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N ie skostnieć, ale nie sflaczeć, trw ać na posterunku, ale  
nie stać na m iejscu, być giętkim , ale nieugiętym , być lw em  
czy orłem, lecz nie zw ierzęciem , n ie być jednostronnym , ale  
nie m ieć dwóch twarzy, trudna rzecz!

(S. J. Lec)

Pierwsze spotkanie

Gdy w latach pięćdziesiątych zacząłem przeglądać prasę polską, zwró
ciły moją uwagę tu  i ówdzie rozproszone aforyzmy, zatytułow ane M yśli 
nieuczesane. Dziwnie zafascynowała mnie precyzja ich sformułowań, 
trafność obserw acji i definicji, poezja obrazów. Postanowiłem  zbierać te 
myśli i jednocześnie — nawiązać kontakt z ich twórcą. Odezwał się on 
wkrótce z W arszawy, odpowiedział na  mój napisany po polsku list swo
bodną niemczyzną i okazał się w ciągu naszej korespondencji socjalistą 
z przekonania, aczkolwiek ty tu łow ał m nie niezm iennie w  arystokratycz
nym  stylu: „Wohlgeborener Herr!” („Wielmożny Panie!”). Na początku 
myślałem, że jest to jeden z żartów  satyryka, ale potem zrozumiałem, 
że to niepozbawiona nostalgii powaga, rem iniscencja dawno pogrzebanego 
świata, którego odblask żył wciąż jeszcze w tym  pogodnym, ale i ciętym  
poecie. W ycinałem więc aforyzmy, tłumaczyłem je i skrzętnie groma
dziłem.

W listopadzie 1959 przyjechałem  po raz pierwszy po wojnie do Pol
ski — na zaproszenie Polskiej Akademii N auk — i już pierwszego dnia 
byłem  gościem Leca w  domu na Rynku Nowego Miasta. Na początku by
liśmy obydwaj nieśmiali, pragnęliśm y poznać się wzajemnie, popijając 
wino muszkatelowe z ostatniej butelki ze Świętej Góry Synaj, jak zau
ważył Lec z przym rużeniem  oka (tzn. przywiezionej z Izraela).

Lec był dość korpulentny, przystojny, jego o tw arta  tw arz w yrażała 
opanowanie i uprzejmość: czyste jasnobłękitne oczy prom ieniowały prze



nikliwością i dobrocią, a mocno haczykowaty nos bynajm niej nie przy
pom inał drapieżnego ptaka, miał raczej cechy figlarności. Był to  wieczór 
w ypełniony gościnnością i dobrą rozmową. Potem  w yszliśm y na spacer 
uroczą krętą  drogą od pełnego architektonicznego wdzięku Rynku Nowe
go M iasta poprzez S tary  Rynek aż do Kolumny Zygm unta i dalej jeszcze 
Krakowskim  Przedm ieściem  i Nowym Światem  do Św iętokrzyskiej.

Przechadzka z Lecem nie była właściwie spacerem. Było to jakby 
m ajestatyczne odbieranie defilady przed stojącą na baczność kom panią 
pałaców, kościołów i domów, o których um iał opowiadać stare  i nowe 
legendy, tragiczne i zabawne historie. Nigdy nie widziałem  Lecą idącego 
ulicą inaczej : lekko, krokiem  praw ie że tanecznym, i tak  powoli, jak  gdy
by był Kronosem i rozporządzał czasem bez ograniczenia. Nie reagował 
na tem po przepływającego wokół wielkomiejskiego ruchu. M usiał co chwi
la przystawać, ażeby całą swoją energię skoncentrować na jakiejś myśli, 
na jakim ś przedmiocie albo na jakimś ukłonie.

Pokazawszy mi po drodze kilka „swoich” kaw iarń, zaprow adził m nie 
do kaw iarni „Nowy Św iat”, ażeby tu taj, w  kąciku przy oknie z widokiem 
na skrzyżowanie ulic, opowiadać mi rozm aite anegdoty. Znał ich masę, 
a większość z nich była inteligentna, pełna kurtuazyjnego dowcipu i swoi
stego wdzięku; pomyślałem: Stańczyk Polski Ludowej o w ielkopańskim  
geście. Pamięć Leca była zdumiewająca. Godzinami mógł rozpraw iać 
o m agnackich i m ieszczańskich rodach W iednia, Lwowa, W arszawy i B er
lina, z jego pamięci w yrastały  drzew a genealogiczne, łańcuchy dat, plo
teczki przednie i epigram aty od razu nadające się do druku. W yśpiewy
wał przy tym  swoje partie  solowe na ów m elodyjny galicyjski sposób, 
w  którym  w ibru ją  austriackie, polskie i ukraińskie nu ty  jednocześnie. 
Najchętniej i najżyw iej opowiadał o W iedniu i o cesarzu Franciszku 
Józefie, za którego osobistego poddanego ciągle się jeszcze uważał. Sen
tym enty  jego przyciągała historia habsburskiej m onarchii — jego myśli 
całkowicie należały do teraźniejszości.

P rzy kaw iarnianym  stoliku dowiedziałem się kilku szczegółów o jego 
życiu. Lec był dzieckiem Lwowa, pam iętającego ostatnie la ta  c.k. mo
narchii.

Gdy nie ma się z czego śm iać, rodzą się satyrycy.
W rogowie m oi rozsiew ają w ieści, że jestem  zaciekłym  indyw idualistą, w ro

giem  w szelkiej zespołowości. To nieprawda. Już jako m ały chłopiec nosiłem  
na marynarskiej czapeczce w stążkę ze złotym  napisem : „V iribus u n it is l ’

„Zjednoczonymi siłami” — była to ulubiona m aksym a Franciszka 
Józefa I. — Na plakacie „Uczcie się pływać!” uczeń Lec dopisał: „Po co? 
Panta rei!” Miał wrodzoną skłonność do parodii.

S tudent Lec nie lubił, kiedy wspominano o posiadłościach jego rodzi
ców i dziadów. Obcowanie z wyrobnikam i, z w iejską biedotą Podola,



zrobiło z niego sui generis socjalistę: „Nie uważam, że posiadacz jednej 
duszy jest »drobnym posiadaczem«”.

Lec był niew ątpliw ie poetą. Ale właśnie w  skondensowanych do osta
tecznych granic „myślach nieuczesanych” udaw ała m u się rzecz w  sztuce 
poetyckiej najrzadsza: sublim acja gorzkiego losu ludzkości i w łasnej scep
tycznej zadum y — w  słowach, z których wyelim inowano wszystko, co 
mogłoby być zbyteczne. Była to najbardziej oryginalna, silna, wyjątkow a 
strona jego talentu, talentu, jaki zdarza się bodajże raz na sto lat.

Temat

Spośród swoich poprzedników i współczesnych Lec w yróżnia się prze
de wszystkim bogactwem  i wagą tem atów. Myśli jego krążą najczęściej 
wokół losów człowieka, jego historii i histerii, dem askując stare i nowe 
legendy o urojonych rajach  i pięknosłowych piekłach. Blizny doświadczeń 
naszego czasu stanow ią tem atyczną oś aforyzmów i fraszek Leca, k tóry 
często powracał do monologu Ham leta, podkreślając tym  samym na ta r
czywość gnębiącego jego sum ienie pytania:

W każdym  kraju pytanie H am leta brzmi inaczej.
A może by tak w alka dwóch H am letów  — który m a być, a który nie być?
M arionetki marzą darem nie o  m onologu Ham leta.
H am let pow inien  już być Krezusem. Któż nie dorzucał od w ieków  sw oich  

trzech groszy do jego m onologu!

W ariacje te prezentują bujną fantazję Leca w  dziedzinie skojarzeń 
językowych; w rozm aitych ujęciach wciąż powracającego tem atu rzadko 
się on powtarzał, odkrywając coraz to nowe aspekty i założenia, trafiając 
swoimi znakami zapytania, wykrzyknikam i i dwukropkami w samo sedno.

W swojej m ikroskopijnej m enażerii d la Ezop ukazuje Lec różne na 
ludzi tresowane wilki i owce, lisy i pchły. Łagodne te prowokacje adresuje 
on do wszystkich ex  oriente et occidente: aniołów i diabłów, katów i ka
tastrof istów, Kainów i Judaszów, dobrodziejów i ludożerców, faryzeu
szów i zbawicieli, ludzi i bogów:

O gdyby jakiś Bóg pow iedział: „W ierzcie m i!”, a nie: „W ierzcie w e  m nie!”
Pam iętajcie, że i n iew iara m oże być czyim ś najśw iętszym  uczuciem. Nie 

szargajcie jej.

Twórczą siłę myśli Leca stanow i jego niew iara w  kategorie mitolo
giczne. Jego wiedza o człowieku kulm inuje w w ykrzykniku w prost od
wrotnym  do ongiś wypowiedzianej przez Gorkiego optym istycznej m a
ksym y: „Człowiek — to brzm i dum nie” . Lec:

N ie ufajcie ludziom ! Zdolni są do rzeczy w ielkich.



Przywiązanie do rzeczy tzw. małych (Dawidowych), a więc ludzkich, 
i nieufność wobec tzw. rzeczy gigantycznych (Goliatów) były jego punk
tem  wyjścia. Jedna z najtrafniejszych myśli Leca, sum m a  tragikom edii 
naszej na dwie półcele rozbitej kuli ziemskiej, to pytanie:

No i przebiłeś głow ą mur. Co będziesz robił w  sąsiedniej celi?

Konkluzja: sami jesteśm y sobie przeszkodą w  naszej ucieczce do ziemi 
obiecanej. Człowiek trw a  zam knięty w  swoim w łasnym  więzieniu i dźwi
ga je wszędzie ze sobą. I jeszcze jedna genialnie prosta obserwacja do
tycząca tej samej sfery  doświadczeń:

N ie otchłań dzieli, ale różnica poziomu.

A obok niej postawić można i tę:
W szystkie kajdany św iata tw orzą jeden łańcuch.

W tych bynajm niej nie z łatwego, modnego pesymizmu zrodzonych 
myślach tkwi głęboko pouczająca gorycz doświadczeń uniwersalnych, ak
tualnych tak  samo w  przeludnionych m iastach środkowej Europy jak  
i w  pustynnych oazach A fryki czy Azji. Na tym  w łaśnie polega genialność 
aforyzmów Leca, że zw racają się one bezpośrednio do czytelnika, u jaw 
niając jednocześnie ogólnoludzką praw dę i ogólnoludzką ważność tych 
skrótów, parabol i uogólnień. Panhum anizm  Leca staw ia go ponad uszczy
pliwą uczonością Lichtenberga czy chorobliwą zajadłością Krausa. Małpie 
zwierciadło Nowaczyńskiego może nas bawić lub drażnić, ale nie 
pobudza twórczego toku myślenia. U Leca istnieje przepaść między m y
śleniem a byciem, która nas zmusza do wyboru. Lec proponuje: „Nie być, 
ale myśleć, myśleć, m yśleć”, czego bynajm niej nie należy rozumieć jako 
zaproszenia do pasywnej kontem placji. Sprzeczność m iędzy Lecem a Jas- 
persem („Rozsądek przejaw ia się nie przez to, że wiem, lecz jedynie 
przez to, że działam ”) jest złudna. Są czasy, m iejsca i sytuacje, w' których 
byt, przede wszystkim  tzw. dobro-byt, b y t bezmyślny, wym aga mniej 
odwagi i decyzji (czy — ogólnie — aktywności) niż m yślenie; w których 
samo m yślenie byw a czynem skrajnie ryzykownym, a samo bycie — żad
nym. Jest w  tej postawie coś z proairesis A rystotelesa, k tóry  zrównywał 
wolność myślenia z już dokonaną decyzją; coś z Sokratesa, dla któ
rego samo m yślenie było form ą doskonałą bytu; z Tomasza z Akwinu, 
który uczył, że człowiek przez to, co myśli, staje się tym, czym jest; 
z Kartezjańskiego „Cogito ergo sum ”. Dla pracownika, którego warszta
tem są myśli, a  narzędziem  język (Plato: myślenie jako język w ew nętrz
ny» jedynie możliwy wolny i praw dziw y język), aforyzm  Leca podnosi 
myślenie do rangi czynu rewolucyjnego.

Nic dziwnego, że pisarstw o (jako sztuka myślenia) — i analfabetyzm  
(jako niezdolność m yślenia, ale zdolność bytu) są jednym  z głównych



obsesyjnych tem atów „myśli nieuczesanych”. Zbiór aforyzmów Leca sta
nowi również kopalnię złotych myśli o pisarzach, o poetach, o satyrze. 
Nie b rak  tu taj sform ułowań, z których korzystać będą całe pokolenia 
m iłośników cytatu, układaczy antologij, poszukiwaczy mott.

Satyrycy, w yzbądźcie się słów , niech m ów ią liczby!
Spod satyry w yjęte są rzeczy sam e przez się śm ieszne.
Satyra nigdy n ie  może zdać egzam inu, w  kolegiach jurorów siedzą jej 

obiekty.

Forma

Pośród krótkich form  literackich, jak  epigram at, maksyma, glosa — 
aforyzm  wiedzie żywot najbardziej niepewny. Przyczyną jest być może 
to, że jego form a jest niełatw o uchw ytna i trudna do zdefiniowania. Od 
czasów H ippokratesa za aforyzm y uznaje się uczone fragm enty, tra k tu 
jąc je przy tym  z należytym  szacunkiem. Aforyzmami nazywa się w szak
że również „poboczne produkty” myślicieli i pisarzy (rzeczy nie ukoń
czone, zarzucone w toku pracy) i w  związku z tym  cenione niezbyt w y
soko. D rukując swoje uryw ki w  „A thenäum ” (1798), F riedrich Schlegel 
podejm ował próbę wyraźniejszego określenia aforyzm u jako gatunku li
terackiego i wskazania m u bardziej poczesnego m iejsca w literaturze. 
„Najważniejsze odkrycia naukowe — to  filozoficzne bons m ots” — głosił. 
Schiller skwitował je lekceważącym gestem i nazwał Fragm enty  Schlegla 
„wścibską” i „jednostronną m anierą” . Goethe natom iast — początkowo 
jeszcze z zachowaniem ostrożności — zajął stanowisko pośrednie i przy
znał form ie aforystycznej „pewną powagę, niejaką głębię i liberalność” . 
W sposób jednoznacznie pozytywny, nie stroniąc naw et od superlatywów, 
opowiedział się po stronie aforyzmu Nietzsche: jego zdaniem aforyzm  
i sentencja są w literatu rze zgoła „formami Wieczności”.

Aforyzm jest bez w ątpienia tą  form ą literacką, która nam, ludziom 
dnia dzisiejszego, szczególnie odpowiada: aforyzm kw ituje spraw ę krótko 
i rzeczowo, bez m arnotraw stw a czasu i miejsca. Lapidarna obiekcja ob
naża wielkie pozory drogą małej subiekcji. Im mniej m am y czasu (a m a
my go wciąż coraz mniej), tym  lepiej potrafim y docenić sztukę zwięzłości.

Aforyzm  jednym  zdaniem  dokonuje tego, czego inne gatunki, naw et 
te wielkiego form atu, często nie potrafią — jest aktem  poznania i w yzna
nia, rozrywką i agitacją. Jest to zarazem „eksplozja natężonego ducha” 
(Schlegel), „fermenta cogitationis” (Novalis), „impromptu, nad którym  już 
w wolnych godzinach popracowano przez kilka dni” (Lichtenberg), „poe
zja m yśli” (Humboldt), „amen doświadczenia” (Kudszus), „los” (Musil).



Pointa może być przypadkowo tra fną  myślą, dowcip powinien być 
uderzającym  pomysłem, praw dziw y aforyzm  zaś musi być zawsze prze
m yślanym  w ypadem -atakiem  na a trapy  aktualności. Przypadki zwykły 
pojawiać się same przez się; pomysły, podobnie jak  wypadki, przychodzą 
nagle i z zewnątrz. W ypady-ataki zaś dojrzew ają wew nątrz, powoli, w y
m agają wytrwałości i odwagi, przeżycia i przem yślenia.

Aforyzm należy z pewnością zaliczyć do form  poetyckich.

Źródła

Lec czerpał swoje „myśli nieuczesane” z w ielu źródeł, naw iązyw ał do 
dzieł niejednego kraju  i niejednego czasu. Ciągłej inspiracji dostarczała 
Lecowi jego znakom ita pamięć, przechowująca m. in. ślady lek tu r szkol
nych i rodzinnych: Talmud, Biblia, przykazania i nauki proroków, m ito
logia grecka i łacińska, Sokrates, Plato, Kartezjusz, prometeizm, darw i- 
nizm, freudyzm. Z wiedeńczykiem Freudem  łączyło Leca naw et coś w ię
cej, swojego rodzaju patriotyzm  lokalny. Uwzględnianie kategorii nauko
wych legitym uje jego sztukę jako sztukę in telek tualną i szczególnie mocno 
akcentuje oryginalność i współczesność „myśli nieuczesanych” :

N ie zgadzam się z m atem atyką. U w ażam , że sum a zer daje groźną liczbę.
Z postępów  geom etrii: lin ia generalna n ie składa się z niezliczonej ilości

punktów w idzenia.

Aforyzm y Leca noszą ślady lek tu r z lite ra tu ry  polskiej, tak  klasycznej 
jak  i współczesnej. Obraz:

Poeta łow i w  strum ieniu, który przezeń przepływa.

— jest parafrazą podobnej m etafory Zygm unta Krasińskiego, a pytanie:

K iedy człow iek pokona przestrzeń m iędzyludzką?

można by rozpoznać jako esencjonalne streszczenie sześciostrofowego 
wiersza W isławy Szymborskiej Przyjaciołom  (1957):

Obeznani w  przestrzeniach  
od ziem i do gwiazd, 
gubim y się w  przestrzeni 
od ziem i do głowy...

Ślady podobnych inspiracji z lite ra tu ry  polskiej są liczne (choć chyba 
nikt nie byłby w  stanie ex  cathedra powiedzieć, czy poeta korzystał 
z nich świadomie, czy podświadomie, czy też zbieżności są przypadkowe). 
Sam Lec, przyznając się jaw nie i z sym patycznym  hum orem  do niektó
rych filiacji, żartował:

Siedzę sobie czasem  w  bibliotecznej ciszy 
i czytam  sw oje w iersze, nim  je sam napiszę.



Znajomość niem ieckich poetów i satyryków  dokum entują nie tylko 
jego przekłady epigram atów  Goethego, fraszek i sa ty r Grillparzera, Les
singa, M orgensterna, Schnitzlera, Bürgera. Lec znał język niemiecki od 
dzieciństwa, z domu oraz szkół lwowskich i wiedeńskich, znał naw et jego 
odcienie i n iektóre narzecza. Niejedno jego powiedzenie (sam ty tu ł „m y
śli nieuczesane” pochodzi z Heinego: „schön gekäm m te, frisierte Gedan
ken”), fraszka albo w iersz przypom inają tem atem , form ą m etaforyzacji 
czy też stylizacji utw ory Heinego, Lichtenberga, M arii Ebner-Eschen- 
bach, Krausa, K ästnera albo Ringelnatza (1883-1934), z którego wiersza:

BUMERANG 
B ył bumerang, co m iał form ę 
w ydłużoną ponad normę.

Odlatywał, ale potem
już nie zjaw iał się  z powrotem.

Ludzie stali w ięc jak struci, 
w yczekując, kiedy w r ó c i1.

— Lec w ydestylow ał aforyzm  z konkluzją:

N iejeden bum erang nie wraca. W ybiera wolność.

Podobnie — genialnie — skrócił do samej pointy tercynę Ericha 
K ästnera :

W ird’s besser, w ird ’s schlechter, 
fragen w ir  jährlich . Seien  w ir  ehrlich:
Das L eben  is t lebensgefährlich.

— kom prym ując rozwlekły w ierszyk do zaskakującego swą prostotą w y
wodu logicznego:

Żyć jest bardzo niezdrowo. Kto żyje, umiera.

Adolf Nowaczyński dosłownie przepisywał, bez cienia zażenowania, 
„swoje” aforyzm y z M arii Ebner-Eschenbach. U Leca takich zapożyczeń 
bez jego własnego twórczego w kładu nie znalazłem. N aturalnie: sztuka 
aforyzm u nie jest sztuką nową i stylistyczne możliwości przem ian jedne
go zdania są ograniczone. Lecowe początki zdań, ich intonacja i dialek
ty ka przypom inają dobrze znane paradoksy, przeciwstawienia, konstruk
cje — np. Lichtenberga:

Es g ib t L eute, die so ..., daß ... [Są ludzie, którzy tak ..., że ...].

czy deform acje przysłów, spotykane np. u Oscara W ilde’a:
Sparzone dziecko kocha ogień.
Wybaczaj tw oim  wrogom. N ic ich tak nie w ścieka jak to.

1 Przekład A. M a r i a n o w i c z a ,  publikow any w  „Szpilkach” 1988.



Więcej zawdzięcza Lec chyba Karlow i Krausowi z W iednia. Był on 
Lecowi bliższy zarówno pod względem tem atów jak  i atmosfery. Czytając 
następujące aforyzm y Krausa, można by przysiąc, że napisał je Lec:

N ich t alles, w as to tgeschw iegen  w ird , lebt.
Ein Snob is t  unverläßlich . Das W erk, das er lobt, kann gut sein.
W o w ed er zu m  W einen K ra ft is t noch zu m  Lachen, lächelt der H um or 

unter Tränen.
W arum  sch reib t m ancher? W eil er n ich t genug C harakter hat, n ich t zu  

schreiben.

Lec używa często tych samych chw ytów  co K raus:
Ich kannte einen  ...
Ich hatte eine schreckliche V ision ...
N icht jeder, der ...
Je ... desto  ...
H üte dich vo r  ... Du kannst d ir ...

Z pewnością podpatrzył Lec u swego starszego kolegi z W iednia tech
nikę satyrycznego definiowania i groteskowej gry deform owanych słów 
i przysłów. Oto dwa spośród licznych modeli K rausa :

[Gra słów , nieprzetłum aczalna:] Je größer der S tiefel, desto  größer der  
A bsatz. [A b sa tz  =  1) obcas, 2) zbyt. U Leca w ie le  podobnych gier słów.]

[Satyryczne uzupełnienie przysłowia:] G edanken  sind zollfrei. A b er m an hat 
doch Scherereien. [Lec lepiej: M yśli są w oln e od cła? Gdy nie przekraczają 
granic.]

Satyrę Leca charakteryzuje pesymizm pogodny, uśmiech „przez łzy” 
bez „Schadenfreude”, raczej z m elancholijnym  zażenowaniem, niemal 
ubolewaniem, że stosunki naszego św iata zmuszają go do podobnych 
wypadów. Tam gdzie Lichtenberg ironizuje, Kraus cynizuje, Lec jest prze
de wszystkim  m oralistą, świadomym swego poetyckiego powołania. Kapi
talne są jego m odernizacje przysłów i banałów :

N ic w  przyrodzie nie ginie, jedynie spełn ione nadzieje.
Czasem kara pociąga za sobą w inę.
Wśród ślepców  i jednooki zaniew idzi.

Podczas gdy u Lichtenberga i K rausa aforyzm y posiadają czasami 
jeszcze rozm iary m ałych felietonów, Lec doprowadza myśl aforystyczną 
do maksymalnego skrótu:

K raus :
M an m uß jedesm a l so schreiben, als ob m an zum  ersten  und zu m  le tzten  

M al schriebe. So v ie l sagen, als ob’s e in  A bsch ied  w äre, und so gut, als be
stände m an ein  D ebüt.

Lee:
Ceń słow a! Każde m oże być tw oim  ostatnim .



— albo też:

Czas bije. W szystkich.
Sum ienie m iał czyste. N ie używane.

Lec był m istrzem  w ypow iadania rzeczy wielkich środkami najm niej
szymi. M ajakowski m usiał w  polemice ze swoimi literackim i przeciw ni
kami Swietłowem, U tkinem  i Biezymienskim napisać długi w ie rsz 2, na 
który składało się 215 wersów. Lecowi do „załatw ienia” tego samego 
wystarczą dosłownie 2 wersy, 6 wyrazów:

O NASZYCH DYSKUSJACH LITERACKICH

K ażdem u po pomniku.
I po krzyku.

Zastanawiając się nad pochodzeniem aforyzmów Leca, które on sam 
w jednej ze swoich „myśli nieuczesanych” nazywa tysiącletnim i, nie 
sposób nie zwrócić uwagi n a  tradycje najstarsze, które Lecowska nowo
czesność jeszcze bardziej uw ypukla i wyostrza. Historycznie rzecz biorąc, 
Lec wywodzi się z narodu, k tóry od pięciu tysiącleci sycił się sentencja
mi, geograficznie zaś — z kraju , który tragiczną walkę o własne istnienie 
naw ykł prowadzić również orężem ducha, a przede wszystkim poezji.

Sentencje Leca m ają charakter anagramów, wywodzących się z kaba
listycznego stylu myślenia, z upodobania do gry elem entami języka. M eta
fory przebrane za szyfry, proroctwa skondensowane w definicje, tragedie 
zredukowane do pointy: n ietrudno rozpoznać w tym  to, co talmudyczne, 
kasandryczne, aleksandryczne. W myślowym świecie Leca pedagogia i lite- 
rackość uzupełniają się tak, jak  Agada i Halacha w Talmudzie. W m yśl 
tej tradycji „myśli nieuczesane” Leca m ają wyraźnie homiletyczny cha
rak ter (zarazem pouczający i budujący): jako powtórzenia (Miszna), jako 
kontynuacje (Tossefta) i jako dopełnienia (Gemara).

Pismo Semitów jako pierwsze parło ku abstrakcyjnym  skrótom, aż do 
rezygnacji z samogłosek. Jego ideałem był skondensowany stenogram. 
Grekom, dla których każdy detal był ważny, a zróżnicowana wielość — 
świętością, takie pismo nie wystarczało, obdarowali więc św iat zachodni 
pismem fonetycznym. Lec czerpał siłę spółgłosek z aramejskiego, powab 
samogłosek z ukraińskiego i wreszcie z pomocą gram atyki niemieckiej 
rozw ijał swój ulubiony język, polski, k tóry najbliższy był jego fantazji. 
Uskrzydlał tę mowę do najbardziej swobodnego lotu, czynił instrum en
tem  bogatym w oktaw y i zdolnym do składniowych m etamorfoz. Z inten
syfikował i wzbogacił dobitność języka talmudycznego poetycką inten-

2 В. М аяковский, Послание пролетарским поэтам. „Комсомольская правда” 1926, 
nr z 13 VI.



sywnością mowy biblijnej, reform atorskim  duchem niemczyzny i tem pe
ram entem  słowiańszczyzny. W ten  sposób połączył Lec w  sobie samym 
i w swoich frazach gorycz beduińskich proroków na pustyni, łagodność 
kanaańską, wywodzące się z żydowsko-mauretańskiej symbiozy wczesne
go średniowiecza przywiązanie Żydów hiszpańskich do doczesności, dia- 
lektykę niemiecką, niewymuszoność wiedeńskiej kaw iarni — z odwagą 
polskiego desperado. Jego doświadczenie życiowe sięgało od męki niewoli 
babilońskiej aż po osobiście doznane trudy  polskiej drogi cierniowej. Tym 
jedynie — ową rozpiętością skali doświadczeń — można wyjaśnić anty- 
tetyczność jego postawy: akceptujący życie pesymizm, sceptyczny opty
mizm. Był w prost w ybrany na rzecznika starej mądrości słowa, życiowej 
podpory wszystkich uciemiężonych. Nie zapominajmy, że dobra część 
żydowskich zbiorów sentencji pochodzi ze słowiańskiej Europy, przeka
zana przez Żydów słowiańskich: Nachm ana Krochm alą (Galicja, XVIII 
i XIX w.), M ordechaja Michelsona (Piotrków, XIX i XX w.), Cwi Bergera
(Drohobycz, XIX w.), rabbiego Halockiego i M. Twerskiego (Żytomierz, 
XIX i XX w.), E. Domarackiego (Warszawa, XX w.) i w ielu innych. 
W tychże sentencjach rozeznać można w yraźnie praelem enty ,,myśli n ie
uczesanych” :

W sm utnych czasach rozkwita humor.
Kiedy śm iertelni w rogow ie tworzą w spólny front — biada ci, o ludzkości!
Kain i A bel — oto niem alże esencja całej historii powszechnej.
Do prostych celów  także dochodzi się krętym i drogami.
Ludzie o czystych rękach także m ają brudne m yśli.
K łam ca pow inien m;eć dobrą pamięć.
Istnieją tajem nice, o których by nic nie w iedziano, gdyby nie były ta

jem nicam i.
Mądry szczędzi słów.
Bądź zw ięzły  w  słowach i dokładny w  m yśleniu (Sen tencje Sofrim ).
M yślenie jest św iatem  w olności (Mosze Ibn Esra).
Zła m yśl brudzi serce (Bachia) 3.

Te Pitgamim szel chachamim  (sentencje mędrców) podobne są do 
„myśli nieuczesanych” Leca jak  krople wody tego samego wodospadu.

Są u Leca również — być może, że inspirację do tego zaczerpnął 
w pisowni hebrajskiej, może w staropolskich fraszkach Kochanowskie
go — aforyzmy, które da się odczytywać z lew a na praw o i odwrotnie. 
Nawet raczej odwrotnie, bo w zdaniu:

A nalfabeci muszą dyktować.

— nie tyle chodzi o analfabetów, ile o dyktatorów, którzy są analfa
betami.

3 Cyt. w edług wyboru S. L a n d m a n n  Jüdische A n ekdo ten  und Sprüchw örter 
(München 1965) oraz Jüdische W eisheit aus drei Jahrtausenden  (München 1968).



Nierzadko, jak  u niejednego sławnego autora, inspiracją Leca było po 
prostu zamówienie redakcji. W taki sposób — na zamówienie „Dialo
gu” — powstało szereg myśli o teatrze, dram aturgii i aktorach. Nieraz, 
przypuszczam, inspirow ały go także i w rażenia muzyczne, i m alarskie, 
jak  np. karyka tu ra  Ronalda Searle’a z Atlasem  dźwigającym globus (pu
blikow ana w  „Szpilkach”). Ten sam Atlas pojaw ia się nieco później 
u Leca w  xenii:

Pom yśleć  
o braku humoru  
u starożytnych.
N ikt
nie w padł na pom ysł 
by połaskotać Atlasa.
Św iat
by zleciał m u z bark.

Największa część aforyzm ów Leca daje się jednak beżbłędnie rozpo
znać jako wyłącznie i w ybitnie oryginalna jego własność: po sposobie 
poetyckiej metaforyzacji, po doborze słów, po temacie. Badając owe te
ksty będą stulecia po nas mogły z dokładnością do kilku lat odszyfrować 
datę ich powstania. Od najbardziej skomplikowanego, surrealistycznego 
hum oru do najbardziej prostych paradoksów:

Tragizm epoki oddaje jej śm iech.

W gruncie rzeczy potykał się Lec co dwa kroki o siebie samego. Wiecz
nemu Żydowi staw ał na przeszkodzie współczesny Polak, dzisiejszemu 
Polakowi — wczorajszy Austriak, arystokracie — socjalista, kosmopoli
cie — patriota, lirykowi — satyryk.

Ostatni spacer

Chętnie opowiadał Lec o swoich sukcesach, o listach z zagranicy 
i o św ietnych recenzjach. Oddźwięk, z którym  spotykała się jego tw ór
czość, w ydaw ał się w ynagradzać m u wszystko. K to go znał bliżej, ten  
wiedział, że jego zew nętrzna próżność jedynie rekompensowała wew nę
trzną skromność i bezpretensjonalność. Mówił o sobie, ale myślał o in
nych. O swojej żonie, o swojej teściowej, którą nazywał babcią i k tórą 
bardzo lubił, o swoich synach, o przyjaciołach i o swoim mieście. Ledwo 
wysiadł z pociągu na dworcu frankfurckim , a już tęsknił za rodziną i za 
kaw iarniam i W arszawy. To, że kolorowy portre t cesarza Franciszka Jó 
zefa w isiał do końca nad jego biurkiem  i że spinki do m ankietów  ozdo
bione podobizną bokobrodego m onarchy, które udało nam  się w ytrzasnąć 
dla niego we Frankfurcie, nosił ze świąteczną radością i ostentacyjną

14 — Pam iętnik L iteracki 1973, z. 2



dumą, było prawdopodobnie czymś więcej niż pozą satyryka i oryginała. 
Były to  symbole jakiegoś wymarzonego wielonarodowego ciepła rodzin
nego, do którego tęsknił, w  którym  czuł się swojo i którego b rak  mu było 
poza granicam i W arszawy.

W roku 1965 choroba zmusiła go do chodzenia z laską. Zapadł się 
w sobie, jego niegdyś nienagannie na nim leżące ubranie wisiało jak  
worek, tw arz stała się przezroczysta. W idziałem go po raz ostatni w  li
stopadzie 1965 na kongresie tłum aczy w  W arszawie. Dowiedział się
0 moim przyjeździe i mimo krytycznego stanu zdrow ia opuścił na  jeden 
dzień sanatorium , w  którym  leżał, i wyszedł na moje spotkanie. „Kto 
wie, co by odkrył Kolumb, gdyby nie stanęła m u na drodze A m eryka” .

Polska przygotowyw ała uroczyste obchody 1000-lecia swojej państw o
wości. Ulice i sklepy dekorowano transparentam i i portre tam i Mieszka I. 
Lec m elancholijnie: „Pierwszym  trzeba by było być. Ja  jestem  ostatn i” 
(gra słów: Lec — „ letzter” =  ostatni).

W iosną przyniesiono m u najnow szy tom ik fraszek — Fraszkobranie — 
do korekty. Nie m iał już sił, ażeby nad tym  pracować. M achnął ręką: 
„Mam coś ważniejszego do załatw ienia. Jestem  zajęty  um ieraniem ”.

Od dłuższego czasu nie dostawałem  listów od niego, dopiero drogą 
okrężną dowiedziałem się o groźnym stanie jego zdrowia. W m aju  po
stanow iłem  z dobrymi wieściami wydaw niczym i i odrobiną nadziei poje
chać do W arszawy. 10 m aja w  samolocie polskiej linii LOT rozdaw ano 
gazety. M echanicznie przeglądałem  „Życie W arszawy” . Naraz rzuciła mi 
się w oczy lakoniczna notatka: pogrzeb satyryka Stanisław a Jerzego Leca 
odbędzie się jutro, w  środę, 11 m aja, na byłym  cm entarzu wojskowym  na 
Powązkach.

Lec zm arł po długiej chorobie. Los potraktow ał tu  łacińskie porzeka- 
dło-przesąd „nomen est om en” serio i dowiódł jego słuszności na  przy
kładzie imienia własnego. Lec (albo Letz, według pisowni starszych do
wodów osobistych rodziny w W iedniu) znaczy po hebrajsku dowcipniś, 
satyryk. Staroniem ieckie słowo „Letze” — fortyfikacja graniczna, wał 
ochronny — nadaje m u politycznej wagi. Czasownik „ letzen” znaczy, pa
radoksalnie, zarówno krzepić, orzeźwiać, jak  i dręczyć, przygnębiać. Myśli 
Leca krążyły wokół rzeczy ostatecznych (niem.: „ l e t z t e  Dinge”). I w re
szcie — i na koniec — rzeczownik niemiecki „Letzt” oznacza wieczerzę 
pożegnalną, stypę.

Na cm entarzu kom unalnym, dawnym  cm entarzu wojskowym  n a  Po
wązkach zebrali się w  środę rano, przy dusznej, bezw ietrznej pogodzie, 
literaci warszawscy praw ie bez w yjątku, ażeby oddać ostatn i hołd kole
dze i przyjacielowi. Prezes Związku L iteratów  Jarosław  Iwaszkiewicz
1 A rtu r Międzyrzecki pełnili w artę przy katafalku, kom pania hono
row a prezentow ała broń, oddała salu t honorowy. Dwie panie, stojące obok



mnie, zadrżały przy huku wystrzałów. Przypom niała mi się refleksja 
Leca: „Niech żywi zachow ają ciszę na  cm entarzu, jeśli potrafią  to  naw et 
um arli”. I jedno z jego typow ych w estchnień: „Szkoda, że do ra ju  jedzie 
się karaw anem !”

Pogrzeb państwowy dla satyryka! Generał i trzech kolegów-pisarzy 
żegnało Leca słowami głębokiego wzruszenia. Jeden  z młodszych poetów, 
Zbigniew Jerzyna, niósł z zapłakanym i oczami odznaczenia zmarłego za 
trum ną. M arsz żałobny Chopina, przytłum iony szurganiem  kroków, spla
tał się z delikatnym  szmerem listowia.

Najlepsze nekrologi napisał Lecowi Lec. Są one rozsiane po stronicach 
jego brew iarzy i każdy mógłby być w yry ty  na kam ieniu w  powązkow
skiej Alei Zasłużonych:

N aw et gdy usta zam knięte, pytanie pozostaje otwarte.
Kto się n ie m ieści w  szufladzie, niech sobie szykuje trumnę.
Żeby choć z dna w szystko w ydaw ało się w zniosłe.
U krywał się za językiem , który pokazyw ał światu.
Był sum ieniem  sw ego czasu, który go n ie miał.
Ta cicha duma w  człow ieku: śm ierć broni się przed nami, ale w  końcu  

ulega.
Być błaznem  na stypie — posłannictw o głęboko ludzkie.
Koniec nekrologu: N ie um arł! Zm ienił tryb życia.


