwaszkiewiczem, ale takůe zetknięcia z pisarstwem Guillaume’a Apollinaire’a, Nervala, Emily Dickinson, Williama Carlosa
Williamsa, Adama Mickiewicza czy Cypriana Kamila Norwida. W Centrach, prowincjach, zauâkach… Elůbiecie Dutce udaje się tym samym bezsprzecznie
udowodniý, ůe „auto/bio/geo/grafia Julii Hartwig jest zatem topografiĊ dialogu
z miejscem i poprzez miejsce z samym sobĊ, innymi i Innym” (s. 274).
Bez wĊtpienia monografia Centra, prowincje, zauâki. Twórczoœý Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia Elůbiety Dutki jest ksiĊůkĊ nie tylko poznawczo cieka-
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wĊ, ale równieů staje się waůnym uzupeânieniem formuâowanych wczeœniej
uwag na temat pisarstwa autorki Bâysków. Erudycyjna, napisana z duůĊ swobodĊ i pasjĊ interpretacyjnĊ publikacja pozwala na te bardziej i mniej znane
utwory znakomitej poetki spojrzeý z nieco odmiennej niů dotĊd perspektywy. Elůbieta Dutka doskonale wie, ůe badanie tropów autobiograficznych
wiĊůe się z ingerencjĊ, naruszaniem prywatnoœci, próbĊ odkrycia przeszâoœci
i œrodowiskowej tajemnicy. Ale, moim zdaniem, badaczce udaâo się z tej
próby wyjœý obronnĊ rękĊ. Jej ksiĊůka zostaâa napisana nie tylko z elegancjĊ
stylu, ale i z wraůliwoœciĊ. W rezultacie drobiazgowoœý i trafnoœý supozycji
interpretacyjnych idzie tutaj w parze z czysto ludzkĊ delikatnoœciĊ. A te ponownie przekonujĊ, ůe twórczoœý Julii Hartwig dopomina się kolejnych dopowiedzeľ.

