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Tropi c „dyskretn  obecno ” Julii Hartwig 

El bieta Dutka, 2016, Centra, prowincje, zau ki. Twórczo  Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia, 
Wydawnictwo Universitas, Kraków, ss. 312. 

Uwa ana za jedn  z najwa niejszych poetek wspó czesnych Julia Hartwig 
jest autork  kilkunastu tomów poezji, kilku zbiorów dzienników, reporta y, 
felietonów, wspomnie , dwóch biografii literackich, utworów dla dzieci, jest 
eseistk  i t umaczk  poezji francuskiej oraz ameryka skiej. Ten bogaty 
i ró norodny dorobek doczeka  si  ju  – co oczywiste – licznych omówieni 
i komentarzy. Do  przypomnie  cho by Poetyck  antropologi  Julii Hartwig 
Marcina Telickiego (2009), „Dowód na istnienie”. Poezja Julii Hartwig wobec egzy-
stencji i sztuki Marty Flakowicz-Szczyrby (2015) czy zredagowany przez Bar-
bar  Kulesz -Gulczy sk  i El biet  Winieck  zbiór szkiców zatytu owany 
Pochwa a istnienia. Studia o twórczo ci Julii Hartwig (2015). Ale mimo to pisar-
stwo autorki B ysków zebranych, wymykaj c si  nieustannie podejmowanym 
próbom klasyfikacji, pozostaje nieuchwytne. Nic wi c dziwnego, e mierze-
nie si  z wyzwaniem interpretacyjnym twórczo ci Hartwig ci gle kusi litera-
turoznawców. Nie inaczej sta o si  w przypadku El biety Dutki, która stara-
j c si  dope ni  dotychczasowe rozpoznania badaczy, analizuje dorobek po-
etki przez pryzmat auto/bio/geo/grafii. Jej Centra, prowincje, zau ki…, 
wychodz c od przekonania, e w przypadku autorki Mówi c nie tylko do siebie 
mamy do czynienia z „dyskretn  obecno ci ”, empatycznym nastawieniem 
na wiat i nieustannym nawi zywaniem dialogu z innymi, tropi podrzucane 
w jej utworach lady autobiograficzne. Zaproponowane przez Dutk  mono-
graficzne omówienie pod uwag  bierze ca  twórczo  Hartwig, ze szcze-
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gólnym uwzgl dnieniem tych dzie , które dot d by y marginalizowane. St d 
obok wierszy i zapisków dziennikowych pojawiaj  si  analizy tekstów po-
wi conych innym poetom, reporta om, wst pom do albumów fotograficz-

nych brata Edwarda czy felietonów. Badaczka potwierdza, e 

Poetka czerpie z w asnej biografii, w procesie twórczym jednak przepra-
cowuje prywatne do wiadczenia, tak by mówi c „o sobie i do siebie”, 
mówi  jednocze nie „nie tylko do siebie”. W asne prze ycia staj  si  nie 
tyle przedmiotem wyznania (obca jest autorce B ysków konfesyjno ), ile 
raczej wiadectwem – o innych, o wiecie – okazuj  si  pocz tkiem me-
dytacji, zadumy i wezwaniem do dialogu (s. 17). 

W konsekwencji twórczo  Hartwig daje si  swobodnie czyta  w kontek-
cie autobiograficznym. W jej przypadku – jak przypomina El bieta Dutka – 

nie mamy jednak do czynienia z „ yciopisaniem”, ale z „poszerzaniem ycia 
o tekst” (s. 16), z podejmowaniem dialogu zarówno z szeroko rozumian  
tradycj , jak i wspó czesno ci , ze swego rodzaju „przemycaniem” w tek-
stach ladów w asnej osoby i uogólniania swoich do wiadcze . Hartwig, wy-
korzystuj c przede wszystkim pami , konkretne miejsca czy zwi zane 
z przemieszczaniem si  motywy (np. podró , powrót, przystanek, go cina), 
pokazuje, e traktuje przestrzenie geograficzne w sposób zarówno dos ow-
ny, jak i symboliczny. W efekcie – jak udowadnia Dutka – 

Podmiot utworów Julii Hartwig jest raczej homo geographicus. Jego relacja 
z przestrzeni  polega na ci g ym w drowaniu, na „byciu w drodze” wy-
znaczanej przez egzystencj  oraz my lenie, poznawanie, zaplanowane 
dzia anie. Podmiot zadomawia si  w kolejnych miejscach, ale jednocze-
nie pozostaje niezakorzeniony we w asnym byciu, wci  poszukuj cy je-

go istoty. St d tak cz ste, zw aszcza we wcze niejszej poezji autorki Ob-

cowania, poczucie „dwoisto ci”, rozdzielenia z sam  sob , a tak e poja-
wiaj ca si  raz po raz figura wygna ca, kogo  obcego (s. 27). 

Nic wi c dziwnego, e badaczka, chc c podj  kolejn  prób  opisu twór-
czo ci Julii Hartwig, czerpie z narz dzi podsuwanych przez geopoetyk  
i tzw. zwrot topograficzny, wybiera – wprowadzony przez El biet  Rybick  
– termin auto/bio/geo/grafia. ledzi zatem pojawiaj ce si  w tekstach poet-
ki problemy, tematy, fascynacje artystyczne, by uzupe ni  dotychczas formu-
owane na marginesie pisarstwa Hartwig uwagi. I trzeba przyzna , e El -

biecie Dutce udaje si  to dopowiadanie znakomicie. Ju  sam wyra ny po-
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dzia  na trzy sekwencje czasowo-przestrzenne przekonuje, e pomys  inter-
pretacyjny autorki Zapisywania miejsca… jest niebywale trafiony. Dutka wy-
ró nia bowiem swego rodzaju kr g francuski, ameryka ski i polski, by poka-
za , e odciskaj ce si  na poszczególnych utworach Hartwig, zwi zane z jej 
yciem tropy uk adaj  si  w spójn  i wci gaj c  opowie  na temat otaczaj -

cego j  wiata i spotykanych na swej drodze ludzi. Próbuj c przekona , e 
omawiane przez ni  etapy nie s  cz stkami zamkni tymi, a raczej równole-
g ymi, badaczka rozpoczyna swoj  opowie  od skoncentrowania uwagi na 
Francji b d cej fascynuj cym, acz momentami rozczarowuj cym „nostal-
gicznym centrum”. Pary  z lat czterdziestych XX wieku rozbudza w poetce 
zainteresowanie sztuk  i tradycj  kultury, za  stypendium, na jakie wyjecha a 
w 1947 roku, sta o si  dla niej pocz tkiem wszystkiego. Z czasem jednak 
owo ród o kultury europejskiej zamienia si  w „miejsce samotne”, kojarz -
ce si  tak e z odej ciem bliskich. Cz  druga monografii El biety Dutki, 
która po wi cona zosta a sekwencji ameryka skiej, skupia si  wokó  refleksji 
na temat mi dzy innymi Dziennika ameryka skiego i Wierszy ameryka skich czy 
poematu To wszystko nie zosta o dla ciebie stworzone. Hartwig, mierz c si  z ko-
nieczno ci  pisania o Nowym Kontynencie, który nie tyle jest miejscem wy-
branym, ile przypadkowym, wdaje si  w dialog z Widzeniami nad Zatok  San 
Francisco Czes awa Mi osza. Ulegaj c sk onno ciom reporterskim, autorka 
Po egna  odkrywa „prowincj  codzienno ci”. Do wiadczane z pocz tku jako 
przestrze  wyobcowania i alienacji Stany Zjednoczone z czasem przemienia-
j  si  w miejsce, w którym mo liwe sta  by si  mog o zadomowienie. Z kolei 
dope nieniem ca o ci okazuje si  rozdzia  dotycz cy polskich adresów, które 
– id c tropem Andrzeja Ziemilskiego – s  „krajobrazem wojnami przeoranym”. 
To tu Dutka powraca do w a ciwego debiutu Julii Hartwig, utworów zamiesz-
czonych w antologii Wiersze poetów lubelskich czy tomu reporta y Z niedalekich 
podró y i dziennika Zawsze powroty, z których – najogl dniej rzecz ujmuj c – 
wy ania si  podwójny obraz ojczyzny: z jednej strony odrealniony, z drugiej 
– realistyczny. Nic w tym jednak dziwnego, skoro Polska wi e si  w du ej 
mierze ze wspomnieniami z okupacji, trudnymi latami powojennymi, Mar-
cem’68 i stanem wojennym. Traumy historyczne cz  si  tu ponadto z tra-
gediami osobistymi (samobójstwo matki, mier  najbli szych), ods aniaj c 
pokiereszowane bólem „zau ki pami ci”. 

Rzeczywi cie zaproponowany przez El biet  Dutk  zamys  interpretacyj-
ny, bior cy pod uwag  zarówno wypowiedzi samej poetki, jak i ewolucj  jej 
twórczo ci, przekonuje, e w przypadku Julii Hartwig mamy do czynienia 
nie tyle ze „sko czonymi etapami, które nast puj  po sobie, lecz trwaj  one 
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niejako obok siebie. Sekwencje przestrzenne podlegaj  nieustannym zmia-
nom wraz z nowymi do wiadczeniami oraz pod wp ywem mechanizmów 
pami ci” (s. 33). Przygl daj c si  adresom dla poetki wa nym (jak mi dzy 
innymi: Biblioteka Narodowa w Pary u, zau ek Vieille-Lanterne, Musée de 
l'Orangerie, ulica Wschodnia w Nowym Jorku, góry Sierra Nevada, plac 
Trzech Krzy y i Krakowskie Przedmie cie w Warszawie czy Lublin), anali-
zuje uobecniaj ce si  w pisarstwie Hartwig istotne problemy. Odniesienia 
geograficzne – co oczywiste – nie tylko pozwalaj  opowiada  o sobie i w a-
snych do wiadczeniach, ale równie  s  impulsem pobudzaj cym wspomnie-
nia i twórczo . Zdaniem El biety Dutki pisarstwo Hartwig daje si  uj  za 
pomoc  trzech, rozumianych o wiele szerzej ni  dos ownie, definiowanych 
okre le : „centrum”, „prowincja” oraz „zau ek”. Ale – jak s usznie stara si  
udowodni  badaczka – „Podstawow  cech  relacji z miejscami w twórczo ci 
autorki B ysków wydaje si  ambiwalencja” (s. 273). Nigdzie bowiem Hartwig 
nie czu a si  jak w raju czy jak u siebie. Wsz dzie pojawia o si  oczarowanie 
i rozczarowanie, przera enie i fascynacja, potrzeba zadomowienia i ch  
ucieczki. Wszystkie sk adaj ce si  na auto/bio/geo/graficzn  map  Hartwig 
miejsca naznaczone s  te  „wymienno ci  funkcji pe nionych przez po-
szczególne sekwencje” (s. 273). Wystarczy przywo a  jako exemplum Fran-
cj , która trac c pozycj  centrum kultury, a tym samym „zasadniczego punktu 
odniesienia”, z czasem przeobra a si  w intryguj c , poci gaj c  prowincj , 
w obszarze której znajduj  si  ciemne zau ki przestrzenne (jak ten, gdzie samo-
bójstwo pope ni  Gérard de Nerval) czy zau ki historii i pami ci (wojenna kola-
boracja, tragiczne zako czenie mi o ci). Podobnie w Ameryce i w Polsce, gdzie 
Hartwig musi uczy  si  siebie i innych nieustannie na nowo. Miejsca, jak s usz-
nie zauwa a El bieta Dutka, które staj  si  dla poetki inspiracj , dope niaj  si  
i kszta tuj  jej to samo . Równie istotne jak zapami tywane krajobrazy, oka-
zuj  si  spotkania z lud mi i przeczytane lektury. Tym samym na auto/ 
bio/geo/grafi  Hartwig niebagatelny wp yw mia y zarówno rozmowy z Cze-
s awem Mi oszem, Ksawerym Pruszy skim, Arturem Mi dzyrzeckim, Józefem 
Czechowiczem czy Jaros awem Iwaszkiewiczem, ale tak e zetkni cia z pisar-
stwem Guillaume’a Apollinaire’a, Nervala, Emily Dickinson, Williama Carlosa 
Williamsa, Adama Mickiewicza czy Cypriana Kamila Norwida. W Centrach, pro-
wincjach, zau kach… El biecie Dutce udaje si  tym samym bezsprzecznie 
udowodni , e „auto/bio/geo/grafia Julii Hartwig jest zatem topografi  dialogu 
z miejscem i poprzez miejsce z samym sob , innymi i Innym” (s. 274). 

Bez w tpienia monografia Centra, prowincje, zau ki. Twórczo  Julii Hartwig ja-
ko auto/bio/geo/grafia El biety Dutki jest ksi k  nie tylko poznawczo cieka-
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w , ale równie  staje si  wa nym uzupe nieniem formu owanych wcze niej 
uwag na temat pisarstwa autorki B ysków. Erudycyjna, napisana z du  swo-
bod  i pasj  interpretacyjn  publikacja pozwala na te bardziej i mniej znane 
utwory znakomitej poetki spojrze  z nieco odmiennej ni  dot d perspekty-
wy. El bieta Dutka doskonale wie, e badanie tropów autobiograficznych 
wi e si  z ingerencj , naruszaniem prywatno ci, prób  odkrycia przesz o ci 
i rodowiskowej tajemnicy. Ale, moim zdaniem, badaczce uda o si  z tej 
próby wyj  obronn  r k . Jej ksi ka zosta a napisana nie tylko z elegancj  
stylu, ale i z wra liwo ci . W rezultacie drobiazgowo  i trafno  supozycji 
interpretacyjnych idzie tutaj w parze z czysto ludzk  delikatno ci . A te po-
nownie przekonuj , e twórczo  Julii Hartwig dopomina si  kolejnych do-
powiedze . 


