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Wojciech KRUSZEWSKI

ZBAWIAJ CA WIERNO
Uwagi do wiersza Anny Kamie skiej [Kiedy odchodz  wielcy]

Kamie ska prezentuje pewn  postaw  powracaj c  w historii, pewn  sta  dziejów, 
typ jej aktora, który charakterystyczny jest dla ró nych czasów i miejsc. Zawsze, 
kiedy umieraj  wielcy – pozostaj  wierne ich dziedzictwu kobiety. Mo na to te  jed-
nak widzie  inaczej. Wielko  ludzka najlepiej widziana jest z oddalenia. Do rangi 
emblematu tej prawid owo ci urasta w tym utworze przywo any przez poetk  Norwid, 
doceniony nie przez sobie wspó czesnych, lecz dopiero przez „pó nego wnuka”.

W roku 2020, 23 sierpnia, zmar a profesor Maria Janion. Znana przede 
wszystkim jako badaczka polskiego romantyzmu, autorka wa nych prac histo-
rycznoliterackich, fundatorka krytyki fantazmatycznej, wychowawczyni wielu 
badaczy literatury – Janion by a i jest nadal wa nym punktem odniesienia dla 
polskiej humanistyki. W prezentowanym tu szkicu chcia bym przedstawi
niewielki trop wiod cy do szczególnej recepcji ycia i twórczo ci Marii Janion 
– do jej obecno ci w naszej poezji. Niniejszy tekst dotyczy wiersza autorstwa 
Anny Kamie skiej o incipicie „Kiedy odchodz  wielcy”, powsta ego w roku 
1965, a wydanego dwa lata pó niej w tomie poetyckim Odwo anie mitu1. Ja-
nion jest adresatk  tego utworu. 

Artyku  zaplanowa em jako komentarz do tego niewielkiego i dot d, o ile 
mi wiadomo, nieomawianego dzie a2. Zatrzyma o ono moj  uwag  z powo-
du zupe nie niezwi zanego z osob , której zosta o dedykowane. Zastanowi o
mnie, dlaczego wierszy powsta ych w stolicy Litwy nie zdecydowa a si  au-
torka uj  w osobny cykl. Ju  w kolejnym zbiorze poetyckim, w Wygnaniu3,
s  dwa takie zespo y utworów – Notatnik paryski i Notatnik rzymski. W to-

1 Zob. A. K a m i e  s k a, Odwo anie mitu, PIW, Warszawa 1967.
2 W ród wa nych prac po wi conych pisarstwu Anny Kamie skiej warto wymieni  cho by

nast puj ce: Z. C h o j n o w s k i, Metamorfozy Anny Kamie skiej, Wydawnictwo WSP, Olsztyn 1995; 
I. G r a l e w i c z - W o l n y, Pisz o milczeniu. wiat poetycki Anny Kamie skiej, Wydawnictwo Gno-
me, Katowice 2002; P. K u n c e w i c z, Anna Kamie ska, w: ten e, Agonia i nadzieja, t. 2, Literatura 
polska od 1939, Polska Ofi cyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1993; J.  u k a s i e w i c z, Wiersze 
Anny Kamie skiej, „Wi ” 1976, nr 5, s. 73-87; S. R a d z i s z e w s k i, Kamie ska ostiumiczna, Wy-
dawnictwo Jedno , Kielce 2012; Z. Z a r  b i a n k a, Zakorzenienia Anny Kamie skiej, Universitas, 
Kraków 1997; t a , wiadectwo s owa. Rzecz o twórczo ci Anny Kamie skiej, Wydawnictwo M,
Kraków 1993. W publikacjach tych znale  mo na pe niejsze zestawienia tekstów po wi conych 
poetce i jej dzie om.

3 Zob. A. K a m i e  s k a, Wygnanie, PIW, Warszawa 1970.
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mie wydanym w roku 1967 wydrukowano informacj  wi c  z Wilnem dwa 
wiersze: w a nie [Kiedy odchodz  wielcy] oraz Nadziej … (brulion którego 
opatrzy a Kamie ska informacj , e zosta  zapisany noc  z 27 na 28 wrze nia
1965 roku). Przeszukanie archiwum poetki pozwoli o powi za  z jej poby-
tem w Wilnie wi cej utworów wydrukowanych w Odwo aniu mitu. Epitafi um
(datowane: 24 wrze nia 1965, Rossa; pó niej data przesuni ta), Erotyk lito ci
(z dat  26 wrze nia 1965 roku), [Ilekro  bardziej ni li dla a o ci] (z dat
26 wrze nia 1965 roku), Pie  ludow  oraz Pory ycia (z dat  28 wrze nia
1965 roku). By  wi c materia  literacki na cykl, ale pisarka zdecydowa a si
rozproszy  wiersze w tomie. Dlaczego? Szukaj c odpowiedzi na to pytanie, 
zatrzyma em si  d u ej przy dokumentacji wiersza [Kiedy odchodz  wielcy] 
i z tego studium, z rozpoznanej przeze mnie potrzeby skomentowania dzie a
wzi  si  niniejszy artyku 4.

W trakcie poznawania [Kiedy odchodz  wielcy] szuka em pomocnych mi 
informacji przede wszystkim w przedtek cie, w dossier genezy tego wiersza, 
nast pnie w innych zapisach poetki, nieopublikowanych, a powsta ych mniej 
wi cej w czasie pisania tego dzie ka, wreszcie – w innych jej utworach.

Utwór ukaza  si  w tomie Odwo anie mitu (1967) i ma w nim nast puj c
form  tekstow :

* * *

Marii Janion

Kiedy odchodz  wielcy,
kiedy wymieraj  poeci,
pozostaj  stare kobiety.
To one nastaj  po Lelewelach i niadeckich,
po Mickiewiczu, po Norwidzie.
Jakby umia y y  tylko na gruzach.
To one pe ni  stra
przy narodowych pami tkach,
okutane w historyczne szmaty.
Przechowuj  fotografi e powsta ców 63 roku.
P acz  ruiny swoich Jerozolim.

4 Nie s dz , eby zgromadzony przeze mnie materia  pozwala  odpowiedzie  na pytanie o po-
wód nieuj cia litewskich wierszy w cykl. Nie uda o mi si  dotrze  do wypowiedzi samej pisarki ani 
wiadków jej ycia, które rzuci yby na ten problem jakiekolwiek wiat o. Same dokumenty literackie 

tak e nie umo liwiaj  sformu owania przekonuj cej hipotezy w tej kwestii. Równie  w utworach 
zapisanych w roku 1965 w Wilnie nie znajduj adnego sygna u pozwalaj cego uzna , e Kamie ska 
tworzy a ca o  wykraczaj c  poza granice poszczególnych wierszy. Decyduj cy jest tu chyba wy-
dawniczy gest poetki, która nie zdecydowa a si  tego zbioru utworów po czy  w ksi eczce z 1967 
w osobn  cz . Próba czytania ich, w a nie wbrew temu gestowi, jako ukrytego cyklu by aby, moim 
zdaniem, pewnym nadu yciem.
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To one chuchaj  na kruchty i o tarze,
ceruj  paj cze hafty.
Gorsz  si  b kitn  pogod ,
bo nowi ludzie jej niewarci.
Mówi :
Wszystko dzi  nieprawdziwe.
To one zasiadaj  w podwórkach
pe nych nar banego drzewa
i zaduchu prania.
To one ku tykaj , wlok  si
przez s oneczne miasta,
odpoczywaj  na kijku.
A rzeki agodne
nie s  ich rzekami.

Kiedy odchodz  wielcy,
pozostaj  stare kobiety.
I one b d  zbawione
dla niezmiernej wierno ci.

Wilno, pa dziernik 19655.

ADRESATKA

Kamie ska zna a profesor Janion, i to prawdopodobnie zna a dobrze. O ta-
kim charakterze ich znajomo ci mo e wiadczy  fakt, e poetka pozwala a so-
bie u ywa  do  niezwyk ego, cho  w rodowisku literackim i polonistycznym 
znanego zdrobnienia imienia badaczki: Misia6. Z notatek Kamie skiej wynika, 
e wzajemne relacje obu pa  wykracza y poza zdawkowe, konwencjonalne 

uprzejmo ci; naznaczone by y nut  sympatii. Zapis fragmentu jednej z ich 
rozmów, dotycz cej syna poetki Paw a piewaka, znajdujemy w Notatniku:
„Pawe  mówi, e M. Janion ma wyj tkowy dar s uchania jak na profesora. – Bo 
mam ju  jego g os w sobie – mówi M. – Tak jak wszystkie inne g osy”7. Przede 

 

6 Por. t a , Notatnik, nr 3187, red. W. Kruszewski, Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin 2020, 
s. 529. O zdrobnieniu wspomina a sama Janion: „Misi  by am od najwcze niejszego dzieci stwa, 
babcia mnie tak nazwa a, zawsze tak do mnie mówi a mama i Mirek, mój brat. No i przyjaciele 
ró ni […]. A prof. Misi  nazwa  mnie Henio Markiewicz” (Janion. Transe – traumy – transgresje.
Rozmawia Kazimiera Szczuka, t. 2, Prof. Misia, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014, 
s. 8. Tom ten otwiera cytat z utworu Mirona Bia oszewskiego dedykowany „Pani Profesor Misi” 
(tam e, s. 8).

7 K a m i e  s k a, Notatnik, nr 2364, s. 389. W cytatach z notatników, kalendarzy i albumu 
fotografi cznego Kamie skiej zachowano pisowni  oryginaln .

Wojciech KRUSZEWSKI



289

wszystkim, co dla Kamie skiej musia o by  wyj tkowo cenne, Marii Janion 
zdarza o si  upomnie  o jej twórczo  w czasach dla autorki Odwo ania mitu
do  trudnych: „W «Nowych Drogach» recenzja Lama z ksi ki M. Janion. 
Zaatakowano j  tam równie  za to, e mój wiersz traktuje powa nie” (zapis 
z 25 czerwca 1973 roku).  Rzecz to ciekawa, bo autorka Gor czki romantycz-
nej na pewno nie by a admiratork  poezji Kamie skiej. Panie zapewne cz sto
spotyka y si  na niwie zawodowej, w redakcjach, w instytucjach zajmuj cych
si  literatur  i yciem literackim. S dz c zatem z tych drobin ycia, które prze-
trwa y na kartach Notatnika, ale i z zachowanej do naszych czasów korespon-
dencji, mimo e Maria Janion nie nale a a do kr gu najbli szych przyjació
Anny Kamie skiej, to ich kontakty nie mia y charakteru oboj tnego.

Wiersz w adnym ze znanych mi brulionów nie mia  dedykacji. Nie mia
jej równie  w pierwodruku prasowym.  Najstarsz  wersj  dedykowan  Janion 
jest druk ksi kowy. Mo na wi c przypuszcza , e adres pojawi  si  pod wp y-
wem innego impulsu ni  ten pierwszy, który sk oni  Kamie sk  do rozpocz cia
pracy nad utworem. By  mo e bod cem tym by o spotkanie, które odby o si
po powrocie poetki z Litwy, o której to podró y pisz  poni ej. Troch  pó niej 
ni  miesi c po zamkni ciu tego do wiadczenia, 18 listopada 1965 roku, Kamie -
ska wys ucha a odczytu  (jak sama to zapisa a w kalendarzu)  Misi w siedzibie 
Polskiej Akademii Nauk. Bior c pod uwag  blisko  tego wydarzenia i genezy 
wiersza, mo na przyj , e to podczas tego odczytu lub towarzysz cych mu 
rozmów kuluarowych pisarka us ysza a co , co wywo a o w niej pragnienie 
po wi cenia badaczce utworu napisanego w Wilnie.

WILNO 1965

Dlaczego Kamie ska po wi ci a Janion w a nie ten wiersz? Odpowied
przychodzi z drugiego bieguna ramy modalnej utworu, z zamykaj cego go 
dopisku, który sytuuje powstanie [Kiedy odchodz  wielcy] w Wilnie, w pa -
dzierniku 1965 roku. Wiersz powsta  jako swego rodzaju pami tka z wyprawy 
Kamie skiej do tego miasta.

W dwóch kalendarzach z roku 1965 pisarka zanotowa a dat  wyjazdu z War-
szawy do Wilna: 16 wrze nia. W jednym z tych kalendarzy szczegó owo odno-
towa a odwiedzone miejsca: Ostra Brama, Zau ek Literacki, uniwersytet, ko ció

8 Tam e, nr 2344, s. 386.
9 Zob. t a , Kiedy odchodz  wielcy, „Kamena” 32(1965) nr 21-22(331-332), s. 9. Jest to numer 

za okres od 15 wrze nia do 15 grudnia. W publikacji tej z incipitu zrobiono tytu , brak te  dopisku 
pod wierszem.

10  Chodzi o jeden z kalendarzy (zob. Kalendarz Anny Kamie skiej na rok 1965, Muzeum Li-
terackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie, depozyt).
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