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MONIKA ADO

Uniwersytet klski

„Zawa jako przymiarka”.
Listy do Eumenid Mirona Biaoszewskiego
16 lutego 1983 roku Miron Biaâoszewski przeszedâ drugi juů w swym ůyciu zawaâ, który staâ się – zarówno w planie biografii, jak i w planie twórczoœci – ostatnim akordem. Doœwiadczenie ponownego infarctus myocardii wpisuje
się w dâugĊ i róůnorodnĊ kartę chorób pacjenta Mirona Biaâoszewskiego.
Kartę – dodajmy – do której zyskujemy wglĊd dzięki pozostawionym w poezji
i prozie œladom, opowieœý o chorobach bowiem stanowi jeden z waůniejszych motywów twórczoœci autora Chamowa. Pisaâa o tym Krystyna Pietrych:
Choroba jest obecna w twórczoœci Biaâoszewskiego niemal od samego
poczĊtku jego pisarstwa, a tematem ciĊgle powracajĊcym – z biegiem
czasu coraz bardziej centralnym – stanie się od pierwszego zawaâu, przebytego w koľcu 1974 roku1.

Te chorobowe podszepty rzeczywistoœci utrwalone w piœmie ukâadajĊ się
w zróůnicowany – nozologicznie i genologicznie – literacki obraz. „Ja” pisarstwa Biaâoszewskiego wydaje się coraz mocniej zwiĊzane, a wręcz uzaleůnione od doœwiadczeľ ciaâa; cielesnoœý jest w tej twórczoœci elementem
nieodzownym, a pisanie z perspektywy szpitalnego czy sanatoryjnego âóůka
czynnoœciĊ tyleů naturalnĊ, co koniecznĊ.
Wobec gatunku(ów)
SkrupulatnĊ transpozycję przeůyý z okresu pierwszej „awarii serca” Biaâoszewski pozostawiâ na kartach powieœciowego Zawaâu, z kolei jego odpowiedni1

K. Pietrych, Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie lektury, Wyd. Uá, áódŭ 2009, s. 133.
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kiem pisanym po kolejnym pobycie na oddziale reanimacji będĊ Listy do Eumenid. Ta częœý dziennikowego œwiadectwa jest szczególnie intrygujĊca, pozwala się
bowiem – jak kaůdy fragment dzieâa Biaâoszewskiego – wâĊczyý w jego œciœle
autobiograficzny wymiar2, ale zarazem podjęty gatunek prowokuje grę między
komunikacyjnĊ formĊ, jawnĊ obecnoœciĊ adresatek3 i nakierowaniem korespondencji na wâasne „ja”. Biaâoszewski nadawca âĊczy sprawozdawczy charakter
epistolografii, jej autobiograficzny wymiar i poetyckie fragmenty. Tadeusz
Sobolewski nazywaâ tę jednostronnĊ korespondencję „literackim testamentem”, „poůegnaniem z ůyciem i literaturĊ”, widzĊc w 13 listach formę wâaœciwie poetyckiej powieœci epistolarnej, o znaczeniu wręcz totalnym, podsumowujĊcym biografię poety4. Horyzont genologiczny jest pierwszym wyzwaniem lekturowym, listy Biaâoszewskiego bowiem zwracajĊ uwagę swojĊ
niejednorodnoœciĊ gatunkowĊ. Wszystkie zachowujĊ podstawowy element
ukâadu nadawca – odbiorca, czyli „znaki poczĊtku i koľca”5. Tak jak kolejne
partie korespondencji rozpoczynajĊ się od sformuâowaľ typu: „Kochane
Panie Profesor Eumenidy!” czy „Kochane Panie Trzy Profesor”, tak niezmiennie kaůdy list koľczy podpis: „MIRON”. I wâaœciwie na tym wyczerpujĊ się waůne dla analizowanego bloku listów stylistyczne wykâadniki dialogu. Tego wâaœciwego dialogu nie ma, nie ma wszakůe ani pytaľ formuâowanych przez „ja” tej korespondencji, ani odpowiedzi adresatek6. Naleůy się
zatem zgodziý z sĊdem Kazimierza Cysewskiego, który pisaâ, ůe „postaý
konkretnego adresata osobowego musi byý traktowana jako element poetyki
listów, jako dodatkowy znak warunkujĊcy zrozumienie caâego tekstu”7. Relacja nadawca – adresatki, chociaů niesymetryczna, wydaje się symboliczna
Twórczoœý Biaâoszewskiego mieœci się w Lejeune’owskiej „przestrzeni autobiograficznej”.
Zob. np. A. Zieniewicz, Maâe iluminacje. Formy prozatorskie Mirona Biaâoszewskiego, Wyd. PIW,
Warszawa 1989; M. Gâowiľski, Biaâoszewskiego gatunki codzienne, w: M. Gâowiľski i Z áapiľski,
red., Pisanie Biaâoszewskiego. Szkice, Wyd. IBL PAN, Warszawa 1993, s. 144–151; M. Czermiľska, „Zawaâ” miasta i zawaâ serca – dwa punkty zwrotne w opowieœci autobiograficznej Mirona Biaâoszewskiego, „Ruch Literacki” 2003, nr 4, s. 445–456.
3 Adresatkami listów byây: Maria Janion, Maria Ůmigrodzka i Maâgorzata Baranowska. Po
raz pierwszy ukazaây się w „Tekstach Drugich” 1999, nr 3.
4 T. Sobolewski, Mirona Biaâoszewskiego „Listy do Eumenid”, „Teksty Drugie” 1999, nr 3, s. 138.
5 Zob. A. Kaâkowska, Językowe wykâadniki pragmatycznej funkcji listów, „Stylistyka” 1993, nr 2, s. 196.
6 Chociaů wiadomo – równieů z marginalnych wzmianek w samych listach – ůe dialog się toczyâ, tylko przyjmowaâ formę telefonicznej rozmowy lub odwiedzin. SĊdzę jednak, ůe wâaœnie
ten fakt – obecnoœci innych kanaâów wymiany myœli – w specyficzny sposób uwarunkowaâ
poetykę listów Biaâoszewskiego, pozwalajĊc mu podporzĊdkowaý jĊ swojemu „ja”.
7 K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy badaľ nad epistolografiĊ, „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 1, s. 106.
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i to nie tylko z powodu mitologicznego miana „Paľ Profesor”8. Waůniejsza
wydaje się âĊczĊca ich więŭ i wiara, ůe adresatki (zwâaszcza wymieniana
osobno Profesor Maria Janion) poznajĊ się na wartoœci listów. Tak moůna
rozumieý fragment wspomnienia Jadwigi Staľczakowej dotyczĊcy ostatnich
pisanych przez Biaâoszewskiego tekstów:
Przeczytaâ nam trzy napisane w Aninie wiersze (…). Więcej juů nie pisaâ.
W okresie aniľskim przesyâaâ takůe listy profesor M.J[anion]. Mówiâ, ůe
ona o te listy zadba. A to takůe dobra forma pisania. Dla niego nowa9.

Listy te moůna – zgodnie z sugestiĊ Elůbiety Rzewuskiej – traktowaý jako
formę zapâaty za ůyciowĊ postawę, podjęte i odrzucone moůliwoœci. Adresatki-Eumenidy, rozumiejĊc i akceptujĊc ůyciowe i twórcze wybory Biaâoszewskiego, zostajĊ niejako patronkami korespondencji, straůniczkami egzekwujĊcymi zapâatę, opiekunkami, „które pilnujĊ, by (…) pâaciý do koľca”10
jak „dobroczynne mœcicielki”11.
Jak wspominaâam, analizowana korespondencja jest jednostronna, tym
samym dialogicznoœý nie odgrywa tutaj pierwszoplanowej roli. Jednak powyůsze uwagi o symbolicznym znaczeniu Eumenid skâaniajĊ do definiowania „ja” epistolarnego w perspektywie ukrytego, wewnętrznego dialogu,
który wiele czerpie z moůliwoœci odgrywania siebie w listach i ich dramatyzowania. Mówiâa o tym Elůbieta Rybicka:
Ja epistolarne, rodzĊce się w dialogu, w interakcji pomiędzy nadawcĊ
a odbiorcĊ, który jest takůe wspóâautorem, prowadzi do formuây, w której
Odpowiedŭ na pytanie, dlaczego Eumenidy, nie jest âatwa. Zastanawiaâa się nad tym Elůbieta Rzewuska: „Panie Profesor majĊ graý rolę trzech Eumenid, mimo ůe realne kontakty
majĊ przecieů mniej oficjalny charakter. (…) To imię uwaůano za stosowniejsze przy bezpoœrednim zwracaniu się do Erynii, zapewniaâo ich âaskawoœý i przychylnoœý, nie budziâo gniewu tych strasznych bogiľ. Nie zmienia to jednak faktu, iů chodzi o te same boginie zemsty,
które karzĊ za straszne zbrodnie. (…) O jakiej potwornej zbrodni wiedzĊ znawczynie romantyzmu i literatury wspóâczesnej? Z czego tâumaczy się przed nimi poeta, skoro zabiega o ich
nieustannĊ obecnoœý przy szpitalnym âóůku?”. E. Rzewuska, Panie profesor u Biaâoszewskiego.
Listy do Eumenid, w: M. Kalinowska, E. Kiœlak, red., Lustra historii. Rozprawy i eseje ofiarowane
Profesor Marii Ůmigrodzkiej z okazji pięýdziesięciolecia pracy naukowej, Wyd. IBL PAN, Warszawa
1998, s. 209.
9 J. Staľczakowa, Numerek 1983, w: H. Kirchner, zebraâa i oprac., Miron. Wspomnienia o poecie,
Wyd. TENTEN, Warszawa 1996, s. 342.
10 E. Rzewuska, Panie profesor u Biaâoszewskiego …, s. 213.
11 T. Sobolewski, Mirona Biaâoszewskiego „Listy do Eumenid”…, s. 140.
8
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to Ja jest jednoczeœnie odkrywane i odgrywane. Zarówno Ja, jak i Ty w korespondencji zawierajĊ w sobie element autokreacji, a takůe kreacji innego.
W korespondencji mamy wówczas do czynienia z odgrywaniem, które jest
jednoczeœnie odkrywaniem, a zarazem stanowi formę wynajdywania siebie,
będĊcĊ jednoczeœnie stwarzaniem siebie i innego poprzez innego12.

Biaâoszewski z pewnoœciĊ traktowaâ pisane na Grenadierów i w Aninie
listy jak wszystkie pozostaâe literackie projekty, tym bardziej ůe – niezaleůnie od drogi pocztowej, jakĊ korespondencja musiaâa pokonaý – do zâudzenia przypominajĊ zapisy dziennikowe13. Tylko pierwszy list, najkrótszy,
pisany byâ jednego dnia, pozostaâe rozrastajĊ się w dziennikowe zapisy,
uzupeâniane sukcesywnie o róůnych porach i pod kolejnymi datami. Rozpatrywane w ten sposób Listy do Eumenid sĊ wówczas pewnym typem
dziennika – zgodnie z teoriĊ Philippe’a Lejeune’a – rozumianym jako „seria datowanych œladów”. Dziennik-list wyróůniaâby się noœnikiem, czyli
luŭnymi kartkami, zapisywanymi i wysyâanymi pocztĊ na konkretny adres;
charakteryzowaâby się zatem „nieciĊgâoœciĊ”. Sam Lejeune zresztĊ przyznawaâ, ůe za takim typem prowadzenia zapisów dziennikowych stoi list
wâaœnie; wydaje się takůe, ůe argumentacja, jakĊ podaje teoretyk autobiografii, opisujĊc ten rodzaj dziennika, bliska jest postawie Biaâoszewskiego
z czasu pobytów w szpitalach:
O epistolografii (w rozmowie udziaâ wzięây: Anna Arno, Elůbieta Rybicka, Dorota Wojda
oraz Anna Pekaniec), „Nowa Dekada Krakowska” 2012, nr ¾, s. 13. Elůbieta Rybicka uwaůa,
ůe konwersacyjny wariant epistolografii jest najbardziej problematyczny: „Otóů dominujĊcym
zaâoůeniem we wspóâczesnej œwiadomoœci krytycznej jest samozwrotnoœý epistolografii, czyli
przekonanie, ůe listy w gruncie rzeczy pisze się do siebie. (…) Brigitte Diaz posâuguje się
w opisie tego unieobecnienia adresata chyba doœý trafnĊ metaforĊ »e k s - k o m u n i k a c j i «.
Odbiorca zostaje zatem eks-komunikowany, by wyzwoliý epistolarza, umoůliwiý mu zainscenizowanie siebie i autokreację”. E. Rybicka, Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu
epistolograficznego, „Teksty Drugie” 2004, nr 4, s. 44.
13 W tym sensie blok listów nie róůni się od innych projektów autora Chamowa i jest egzemplifikacjĊ procesu nazywanego „autobiografizacjĊ epistolografii”. Z drugiej strony Listy do
Eumenid czytane jako częœý twórczoœci Biaâoszewskiego rozumianej – zgodnie z sugestiĊ
Tadeusza Sobolewskiego – w formule „skróconego dystansu”, „która byâaby samym przekazem, samym kontaktem – rodzajem listu do czytajĊcego”, ilustrujĊ zjawisko odwrotne: „epistolografizację autobiografii”. Zob. T. Sobolewski, Mirona Biaâoszewskiego „Listy do Eumenid”…, s. 138; E. Rybicka, Antropologiczne i komunikacyjne aspekty …, s. 46–48; O epistolografii …,
s. 9–10. Por. równieů uwagi o liœcie i autobiografii w tekœcie Maâgorzaty Czermiľskiej, Pomiędzy listem a powieœciĊ, w: tejůe, Autobiograficzny trójkĊt. Œwiadectwo, wyznanie i wyzwanie, Wyd.
Universitas, Kraków 2000, s. 252–271.
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Dziennik byâ dla mnie gestem wyâĊczenia się z ůycia i sĊdziâem, ůe tego dystansu nie powinno psuý natychmiastowe wâĊczenia się w innĊ ciĊgâoœý –
ciĊgâoœý zeszytu, (…). Nie po to wyzwalaâem się z niewolniczych więzów
ůycia, by krępowaý sobie ręce narzuconĊ formĊ zeszytu. Choý przez chwilę
chciaâem byý – lub przynajmniej czuý się – wolny. ZaczĊý od zera, na nietkniętym papierze, nie zwaůajĊc na jakiekolwiek zewnętrzne uwarunkowania. Oczywiœcie, to takůe byâa iluzja. (…) [moje zapisy] Miaây ten sam stosunek do czasu, co listy, i to wâaœnie model listu jest u ŭródeâ mojego
dziennika: „list do siebie samego” – pisaâem w nagâówku kaůdej kartki14.

Róůnica, rzecz jasna, tkwiâaby w innej przyczynie owego „wyâĊczenia się”
z ůycia, u Biaâoszewskiego wszak byâa to koniecznoœý. Z drugiej jednak
strony zarówno pierwszy, jak i drugi zawaâ byâ waůnĊ cezurĊ, przerywaâ tok
ůycia, kazaâ zmieniý przyzwyczajenia i „zaczĊý od zera” wâaœnie.
„Pisze się list na dowód, ůe się ůyje. Ale teů na odwrót: ůyje się, póki się
pisze, póki się opowiada – jak Szeherezada”15, podsumowywaâ swój tekst
Tadeusz Sobolewski. Epistolograficzny zamysâ Biaâoszewskiego to potwierdzenie istnienia, ale takůe w pewnym sensie zwrot ku przyszâoœci. Wysâanie
listu-dziennika rozumieý moůna jako symbolicznĊ zgodę na utratę, zgodę na
przeczucie, ůe teksty muszĊ oderwaý się od wâasnego ojca, by zyskaý „ůycie
po ůyciu”, co znaczĊce tym bardziej, ůe mamy do czynienia z ostatnimi tekstami Biaâoszewskiego:
Teraz jeszcze zostaje nadzieja na przyszâoœý dalekĊ, nieco po ůyciu. Co
âĊczy się z wiarĊ (w siebie i odbiór). Bo mowa tu o pamięci, więc gâównie
o skutkach pisania. To teů się âĊczy z miâoœciĊ, bo czytelników na jakiœ
sposób przecieů się kocha. Przynajmniej w czasie pisaniowo-czytaniowego kontaktu, który rozciĊga się w czasie, i chodzi o to, ůeby w jak najdâuůszym czasie.
Tego, co póŭniej kiedyœ po mnie – nie będę przeůywaâ. Ale przeůywam
to trochę teraz16.

Listy do Eumenid – czytane w perspektywie genologicznych wyzwaľ – kaůĊ
ponadto zapytaý o ich performatywnĊ moc dochodzĊcĊ do gâosu zwâaszcza
P. Lejeune, „Drogi zeszycie …”, „drogi ekranie …”. O dziennikach osobistych, przeâ. A. Karpowicz, wybór M. i P. Rodakowie, wstęp i oprac. P. Rodak, Wyd. UW, Warszawa 2010, s. 49–50.
15 T. Sobolewski, Mirona Biaâoszewskiego „Listy do Eumenid”…, s. 142.
16 M. Biaâoszewski, Listy do Eumenid, w: tegoů, Tajny dziennik, Wyd. Znak, Kraków 2012,
s. 903. Wszystkie cytaty z korespondencji lokalizuję bezpoœrednio w tekœcie, podajĊc numer
listu oraz numer strony.
14
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w sytuacjach granicznych, a takĊ zdecydowanie byâa choroba Biaâoszewskiego. Zanim jednak będzie moůna sformuâowaý wnioski dotyczĊce listu jako
„aktu ůycia”17, naleůy przyjrzeý się dwóm podstawowym kwestiom organizujĊcym tematykę korespondencji: aktywnoœci szpitalnej oraz szczególnemu
dyktatowi ciaâa.
Ciao w szpitalu
PrzebywajĊcy na reanimacji poeta stara się dowartoœciowaý swój stan.
Pierwszy list ukâada się w symptomatyczny katalog jasnych stron schorzenia.
Biaâoszewski wylicza zatem:
Choroba sercowa dobra. Nic paskudnego, nic obrzydliwego. Dotyczy
górnej poâowy, tej nieupokarzajĊcej (…). Nic zâego nie czeka, pobolaâo,
przestaâo. Jedna z najwybraľszych chorób (List 1, s. 862).

Jedna okolicznoœý stanowi rysę na tym obrazie – œwiadomoœý, ůe choroba
jest powtórkĊ, wręcz „plagiatem”, jak sam stwierdza Biaâoszewski. Repetycja
to tym ciekawsza, ůe zwiĊzana przecieů nie tylko z powtórnym zawaâem, ale
i jego następujĊcym ponownym utekstowieniem. Czy poeta szukajĊcy
w kolejnych doœwiadczeniach ůyciowych nowego materiaâu literackiego
wyraůa obawę, ůe zapis tego schorzenia nie będzie w podobnym stopniu co
Zawaâ oryginalny i wyjĊtkowy? Powieœý z 1977 roku, chociaů to przecieů nie
pierwsza transpozycja zmagaľ Biaâoszewskiego z dojmujĊcĊ cielesnoœciĊ18,
Zob. S. Skwarczyľska, Teoria listu, na podstawie lwowskiego pierwodruku oprac. E. Feliksiak i M. Leœ, Wyd. Uniwersytetu w Biaâymstoku, Biaâystok 2006, s. 332–350.
18 Cykl Miejscowoœý wniosku, Mylne wzruszenia i sztuka Pani Koch dotyczĊ gruŭlicy; na kartach
Donosów z rzeczywistoœci znajdziemy tekst Póâpasiec – noga – zĊb. Sprawozdanie z tryptyku chorobowego za styczeľ i luty 1970; wreszcie – Spotkania z noůem jako œwiadectwo urologicznych problemów poety. Zob. na ten temat K. Pietrych, Co poezji po bólu?…, s. 133–157. Por. A. Gleľ,
„W tej latarnii…”. Póŭna twórczoœý Mirona Biaâoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej, Wyd. UO,
Opole 2004, s. 165–178. Jeœli dodaý do tego Zawaâ, Listy do Eumenid oraz tematyzowanie
choroby w Chamowie i Tajnym dzienniku, widaý, ůe jest to jeden z podstawowych elementów
twórczoœci Biaâoszewskiego. Chamowo np., dziennikowa opowieœý o roku ůycia, przetykane
jest regularnie powracajĊcymi œwiadectwami fizycznych niedomagaľ, np. „Zdechâoœý od
dwóch dni. CiĊgâe zmęczenie w piersiach, jak po biegu”; „Od trzech dni maâo siây, coraz
mniej. Dziœ zây stan. Nie tak daleki od zemdlenia. Jakieœ skurcze tchawicy”; „W nocy zakâócenia oddechowe, o wiele za szybkie bicie serca. (…) Bolaâo teů. I to za mostkiem. Kilka razy
17
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byâ ksiĊůkĊ bezprecedensowĊ19. Tymczasem literackie œwiadectwo pierwszego zawaâu teraz zdaje się w pewien sposób ciĊůyý. Z jednej strony Zawaâ jest
czytany, co budzi radoœý twórcy20, z drugiej jednak Biaâoszewski konstatuje
nieco ironicznie:
Doniesiono mi (niestety) z miasta, ůe zalecane jest czytanie mojego Zawaâu jako terapii (List 7, s. 888).

SĊdziý moůna, ůe ironia ta wypâywa z kilku przyczyn. Po pierwsze zatem
z koniecznoœci ustawienia gâosu wobec tego unikalnego dzieâa, po drugie –
z wyraŭnie odmiennego samopoczucia poety, który wówczas dochodzĊc do
zdrowia, z ciekawoœciĊ i upodobaniem penetrowaâ szpitalne zakamarki, by
następnie rozpoczĊý zasadniczo odmienny od dotychczasowego trybu ůycia
rozdziaâ. OpuszczajĊcy szpital po pierwszym zawale Biaâoszewski sâyszy
ůyczenia „powodzenia na nowej drodze ůycia”21, po drugim z lękiem zastanawiaý się będzie nad jakoœciĊ swego dalszego ůycia:
Jakie to będzie ůycie w ograniczeniu? Jakie perspektywy ůycia? Do tej pory miaâem zawsze przed sobĊ drugi zawaâ. Teraz mam przed sobĊ tylko
trzeci zawaâ, który będzie zapewne ostatni22.

Ponowne przeůycie infarctus myocardii zbliůa zatem Biaâoszewskiego do
œmierci, staje się „próbĊ generalnĊ zdychania” (List 11, s. 906).
robiâo się gorzej”. M. Biaâoszewski, Chamowo, Wyd. PIW, Warszawa 2010, s. 114, 128, 237.
Zob. na ten temat: A. Karpowicz, Proza ůycia. Mowa, pismo, literatura (Biaâoszewski, Stachura,
Nowakowski, Anderman, Redliľski, Schubert), Wyd. UW, Warszawa 2012, s. 393–404.
19 Zob. np. znaczenie Zawaâu, jakie wyznacza Maâgorzata Czermiľska: „W porzĊdku biograficznym widzielibyœmy dwa przeâomowe wydarzenia: zniszczenie miasta i zawaâ serca, a w porzĊdku
tekstowym dwie narracje: Pamiętnik z powstania i Zawaâ. Między tymi dwoma wydarzeniami nie
ma zwiĊzku, ale sĊdzę, ůe istniejĊ zwiĊzki między opowieœciami o nich. I ůe interpretacja
wâasnego losu, wpisana przez Biaâoszewskiego w caâoœý jego pisarstwa, ukazuje te dwa wydarzenia jako przeâomowe, a utwory im poœwięcone stanowiĊ dwa istotne węzây, porzĊdkujĊce
przebieg wielotekstowej opowieœci autobiograficznej”. M. Czermiľska, „Zawaâ” miasta i zawaâ
serca…, s. 448.
20 „Mój Zawaâ czytajĊ kolejno wszystkie pielęgniarki. Trafiâo pod strzechy! Znów duma ze
speânienia” (List 13, s. 916). Na ironicznĊ ocenę wâasnej funkcji – „pisarza szpitalnego” –
zwraca uwagę równieů W. Jajdelski, Symbolika czystoœci i brudu w twórczoœci szpitalnej Mirona
Biaâoszewskiego, „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 3, s. 97.
21 M. Biaâoszewski, Zawaâ, Wyd. PIW, Warszawa 1977, s. 90.
22 M. Biaâoszewski, Tajny dziennik…, s. 856.

68

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3

Biaâoszewski nie pisze więc drugiej opowieœci rekonwalescenta. Chociaů
doœwiadczenia sĊ identyczne jak za pierwszym razem (sala reanimacyjna –
sala szpitalna – sanatorium23), to nie ozdrowieniec o nich opowiada. W Zawale
jedynie w relacji z pierwszych dni zwracajĊ uwagę przeůycia zwiĊzane z bólem,
utratĊ niezaleůnoœci, granicznoœciĊ, która kaůe rozpoczĊý proces definiowania wâasnej toůsamoœci w obliczu choroby. Jednak adaptacja do szpitalnych
warunków okazuje się przebiegaý zaskakujĊco bezkonfliktowo. Szpital jawi
się Biaâoszewskiemu jako terra incognita, domagajĊca się penetracji, zajrzenia
we wâasne wnętrze. PoszerzajĊce się stopniowo moůliwoœci percepcji szpitala wracajĊ Biaâoszewskiego na drogę charakterystycznych dla niego obserwacji rzeczywistoœci, z której – co ciekawe – chorujĊce ciaâo samego podmiotu zostaje wâaœciwie wyrugowane24. Tymczasem w Listach do Eumenid
cielesnoœci jest znacznie więcej, moůna wręcz postawiý tezę, ůe to ona organizuje korespondencję. Od ciaâa juů nie sposób „odczepiý się”, tym bardziej
ůe nie tylko choroba serca daje o sobie znaý. Biaâoszewski w listach widzi
siebie jako zlepek schorzeľ obecnych i dawnych:
Dowiedziaâem się, ůe mam duůe zmiany w pâucach, nie gruŭlicze, tylko
jakieœ rozedmowe. Więc mam w sobie nowy zestaw chorób. Ja jako caâoœý fizyczna – dosyý szmelcowata. Jeszcze mnie na dodatek pobolewajĊ
œlady urologiczne (List 10, s. 901).

Ciaâo doœwiadczane przez teraŭniejszy ból i noszĊce w sobie pamięý
o przeszâych niedomaganiach naznacza takůe psychikę. I znów – samopoczucie poety dalekie jest od utrwalonego w Zawale. RzĊdzĊce tam ciekawoœý
niezbadanej przestrzeni i ujawniajĊca się pasja eksploratora, w Listach do
Eumenid ustępujĊ miejsca poczuciu zawieszenia, apatii, smutku. Oto œwietnie
oddajĊcy stan Biaâoszewskiego cytat:
Brak mi wigoru, tego w œrodku teů. Czytam coœ. Uczytam dwie strony.
W krowim tempie. Z krowim zainteresowaniem. Póâ-zasypiam. Patrzę na
œcianę. Myœlę o ogórku kwaszonym. Nagle mi się coœ przyœni i zaraz
przebudzi mnie bâysk otwieranych drzwi. Biorę ksiĊůkę do ręki. Czytam.
Znów czuję w sobie krowę. Zwalniam się, zwalniam – do zawieszenia
w niewiadomym (List 7, s. 886).
Częœý dotyczĊca pobytu w sanatorium nie zostaâa wâĊczona do Zawaâu i ukazaâa się juů
po œmierci poety. Zob. M. Biaâoszewski, Konstancin, Wyd. PIW, Warszawa 1991.
24 Szerzej o szpitalnych strategiach w Zawale pisaâam w szkicu „Póâ-cmentarna tabliczka”.
Wokóâ Zawaâu Mirona Biaâoszewskiego, w: E. Dutka red., Centrum i pogranicza (w druku).
23
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Pozornie wydaje się, ůe poprawa samopoczucia następuje wraz z ustĊpieniem bólu (jak pisze Biaâoszewski, „odbolaâo”) i postępujĊcĊ aktywnoœciĊ.
Jednak poznawanie szpitalnej przestrzeni to tyleů uwaůne katalogowanie
sprzętów, osobliwoœci, widoków, osób wreszcie, ujęte w sprawozdawczej
częœci listów, co pogodzenie się z narzuconymi warunkami, uodpornienie się
na niewygody. Ta zgoda jednak nie oznacza tej radosnej eksploracji widocznej w Zawale. Poeta konstatuje:
Wytrzymuję w szpitalu. Bo narzuciâem sobie, ůe muzyka rozrywkowa
i gadanie póâgâosem nie przeszkadza mi za bardzo. Przyzwyczaiâem się
do caâoœci. Ale to jest wciĊů ůycie publiczne25 (List 8, s. 896).

Do tego dochodzi teů poetycki namysâ jak w doâĊczonym do Listu 5 wierszu
Zbiórczoœý:
w uchyâach drzwi ci i ci
niewiadomi podobni
szpitalny korytarz wzbiera
wszystkim, co się w siebie wziera
wdziera
âóůka stojĊ tu teů
raz peâniejsze, raz pustsze
niedziela popoâudnie bŭdzi
korytarz na węch widzi
bada
na jego âóůkach przysiada
to ůycie, to œmierý
to ich ýwierý (List 5, s. 879)

Znamienne jest tutaj dostrzeůenie obecnoœci œmierci, wpuszczenie jej do
swej opowieœci. Ten szczególny rachunek – czyniony w obliczu œmierci
Przecieů to, co publiczne, jest zwykle przez „osobnego” Biaâoszewskiego niechciane, a szpital
znów okazuje się koniecznoœciĊ wymagajĊcĊ dostosowania. O odmiennym zachowaniu poety
pisaâa Anna Sobolewska: „Wydaje się, ůe bohater Listów nie ma juů siây się broniý, nie starcza mu
energii na przerabianie szpitalnych okropnoœci i obrzydliwoœci. (…) Tym razem szpital nie daje się
juů oswoiý i zagospodarowaý, a œmierý – udomowiý. Przeznaczeniem poety, który byâ wszędzie
u siebie, staâo się wyobcowanie”. A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o ůyciu i twórczoœci Mirona Biaâoszewskiego, Wyd. IBL PAN, Warszawa 1997, s. 117.
25
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i równoœci wszystkich wobec niej – jest zupeânie châodny, zdystansowany,
bezosobowy. Jacek Brzozowski konstatowaâ sâusznie:
Byý po stronie podobnych i uâoůyý taki rachunek – to powiedzieý o swoim wielkim spokoju, pogodzeniu i zrozumieniu, powiedzieý prosto,
cicho, z matematycznĊ, rachunkowĊ precyzjĊ. Nie więcej, i aů tyle26.

W Listach do Eumenid chodzi nie tylko o odnotowywanĊ, czasem gdzieœ na
marginesach, œmierý pacjentów27, ale znacznie waůniejszĊ œmierý wâasnĊ –
przeczuwanĊ, markowanĊ snami i powracajĊcym wspomnieniem-anegdotĊ:
20 lat temu z Adamem (wkrótce samobójcĊ) poszedâem na film do Sali
Kongresowej. Tam się oddawaâo palta do szatni. Dostaâem numerek,
spojrzaâem:
1983.
Nic nie mówiĊc, pomyœlaâem
– w tym roku mogę umrzeý, to niby daleko, moůe szkoda, ale…
W lutym obecnego nam 1983 roku zaczĊâem o tym mówiý, coœ mnie
zaniepokoiâo.
Moůe przesada – zawaâ jako przymiarka. Ale coœ w tym jest. ZresztĊ
rok ma daleko do koľca. Z pewnych przywidzeľ i snów czuję dla siebie
niebezpiecznoœý koľca maja, zwâaszcza niedzieli28 (List 5, s. 878).

Definiowanie wâasnej toůsamoœci przez niedajĊcĊ się zbagatelizowaý fizycznoœý decyduje o pewnym pęknięciu widocznym w Listach do Eumenid. Z jednej
bowiem strony Biaâoszewski jako nadawca korespondencji „trzyma fason”:
pisze rozbrajajĊco, âagodzi swe zmienne nastroje, nie rezygnuje z ůartu czy ironicznej pointy. WewnętrznĊ rysĊ tej jednostronnej korespondencji jest wszakůe
przewaga „ja” cierpiĊcego, obolaâego, wpuszczajĊcego w horyzont moůliwoœci
J. Brzozowski, Ostatnie wiersze Mirona Biaâoszewskiego, w: Pisanie Biaâoszewskiego…, s. 219.
Np.: „(…) przywieŭli w okolice naszych drzwi jęczĊcego męůczyznę, podâĊczyli pod tlen.
Ale on zaraz umarâ. Juů nowa pani leůy na jego âóůku. To âóůko jest niedobre, bo niedawno
przecieů umarâa na nim babuleľka” (List 8, s. 895).
28 Póŭniej wraca do tej opowieœci: „Dobrze, ůe maj się koľczy. Kilka lat temu œniâo mi się,
ůe umarâem coœ 25 czy 27 maja, pogrzeb miaâ byý na poczĊtku czerwca. I jak wspomniaâem
w liœcie szpitalnym – nakâada się to na numerek z szatni 1983 sprzed 20 lat. Data moůliwej
œmierci” (List 13, s. 917). Szuka takůe poeta jakby rewersu tego wspomnienia, omenu ůycia:
„Zszedâem na EKG. MinĊâ mnie wieziony w zielonym pokrowcu nieboszczyk. To dobry
znak. Zawsze przy wyjœciu ze szpitala spotykaâem nieboszczyków. Przynosili mi pomyœlnoœý”
(List 9, s. 899).
26

27
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œmierý29. Nie sposób nie zauwaůyý, ůe to wâaœnie tak definiowany podmiot
ustawia gâos w listach, decydujĊc o liniach napięý i paradoksach oraz – co waůne
– coraz mniejszym znaczeniu kreacji, czynienia ze szpitalnej powtarzalnoœci
happeningu. Niektóre listy zmierzajĊ w stronę zapisu stricte dziennikowego; nie
rezygnujĊc ze stylistycznych wykâadników epistolografii, przyjmujĊ rytm dat,
godzin, sukcesywnie dopisywanych mikrowydarzeľ. Autobiograficzna przestrzeľ, która – jak juů wspominaâam – nieodmiennie stanowi ramę dla interpretacji dzieâ Biaâoszewskiego, œwiadomoœý, ůe podmiot tych tekstów jest zawsze
rozumiany jako „ja” sylleptyczne – „jako prawdziwe i jako zmyœlone, jako empiryczne i jako tekstowe, jako autentyczne i jako fikcyjno-powieœciowe”30 – nie
przysâaniajĊ faktu, ůe wysiâek twórczy po pierwszym zawale zaowocowaâ powieœciĊ, tymczasem genologiczna wolta po drugim zawale wydaje się idealnie korespondowaý z pewnym wyczerpaniem językowych sposobów okieâznania niewygodnej sytuacji. I nie chodzi jedynie o wspomnianĊ juů plagiatowoœý doœwiadczenia, a więc czajĊcĊ się na horyzoncie plagiatowoœý literackiej kreacji
widocznĊ w zakresie wykorzystanego tematu. Bliůej Biaâoszewskiemu do kapitulacji niů artystycznych ůonglerek, stĊd takiego rodzaju konstatacje:
Powinno mi się chcieý wejœý w pisanie, nawet większe. Ale nie mam zahaczenia (List 12, s. 910).

Krystyna Pietrych podsumowywaâa trafnie ten ostatni akord chorobowych
tekstów:
Nie ma tu ani lingwistycznych szarad, ani przeœmiewczych zabaw, nie ma
œladu konceptualnych czy groteskowych gier. Jest zaœ powaga i prostota;
jest potrzeba sprostania (w ůyciu i w poezji) temu, co nieuchronne31.
Elůbieta Winiecka zwracaâa uwagę na negatywne waloryzowanie ciaâa zwiĊzane z chorobami:
„Za kaůdym razem, gdy pojawia się silny ból fizyczny – poczĊwszy od Tryptyku chorobowego z Donosów rzeczywistoœci, przez pierwsze oznaki starzenia, zawaâ, kolejne operacje, po ostatnie lata ůycia,
w których czai się coraz więcej niemoůliwoœci, zagraůajĊc niezaleůnoœci poety – »ja« doznaje silnego
poczucia zagroůenia swej suwerennoœci. Jest to tym bardziej przeraůajĊce, ůe jego ŭródâem jest
wâasne ciaâo”. E. Winiecka, Biaâoszewski sylleptyczny, Wyd. Poznaľskie Studia Polonistyczne, Poznaľ
2006, s. 125. Listy do Eumenid czytane mogĊ byý zatem jako ostatnia próba pogodzenia się z ciaâem,
scalenia wâasnej toůsamoœci w zgodzie z nim czy na jego warunkach.
30 R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wyd. Leopoldinum, Wrocâaw
1997, s. 108. Zob. takůe interesujĊce rozwaůania o podmiotowoœci sylleptycznej w ksiĊůce
Elůbiety Winieckiej, Biaâoszewski sylleptyczny …, s. 33–47.
31 K. Pietrych, Co poezji po bólu?…, s. 174.
29
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Jeœli zatem Zawaâ interpretowaý moůna jako adaptację do warunków szpitala przeprowadzanĊ niejako na wâasnych prawach (opartĊ bowiem na miejscami brawurowej i typowej dla poety drobiazgowej obserwacji rzeczywistoœci, wglĊdzie wręcz w trzewia szpitala), to Listy do Eumenid pozostanĊ przystosowania tego wersjĊ spokojnĊ, bez szarůy, uniesieľ i egzaltacji. Podobnie
rozumiaâ sens ostatnich wierszy Biaâoszewskiego Jacek Brzozowski:
Dochodzi w nich do gâosu przede wszystkim wielki a zarazem bez patosu i sentymentalizmu rozwijajĊcy się dramat oswojenia, uzwyczajnienia
i uâoůenia się z tym, co nieodwracalne: z losem, z bólem i cierpieniem,
chorobĊ, z myœlĊ o œmierci. Pojawia się gâębokie i subtelne uwraůliwienie
na metafizycznĊ i równoczeœnie peânĊ codziennych paradoksów problematykę nieskoľczonoœci i nieœmiertelnoœci, materii ducha, czasu i wiecznoœci, ciaâa i duszy, bytu i nicoœci.
(…) Uâoůyâ się wreszcie [Biaâoszewski – M.á.] z sobĊ nieswoim, z bólem, cierpieniem, z myœlĊ o œmierci. Uâoůyâ w sposób dla siebie tylko
wâaœciwy, kpiarski, przewrotny, ironiczny i jednoczeœnie peâen powagi,
wâaœciwie niepochwytny, niepowtarzalny32.

Sercowisko
InteresujĊco przedstawia się takůe znaczenie, jakie w zawaâowych opowieœciach Biaâoszewskiego ma serce – organ w tym wypadku centralny. PoczĊtkowo jest ono wspierane aparaturĊ medycznĊ, która pojawia się zarówno
w Zawale, jak i Listach do Eumenid w roli ambiwalentnej: jest tyleů ratunkiem
dla chorego organu, ile opresyjnym systemem obcym czâowiekowi i kwestionujĊcym jego autonomię. Pisaâa o tym Elůbieta Winiecka:
Chory organizm wymaga teraz wsparcia ze strony aparatury medycznej,
która podtrzymuje jego fizjologiczne funkcje, lecz zarazem pozbawia poczucia niezaleůnoœci, a wręcz toůsamoœci. Trudno bowiem okreœliý, czy
urzĊdzenia, do których podâĊczony jest pacjent, stajĊ się częœciĊ jednej
biologicznej caâoœci, czy teů nasilajĊ dezintegrację ciaâa (…)33.

To sztuczne monitorowanie pracy serca w przypadku pierwszego zawaâu
koľczy się po kilkudobowym pobycie na sali reanimacyjnej, póŭniej zaœ
32
33

J. Brzozowski, Wiersze ostatnie Mirona Biaâoszewskiego…, s. 216–217.
E. Winiecka, Biaâoszewski sylleptyczny…, s. 127.
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serce znika z opowieœci, nie zajmuje juů dochodzĊcego do zdrowia poety.
Tymczasem powtórka z choroby kaůe mocniej skupiý się na niedomagajĊcym organie, który ciĊgle nie pozwala o sobie zapomnieý i tym samym –
usunĊý się z treœci listów. Najczęœciej Biaâoszewski wspomina o „zmęczeniu
serca”, które staje się wâaœciwie kluczem do opisu nie tylko somatycznej, ale
i psychicznej kondycji w przestrzeni szpitala i sanatorium. Optymizm wychodzenia z choroby wytropiý moůna wâaœciwie jedynie w pierwszych listach. Spójrzmy na charakterystyczne cytaty:
Serce się leczy, blizna maleje (List 1, s. 862); Serce odbolaâo. Oddech się
wyrównaâ. (…) Chyba ze mnĊ nieŭle, bo nic mnie nie boli i nie zajmujĊ
się mnĊ (w zâym sensie) (List 2, s. 865); Jak się okazuje: ten mój drugi
zawaâ byâ na szczęœcie maây (List 2, s. 871).

Stopniowo jednak pogoda ducha chorujĊcego ustępuje miejsca znuůeniu,
aktywnoœý – zamiast wzrastaý – zamienia się w sâaboœý, snucie, w koľcu
powracajĊ ból i koniecznoœý ponownego podâĊczenia do monitora. Spadki
formy i momenty spokoju wyznaczajĊ wewnętrzny rytm listów, ta sinusoida
decyduje o ich zmieniajĊcym się charakterze. Dobre samopoczucie wyzwala
w Biaâoszewskim inscenizatora szpitalnych wydarzeľ; mniej miejsca poœwięca w nich wówczas sobie, więcej – innym pacjentom, dopisujĊc „następny
odcinek szpitalnej akcji” (List 3, s. 871). Presja fizycznoœci wszakůe wydaje
się coraz większa. Nowe doœwiadczenia chorobowe i wynikajĊce z nich
przewartoœciowania wâasnego stanu wiĊůĊ się z pobytem w sanatorium
w Aninie. Tam do problemów z sercem dochodzi teů obrzęk pâuc:
Wczoraj miaâem sâaby dzieľ. Lekarka na wieczór daâa mi póâ pastylki na
zwolnienie serca, a to zadziaâaâo ŭle: gorĊco w gâowie, sâaboœý, cięůki oddech. Lekarka i pielęgniarka zaczęây koâo mnie skakaý. (…) Wzięây mnie (fotelem na kóâkach) do gabinetu zabiegowego, tam na wysokim âóůku leůenie,
badania, zastrzyki, EKG. (…) Po prostu rozedmowe oskrzela nie zniosây
zwolnionego rytmu serca. Przez kilka godzin zasypiaâem na kilka sekund, âapaâem krótkie, trudne oddechy, potem dâuůsze (…) (List 11, s. 907).

Bezpoœrednio po obrzęku pâuc, na poczĊtku Listu 12 Biaâoszewski tak
opisuje swoje samopoczucie:
Czuję się œrednio, trochę w górę, trochę w dóâ. Fizycznie. Psychicznie –
nie tak ŭle. Choý jestem skazaľcem, który ma nadzieję na odwleczenie
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wyroku. Jest zasadnicza róůnica między moim ůyciem przed 2 zawaâem
i po. Jakbym staâ po drugiej stronie (List 12, s. 910).

Powtórzmy raz jeszcze: listy pisze skazaniec, a nie ozdrowieniec. Biaâoszewski wielokrotnie akcentowaâ transgresyjnoœý zawaâu, ale i zatrzymanie
się jakby na granicy między ůyciem a œmierciĊ, w jakiejœ przestrzeni „pomiędzy”, co na poziomie leksykalnym widaý w częstym wykorzystywaniu prefiksu „póâ”34. Powyůszy cytat, z listu przedostatniego, wyraŭnie juů sytuuje
poetę w zasięgu Tanatosa. Do powracajĊcego bólu, trudnoœci z oddychaniem, apatii, nastrojów depresyjnych, niepokojĊcych snów warto doâĊczyý
jeszcze jeden motyw, który œwiadczy o wszechobecnoœci serca w epistolograficznej opowieœci autora Chamowa. PoetyckĊ transpozycję stanowi wiersz
Sercowisko napisany w Aninie 3 maja 1983 roku:
tu sanatorium w lesie
sercowe
serce samo
serce z czymœ
serca na naczyniach drzew czy ludzi
ludzie do okien
okna do drzew
serca skaczĊ po drzewach
sâoľce
wyjada niedopowiedzenie
ůycie się oblizuje
opary
serca
wiszĊ
od pnia do pnia
wsiĊkajĊ
w przewrotny labirynt
pękajĊ (List 10, s. 903–904)
„Póâ-cmentarna tabliczka” – powie np. o zawieszonej na âóůku karcie choroby (List 6,
s. 884). Pisaâ o tej dziwnej przestrzeni takůe Stanisâaw Rosiek jako przestrzeni póâgrobu: „Ani
ůycie, ani œmierý. Coœ trzeciego. Jakiœ stan poœredni, rodzaj zawieszenia, bycie pomiędzy.
W drugiej poâowie lat siedemdziesiĊtych i w pierwszych latach osiemdziesiĊtych Biaâoszewski
pisze wâaœnie stamtĊd”. S. Rosiek, Pamiętnik z póâgrobu, w: Pisanie Biaâoszewskiego …, s. 140.
Por. A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja…, s. 112: „Mirona Biaâoszewskiego, podobnie jak Prousta i Schulza, przeœladowaâ przez caâe ůycie obraz póâůycia, póâœmierci, stanu
zawieszenia między terytorium ůywych a krainĊ umarâych”.
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Ta szczególna nadobecnoœý serca ma tutaj podwójne znaczenie. Po pierwsze wiĊůe się z malarskimi i rzeŭbiarskimi wizerunkami, którymi ozdobiony
byâ aniľski szpital, po drugie – w konsekwencji – z nadmiernĊ wręcz frekwencyjnoœciĊ serca w sanatorium oraz leksemu „serce” w wierszu Biaâoszewskiego. Serce w Sercowisku igra dwuznacznoœciĊ: jest tyleů organem35, co
kulturowym symbolem ůycia, uczuý i namiętnoœci. Nadmiar serc w uzdrowisku-sercowisku zdaje się dziaâaý przytâaczajĊco; z „przewrotnego labiryntu” nie
sposób wyjœý: jakby wâasny organ nie doœwiadczaâ podmiotu w stopniu
wystarczajĊcym, skazany jest dodatkowo na przebywanie wœród serc-ikon.
Anna Sobolewska pisaâa:
Ten symbol staje się tutaj – na kardiologii – wyjĊtkowo niestosowny. (…)
W wierszu Sercowisko wysâuůony symbol staâ się jĊdrem koszmaru36.

Ów tekstowy koszmar – osiĊgany w wyniku niezwykâego nasycenia wiersza leksemem „serce”, wâaœciwie hiperbolizowanym – rodzi się jako skutek
obcowania z charakterystycznym wystrojem sanatorium, co kaůe zastanowiý
się nad rolĊ sztuki w szpitalach, nad mocĊ przedstawianych tam wizerunków. Pytaâa o to Maria Poprzęcka, wyliczajĊc moůliwe funkcje, m.in. uzdrowicielskĊ, oczyszczajĊcĊ, konsolacyjnĊ czy pouczajĊcĊ. AnalizujĊc obecnoœý
sztuki w szpitalnych przestrzeniach od XVI wieku, Poprzęcka zwraca uwagę
na milczenie adresatów owych dzieâ – ich reakcje pozostajĊ zagadkĊ, pustym
miejscem, domniemaniem jedynie37. Sercowisko Biaâoszewskiego stanowi
wszak takĊ odpowiedŭ, tym ciekawszĊ, ůe odnoszĊcĊ się do miejsca, w którym dzieâo sztuki istnieje obok nowoczesnej aparatury. Tymczasem Poprzęcka pisze:
Organem doznajĊcym awarii. Susan Sontag przekonywaâa, ůe zawaâ serca „to nic wstydliwego. (…) Choroba serca to sâaboœý, rodzaj awarii mechanicznej; nie ma w niej nic ůenujĊcego, nic z tabu (…)”. S. Sontag, Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, przeâ. J. Anders,
Wyd. PIW, Warszawa 1999, s. 12.
36 A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja …, s. 118. Podobnie interpretuje ten motyw
Magdalena Rembowska-Pâuciennik: „W ostatnich wierszach serce i anormalne jego dziaâanie
stajĊ się coraz wyraŭniej znakiem cierpienia, serce nabiera upiornej wprost realnoœci, jak
w wierszu Sercowisko, którego tytuâ pseudonimuje oddziaâ kardiologiczny, miejsce rozbestwionej tyranii tego organu, pozbawionego jakichkolwiek znaczeľ symbolicznych”.
M. Rembowska-Pâuciennik, Języki bólu w literaturze polskiej XX wieku – przykâady, w: tejůe, Poetyka i
antropologia. Cykl podolski Wâodzimierza Odojewskiego, Wyd. Universitas, Kraków 2004, s. 298.
37 M. Poprzęcka, Patrz na mękę i bĊdŭ zdrów, „KsiĊůki. Magazyn do czytania” 2012, nr 4,
s. 33–36.
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W miejsce opiekuľczego pâaszcza Mater Misericordiae pacjentów oplata
sieý kabli, kroplówek, cewników. Troskliwie czuwajĊ nad nimi monitory.
Pewno sĊ skuteczniejsze, ale nikt nie spoglĊda ku nim z ufnoœciĊ, z jakĊ
ku Matce Miâosierdzia zwracajĊ się malowani przez Piera della Francesca
wierni z Sansepolcro. Próby „humanizacji” stechnicyzowanych wnętrz
szpitalnych przynoszĊ wyniki mierne lub ůadne. Miâe landszafty na
OIOM-ie?38

Sercowisko – czytane jako reperkusja spotkania medycyny i sztuki – stanowiâoby negatywnĊ odpowiedŭ na ewentualne moce ozdrowieľcze wystroju
sanatorium. PotykajĊcy się wręcz o serca poeta dostrzega, co prawda, ich
ůyciodajnĊ siâę („ůycie się oblizuje”), ale zaraz atmosfera w wierszu gęstnieje,
a serca przenikajĊ powietrze („opary/serca/wiszĊ/od pnia do pnia/wsiĊkajĊ”)39.
Kluczowy zdaje się takůe wygâos tekstu: czasownik „pękajĊ”, który wraca
nas do zawaâu40, uniewaůniajĊc jakby sanatoryjny powrót do zdrowia41.
Pozostaâ Biaâoszewskiemu konkret choroby, bo to ona stanowi jednoznacznĊ pointę bloku listów: pozornie beztroska konstatacja42 oraz cytowany często jako ostatnie sâowo poety wiersz Choroba. ZamykajĊcy go dwuwers
(„jeszcze coœ z czegoœ wybieram / jeszcze się czajĊ niemoůliwoœci”) wraca
nas do traktowania listu jako „aktu ůycia”, funkcjonujĊcego tutaj – powiedzmy od razu – paradoksalnie; paradoksalnie wobec ograniczonych juů
w powaůnym stopniu aktów prawdziwego ůycia. Pisanie kolejnego listu to
przecieů za kaůdym razem powoâywanie do ůycia „ja” epistolarnego, które
Tamůe, s. 36.
We wspomnieniu Jadwigi Staľczakowej znajdujemy następujĊce wyznanie Biaâoszewskiego:
„– Anin byâ niedobry – powiedziaâ Miron – ten las mnie dusiâ”. J. Staľczakowa, Numerek
1983 …, s. 342.
40 Taki termin pojawiâ się juů w Zawale (s. 19). Por. równieů z opisem zawaâu serca w powieœci Andrzeja Kuœniewicza Stan niewaůkoœci: „Wyobraziâem sobie mój mięsieľ sercowy jak
pęka w szwach wzdâuů poszarpanej linii, jak drze się niby samochodowa dętka rozerwana
gwoŭdziem. Blizna, która powstaje w miejscu rozdarcia, musi byý nieco podobna do âaty na
dętce”. A. Kuœniewicz, Stan niewaůkoœci, Wydawnictwo áódzkiej Drukarni Dzieâowej SA,
áódŭ 1997, s. 5. Ogólnie o literackich obrazach zawaâu pisaâam w haœle Zawaâ w literaturze
w ramach projektu „Sensualnoœý w kulturze polskiej”. Dostępne na stronie internetowej:
http://sensualnoœý.ibl.waw.pl Zob. takůe E. Dutka, Okolice nie tylko geograficzne. O twórczoœci
Andrzeja Kuœniewicza, Wyd. UŒ, Katowice 2008, s. 281–293.
41 Por. odmiennĊ interpretację Sercowiska w tekœcie Jacka Brzozowskiego, Wiersze ostatnie
Mirona Biaâoszewskiego …, s. 222–223.
42 „Dwa pâaty (w lewym i prawym pâucu) nieczynne. Serca tylko częœý. No, dobra jest. Co
się da, to się da” (List 13, s. 920).
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bliskie jest „ja” autobiograficznemu; to „inscenizowanie siebie”. Zatem gdy nie
starcza siâ na wâaœciwĊ aktywnoœý, pozostaje podmiotowi ta markowana, kreowana jakby z nadziejĊ, ůe jej skutki przekroczĊ granicę tekstu. Listy Biaâoszewskiego, będĊce opowieœciĊ o sposobach pogodzenia się z chorobĊ i œmiertelnoœciĊ, oswojenia swych ograniczeľ w przestrzeni szpitalnej, byâyby performance’em na miarę moůliwoœci piszĊcego. Skwarczyľska dowodziâa w Teorii listu:
Kaůdy list jest jednoznaczny ze zdarzeniem ůyciowym, czynem, pociĊga
za sobĊ czyn, stwarza zdarzenie43.

Kaůdy list Biaâoszewskiego byâ œwiadectwem ůycia, projektowaâ ciĊg dalszy narracji, domagaâ się kontynuacji44. Tej ostatniej byâo juů jednak niewiele
– po ponad dwóch tygodniach od powrotu z Anina Biaâoszewski zmarâ.
Dziennikowe zapisy z czasu pozawaâowej wiosny pokazujĊ wszakůe poetę
gotowego na „ciĊgi dalsze”, co prawda bez entuzjazmu godzĊcego się
z wâasnymi ograniczeniami, ale zarazem deklarujĊcego, ůe „Ůycie wciĊga”45.
Magdalena Popiel pisaâa:
Oddalenie i zapeâniona znakami kartka papieru tworzĊ scenariusz spektaklu. TworzĊ takůe rolę, w którĊ wchodzi nadawca: rolę artysty w dziaâaniu, artysty w akcji46.

Dla tej specyficznie, bo chorobĊ, uwarunkowanej roli artysty nie odnajdziemy niestety biograficznego odbicia, zrównowaůenia kreacyjnych i symbolicznych mocy literatury.
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„The heart attack as fitting”. The Letters to Eumenides by Miron Biaoszewski
The article is about the last text by Miron Biaâoszewski, The Letters to Eumenides. Biaâoszewski
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 Ůmigrodzka and
Maâgorzata Baranowska. First of all the authoress is interested in the study of literary genre
used by Biaâoszewski 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: Biaâoszewski, disease, heart attack, letter, autobiography, diary

