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Tomasz Łubieński 

O EMIGRACJI 
(teksty z lat 1980-88) 

[ ... ] 
Problemem pisarza emigracyjnego jest oczywiście jego samotność w otaczają

cym świecie, dylemat: czy przebijać się poprzez ograniczenie, wyrzeczenie się pol
skiego partykularyzmu, czy przeciwnie - próbować zmusić obcych, aby się przejęli, 
uznali za swoje sprawy egzotyczne. Poważne niebezpieczeństwo grozi językowi pi
sarskiemu: broniąc się przed makaronizmami ucieka w puryzm grożący skrępowa
niem, usztywnieniem, a kiedy chce się wzbogacić, ożywić, brnie w archaizowanie. 
Oczywiście - wielkich to nie dotyczy: tworzą po prostu własną polszczyznę, nato
miast polska prasa emigracyjna czy audycje radiowe nadawane po polsku, mimo 
wielkiej czasem staranności, grzeszą przeciw wyczuciu językowemu, często wprost 
przeciw językowi, który jak każdy żywy twór rozwija się i zmienia. 

Najboleśniejszym wszakże problemem literatury (a może nawet kultury emigra
cyjnej), którą uświadamiamy sobie w tej chwili jej triumfu, jest to, że się starzeje, 
że brakuje ludzi na .obsadzenie placówek kulturalnych z takim trudem wywalczo
nych i podtrzymywanych. Ludzie, którzy wynoszą się z kraju, temperują na ogół 
swoje ambicje i możliwości. Ich decyzje emigracyjne nie mają w sobie tej drama
tycznej siły, co decyzje ludzi zmuszonych do porzucenia kraju na skutek kata
klizmu dziejowego. Czy też decyzje podjęte w jakiejś nieodwracalnej przełomowej 
chwili, samoskazujące na „wygnanie czyli na wielkość" według autobiograficznych 

słów Czesława Miłosza. 

Neoemigranci epoki detenty i stabilizacji czują niekoniecznie tak, jak owi sta
rzy emigranci, którym świadomość, że służą Polsce, pomogła przetrwać najcięższe 
lata. Chcą często wyjechać tak, jak znaczna część inteligencji polskiej, która wy
jechałaby, gdyby miała zapewnioną możliwość wykonywania swojego zawodu gdzie 
indziej i na godziwych warunkach. A jeśli ktoś taki nie wyjeżdża tylko dlatego, 
że jest to zbyt skomplikowane - to już po trosze tak jakby wyjechał, poddaje się 
bowiem frustracji, czuje się upośledzony, wpada w r.odzaj emigracji wewnętrznej, 
ale w nieciekawym, nie twórczym sensie. Łatwo zgadnąć, że w takim nastroju du
cha ludzie ci łatwiejsi są do manipulowania, skoro nie są tak do końca przekonani, 
że najważniejszą dla nich sprawą jest walka o polepszenie sytuacji tu na miejscu, 
kiedy ambicją, marzeniem, są gdzie indziej, a cnota krajowa wynika głównie z bra

ku zagranicznej okazji. 

Jakie właściwie argumenty mogą skłonić artystę czy intelektualistę d.o równo
wagi psychicznej, w związku z faktem pozostawania w kraju. Judymowanie naro
dowe nie brzmi atrakcyjnie. Jeśli już ktoś musi się męczyć, chciałby to czynić 
w sytuacji możliwie efektownej. Nie pozbawione podstaw jest twierdzenie, że każdy 
wyjazd człowieka twórczego osłabia jakoś potencjał kultury narodowej tworzonej 
na miejscu, która, jak to przecież bywało, stawała się czasem jedyną możliwą for-

4 

mą wyrażania polskiej tożsamości. Ale to stwierdzenie może spowodować pytanie: 
dlaczego ja? Dlaczego kt.oś inny może sobie czekać w wygodnym miejscu, aż sy
tuacja się poprawi, a ja muszę się z nią borykać? Uświadomienie sobie niebezpie
czeństwa ogólnonarodowego dz.iała jako krótkotrwały szantaż moralny: w psychice 
ludzkiej, artysty zwłaszcza, jest już zakodowane, żeby cokolwiek dbać o siebie i nie 
narażać się przesadnie. Wiad.omo zresztą, że poczucie zagrożenia jest jako przyjem
ność sprawą bardzo amatorską. Nie chodzi tylko o strach fizyczny, także o możli

wość działania. [ ... ] 

Niby każdy rozumie, że przykłady Miłosza czy Gombrowicza są niepowtarzalne 
i wyjątkowe, a jednak działają one na intymną wyobraźnię: oto artysta pozostając 
poza krajem najskuteczniej go podbija, co potwierdza również tradycja Wielkiej 
Emigracji z jej wieszczami. Każdy zaś jest z natury optymistą, jeżeli chodzi o wła
sne powołanie i możliwości, zwłaszcza te nieprzeczuwalne. Przypadki Gombrowicza 
czy Milosza są imponujące, a ponadto rozrzewniają właśnie owym sandwiczem, tą 
pracą w banku, zaspokajają nawet tradycyjne polskie zapotrzebowanie na licyto
wanie się w biedzie i krzywdzie. Jakby nie dość literaturze emigracyjnej, że więk
sza od krajowej, to jeszcze chce uchodzić za bardziej pokrzywdzoną. 

Literatura emigracyjna - chociaż, co zostało już wytknięte, starzeje się, ma 
doprawdy wiele przewag nad krajową. Jest wyzwaniem losu, sprawdzeniem się, 

dysponuje największymi nazwiskami. Na psychiczne podtrzymanie ma pod ręką 

sztukę światową. Polskość może być dla niej czymś specjalnie luksusowym i pięk
nym, bo uwolnionym z geograficznej (nienajciekawszej przecież) dosłowności. Na 
emigracji można się dorobić wolności od polskich ślepot i schematów i gdyby nawe! 
zapanowała w kraju sytuacja idealna, wtedy również możliwość głoszenia prawd 
niepopularnych, innego spojrzenia, dystansu, jaką potrafi dać emigracja, będzie bez
cenną szansą dla polskiej kultury. 

Powinien zatem ten czy ów wyjechać, poświęcić się, być przygotowanym na 
to, że może nigdy nie wróci, bo z całą pewnością władzy na istnieniu tej podwój
ności kulturalnej - krajowej i emigracyjnej nie będzie zależało. A więc nawet 
argument pozytywistyczny za pozostawaniem w kraju, gdzie jest niby potrzebny, 
można podważyć: równie dobrze, może bardziej bywa się potrzebnym daleko stąd. 
Argument sentymentalny przelicytował Gombrowicz pisząc, że Polska jest wszędzie 
tam, gdzie bije polskie serce. Obecna, budząca nadzieję sytuacja też niekoniecznie 
utwierdza w nas świadomość krajową: z jednej strony, zagrożenie na mieJscu, 
z drugiej - zainteresowanie świata, sprzyjające pomyślności polskiej za granicą. 

C.o więcej pozostaje krajowcom, którzy nie umieją albo nie chcą wyjechać 

i swoją sytuację chcieliby sobie zracjonalizować, uprzyjemnić wewnętrznym prze
konaniem. A gdyby tak powiedzieć sobie - niech nawet komuś trąci to zakłama
niem, w końcu wszyscy w kraju czy na emigracji trochę się zakłamują co do swego 
miejsca stałego pobytu - że wyjechać nie wypada. Polska jest chora, biedna, 
brzydka (trudno, t.o brzmi 1płaczliwie), więc nie wypada jej porzucać w tym stanie, 
który w dodatku, jak się niedawno okazało, nie jest tak bez reszty beznadziejny. 
Nie ułatwiajmy też zbytnio roboty naszym przeciwnikom, ustępując im z pl2cu, póki 
mamy rzeczywiście coś do zrobienia czy do powiedzenia na miejscu. [ ... ] 

Res Publica, Warszawa 1980, nr 7 
fragmenty artykułu Po wielkiej nagrodzie 
(po nagrodzie Nobla dla Czesława Miłosza) 
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POKUSA EMIGRACYJNA 

[ ... ] Solidarność polega między innymi na tym, że każdy czyni z własnych 
aspiracji jakąś ofiarę dla wspólnej sprawy. Ale trudności obiektywne, przykrości, 
niejasność losu osłabiają nieformalne zobowiązania. W wielu środowiskach nara
sta psychoza-przeświadczenie, że emigracja jest wyjściem j.edynie słusznym, że 

w kraju zostaną wedle prawa doboru negatywnego tylko smutne niedorajdy, co 
·wyjechać nie potrafią. W zawodach technicznych, w naukach ścisłych o między -
narodowym zastosowaniu wyjazd - przynajmniej na parę lat - dla rodziny -
żeby zarobić - staje się naturalny jeszcze bardziej, niż był wcześniej. Inteligencja 
humanistyczna ma oczywiście nieporó"W"Ilani•e mniejsze perspektywy za granicą, 

ale tym bardziej podatna bywa na emigracyjne marzenia i dotkliwiej się frustruje. 
Należą do tej inteligencji ludzie utalentowani i mało zdolni, obiecujący i bez 
przyszłości, którzy czegoś dokonali albo niczego nie osiągnęli, upolitycznieni, apo
lityczni, rozczarowani i dynamiczni. Otóż każda spośród powyższych cech może, 

jeśli jest uświadomiona, wywołać nostalgię wyjazdową przechodzącą w obsesję 

a wtedy decyzja jest już tylko sprawą upragnionej okazji. Temu żal zmarnowa
nych zdolności, tamten tłumaczy, że jego wyjazd nie będzie dla nikogo stratą, 

ów nie może znieść przegranej, jeszcze inny sparzył się na polityce, powołuje się 

na Jałtę, Poczdam, Suworowa i Stalina żeby uzasadnić bezsens nadwiślańskiej 

egzystencji. Każdy lubi aby z góry rozczulano .się nad jego przyszłą emigracyjną 
niedolą, aby współczuć przyznając mu całkowitą rację. Rekordowe wydaje się 

powiedrenie pewnego intelektualisty, że czeka lepszych czasów na Zachodzie dla 
przyjaciół - aby nie denerwowali się jego powrotem do Polski. 

A przecież (tu powiem coś brzydkiego) od wysługiwania się istnieje zawsze 
szansa wejścia na dobrą drogę czego mamy liczne i budujące przykłady. Nato
miast z emigracji wraca się do kraju niezmiernie rzadko. Jest to decyzja na całe 
życie. Praktyka wykazuje, że silniejsza bywa od węzłów krwi, nie mówiąc już 

o zobowiązaniach typu małżeńskiego. Ludzie bardziej psychicznie skomplikowani 
oceniają ex-post swój proces adaptacji, dystansowania się, niezbędnych korektur 
osobowości na 10 lat. Zwłaszcza w pierwszym trudnym okresie, niewielu emi
grantów może sobie pozwolić na luksus wspominania niegdysiejszych śniegów. 

Muszą codziennie uparcie walczyć z n~sentymentami i czują że wygrywają osią

gając postęp życiowy. Niepowodzenia tym skuteczniej zacierają pamięć dawnego 
życia. Można s.obie nawet dla komfortu moralnego wytłumaczyć (choć aktualnie 
niełatwo) że w gruncie rzeczy krajowcy żyją sobie znośnie, miewają nawet sa
mochody. Ale w ogóle po pewnym czasie okazuje się, że bez polskich spraw 
można normalnie żyć. Przy pomocy dzieci, psów i kotów, chorób i wakacji emi
grant obrasta nową tkanką c.odzienności. Porywa go potężna siła nowego, innego 
życia. Ex-ojczyzna oddala się niczym stara miłość, zamienia się w przyjazny 
sentyment, albo dotkłiwy żal, zresztą prędzej czy później będzie można kraj od
wiedzić, pomóc komu trzeba, zadać szyku i uspokoiwszy wspomnienia, wracać 

tam gdzie rozgrywa się prawdziwy los. Oczywiście wielu urządzonych już emi
grantów będzie gorąco uprawiać filantropię patriotyczną, kupować na końcu 

świata polskie książki. Tylko, że nikt spośród nich do Polski nie wróci, a dzieci 
- na co nie ma sposobu - będą im odpowiadać już w obcym a dla siebie swoim 
języku. 

Brak poczucia bezpieczeństwa, sensowności wykonywanej pracy, postępujący 

rozkład gospodarki powodują, że klasyczne motywy emigracyjne chętnie się upo
litycznia. Trochę pochopnie pozwala się ludziom w chwili szoku czy załamania, 
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upewniać się w przekonaniu, że na miejscu nie mają już co robić, że ich pierw
szym i patriotycznym obowiązkiem jest pędzić za granicę i tam czekać na po
prawę sytuacji. 

Humaniśni ulegają pięknej emigracyjnej legendzie. Ale inni, którzy wczesmeJ 
wyjechali i chętnie mówią o emigracyjnym powołaniu nie kwapią się z ułat\\·ie
niami wobec nowo przybyłych. Myślą wychowawczo, a niechże się nowi przetrą, 
posmakują zachodniego życia, zahartują się we frustracji i niedostatku aż myśl 
o powrocie stanie się snem. Ale niekoniecznie poetyckim i miłoszowskim, tylko 
snem emigrantów z obozów przejściowych, których męczy koszmar, ·że znowu 
są w Polsce, i nie mogą się wydostać spomiędzy policjantów, konspiratorów, 
rewizji i kolejek. 

Ciekawe, że psychoza emigracyjna omija często ludzi zagrożonych, represjo
nowanych, natomiast atakuje tych, co latami tolerowali nieciekawe strony życia 
reżymowego. [ ... ] 

Nie jestem przeciw emigracji, choćby dlatego, że i mnie pewnego dnia moż.2 
spotkać taki sam los. Wiem, rozumiem że emigracja była, jest, zapewnie będzie 
potrzebna. A ponieważ nie ·bywa dziedziczna, musi otrzymywać posiłki krajowe, 
aby za granicą rozwijała się wolna myśl polityczna, toczyły się dyskusje nad 
przeszłością i przyszłością, pomnażała się zagrożona kultura narodowa. 

Kultura paryska, nr 6, 1933 

NEOEMIGRANCI 

[ ... ] Co można na to wszystko poradzić? Samemu w miarę możliwości n ie 
emigrować. Nie wypatrywać nieobecnych nadaremnie. Nie martwić się nimi, 
że oni tak rsię o nas denerwują. Nie spekulować po próżnicy kto wróci, kto "IYy
jedzie, komu wolno, komu nie, jak sobie bez nas da radę i czy o nns nigdy nie 
zapomni. Uważając na ostrych moralizatorów, bo zdarzało się, że tacy wymyślali 
innym od zdrajców i dezerterów, mając w kieszeni bilet w jedną stronę. In tere
sownie, tak jest, liczyć na tych, rktórym się powiedzie, z których możemy m ieć: 
jakiś pożytek . Przyzwyczaić się wreszcie do spotkań z neoemigrantami na sze ro
k im świecie. Które bywają trudne, kiedy po kilku latach nie potrafią 01:i pojąć 
krajov,rego życia. Bardziej niż emigranci sprzed pół wicku, co przeżyli za gran ic Q 
wojne, stalinizm i nie chcą ani nie muszą nam ani sobie niczego udowadniać! 
Zresztą nie będz ie się nam podobał taki neoemigrant, co nas poucza i rozlicza, 
ani t en co radzi siedzieć cicho i uszy trzymać po sobie, ani zapracowany, uwa
żający, że to my żyjemy wygodnie nic nie robiąc, ani pytający jak w ogóle po
trafimy tam żyć. Ani szczery entuzjasta swojego nowego życia co stwierdza, że 
tamto tam nic go nie obchodzi, ani nieszczęśnik, który jednak powrócić nie chce. 

Słowem przyzwyczaić się do spotkań z neoemigrantami, ale nie zajmować 
się tak bardzo ich życiem, cudzym życiem, bo to niezdrowo, bo to znaczy że 
wątpimy, pytamy o sens naszego życia, a takich pytań nie należy zadawać zbyt 
często, bez kol'lca. [ ... ] 

z art. Neoemigranci, .4.neks, nr 50/1938 
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Tomasz Łubieński 

WIERSZE Z LAT 1981-1989 
(drukowane w Tygodniku Powszechnym, Twórczości, Zeszy
tach Literackich i Więzi) 

* * * 

Jej palce, moje ręce w sierści psa, wieczorem 
jak mogły minąć się, niezrozumiale, 
jeden puls za daleko, paznokieć za późno 
i od razu cofają się w przeciwne strony, 
do wschodu słońca i ku zachodowi, 
byle najdalej póki bezpowrotnie, 
łamią się między nimi tępe płaskowzgórza 
kwitną leśne zasieki, mury zagraniczne, 
upływają kaskady, huśta się ocean, 
bo na tamten półuśmiech, niby zapytanie, 
inne każdemu życie, inna śmierć, 
roztrąciły skrzydłami zamiast odpowiedzi 
jej palce, moje ręce, w sierści psa, wieczorem. 

* * * 

Piesek się łasi do cudzej cholewy 
Dziecko uśmiecha się na widok panów 
Bije serce kobiety narzuciła płaszcz 
Mężczyzna wdycha poranne powietrze 
Za dziesięć minut gotowy dla gości 
Przechodzą bramę jak bliscy znajomi 
Ucichło auto powsiąkały ślady 
Prószy spokojnie przydymiony śnieg 
Scena z naszego życia powszedniego 
Nie powtórzona i powracająca 
Bez sznurowadeł między niebem-ziemią 
Ktoś jest wybrany a nie wie jak będzie 
Uważnie słyszy słowa które mówi 
Patrzy wyraźnie na własne spojrzenie 
Tak znaczy tak, nie znaczy nie 
Potem chłód grubościenny i sen posiikowy 
Amarantowa róża o szarej godzinie 
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'* * * 
Wszyscy zginęli. Reszta wyjechała 
Pies skołowany biegnie w skos ulicy. 
.Jeszcze szyba wibruje, herbata paruje 
Tleni się zapach miłosnej poduszki. 

Któż pozostanie, chyba pomylony 
Nocą pilnuje pseudo-królewskiej ruiny 
.Potrzebny starym drzewom jako towarzystwo 
I kontroluje przepływ chmur nad rzeką . 

<Ciekawy obcych w ogóle się nie boi. 
Czuwa przed świtem w roli gospodarza 
Ale wykorzystują jego drzemkę poobiednią 
Byle zaludnić miasto bezpowrotnie. 

W świątyni wielkie święto wolnej koszykówki 
Rozmnożenie pomników przy głównej ulicy 
Pierwsi nowoumarli obejmują cmentarz. 
Są dzieci ze skrzypcami i radio-taksówki. 

Do niego mówi lustro obrócone w proszek 
Do ostatniego aż po dzień pisany 
Ważne kwity glebowym sokiem skasowane 
Echo glosy przykryte murarską zaprawą. 

.Nie odpowiada na cudze pytania 
Tylko do siebie nuci po swojemu 
.Smiejq się z dziwnej czapki i on się uśmiecha 
Bo wie co czyni, oni nic nie wiedzą. 



WIECZOREM 

za oślepionych w dyskotece 
ćwiczących ciosy kantem dłoni 
zabitych bez użycia b:roni 
rozpalających po<l wiatr świece 

za chore dziecko konfidenta 
za tymczasowo skazanego 
za wallenro<la pokątnego 
i bębny za fałszywe święto 

za tych co płaczą, ale tańczą 
za prawej ręki nie podanie 
za dożywotnie pożegnanie 
za ciężkie kilo pomarańczy 

z muzyką wiarą i nadzieją 
o słuszne łaski się prosimy 
trylują ptaki, lśnią rośliny 
które się modlić nie umieją 

wietrzeje ziemia, pryska morze 
nikt nie wie co mu się należy 
ach, jaką miarą szansę zmierzyć 
kto z kim się spotyka w pai1stwie Bożym 

TYMCZASEM 

Nie dowie się co dają w osiedlowym kinie, 
Czy na parkingu obok górą sprmviedliwość, 
Kim jest nowy lokator, biały wóz, czarny pies, 
Jak wysoko zadymi para z pękającej \viosną rury, 
Kto \Vykupuje pieluszki, komu zbiera się do śmierci, 

I tylu pozostałych rzeczy, które jego były, 

Nie dowie się. Ale w dniu imienin 
Składamy się na portret pamięciowy. 
Ty pamiętasz śmiech przez meblościankę. 
Ty poprawnie zgięte nogi przy siatce tenisowej. 
Ty spierzchnięte usta na tle wieczornej paniki. 
Ty palce uczepione pliku dokumentów. 
Umówmy sie, serdecznie. A deszcz 
Wypłukuje twój cień z oszklonych drzwi. 
I dzięki ci stokrotne w aromacie kawy, 
Którąś nam przysłał zamiast znaku życia. 
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* * • 

nieobecni mają rację 

nieobecni widzą dalej 

pod skrzydłami samolotu 

za wypukłym oceanem 

chore lasy ciemne pola 

sztuczny zbiornik śniętej ryby 

jedzie mały samochodzik 

łza nie trafia do butelki 

i budzi podwójny krok 

kota za sklepową szybą 

krew się pieni nadaremnie 

usta schną bez witaminy 

wielkie wrzaski, szept skłębiony 

ser jest żółty albo biały 

wino białe i czerwone 

ludzie biorą się za ręce 

będą kochać nieprzyjaciół 

przeklinają samych siebie 

nieobecni mają rację 

nienawidzą grzechu pychy 

prostowania krzywej duszy 

nocnych bębnów rannej trąbki 

pióropuszy pogrzebowych 

wstęgi za przegrany los 

pozłacanej poczciwości 

układanki z niewiadomą 

jakie są kontrargumenty 

nieobecni mają rację 

mają tylko jedno życie 

chcą umierać w lepszym świecie 

pęka lekka chmurka wstydu 

rwie się cienka nitka żalu 

powsiąkały w giętką skórę 

przeszłoroczne pocałunki 

plączą się korony drzew 

płynie wo<la poprzez sen 

i jeszcze się uśmiechają 

zatopione fotografie 
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* * * 

Który uciekłeś w przebraniu strażnika 
Albo prywatnie albo przypadkowo 
albo uniosłeś niebezpieczną głowę 
balonem czy podkopem wpław i w bagażniku 

dla świętego spokoju dla dzieci dla sprawy 
przez górę lodu i dolinę piasku 
o siódmym zmierzchu i o pierwszym brzasku 
któryś nienasycony któryś nieciekawy 

z biletem tramwajowym i zębów zgrzytaniem 
z podręczną biblioteką połową rodziny 
ze skórą psa wiernego czy listkiem kaliny 
bez pożegnania i bez powitania 

który przez albo bez wielkiej różnicy 
komu się stroszysz i kogo się boisz 
dokoła ciebie zbiegli bracia twoi 
jesteś po drugiej stronie tamto się nie liczy 

w tobie ojczyzna odrodzona żyje 
za siebie módl się i odkupuj grzechy 
a moralistów żółte półuśmiechy 
cement rozbieli i zieleń rozmyje 

* * * 

słodki jest chleb wygnania umoczony w wm1e 
starcza go dla gołębi i przygodnych mrówek 
na placu ułożonym z okrągłych kamieni 
popryskuje fontanna orkiestra wygrywa 
wiatr roznosi kobiece zapachy deszcz nocny 
pójdzie po ściennych różach par1kowa aleja 
przepadnie w ogrodowym świerku nim się zbudzą 
autostrady którymi nigdzie się nie wraca 
tylko plując za siebie pestka pomarańczy 
czyta się kilometry wybija ~dz.iny 
i płoszy beznadziejny pościg bo naprawdę 
tamten las śnieżny poruszył się z miejsca 
jak okiem sięgnąć dawno nie ma go i głównej 
trawy kory drapanej paznokciami nie ma 

Tomasz Łubieński 
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Tomasz Łubieński 

NORWID WRACA DO PARYŻA 

[ ... ] Na dobrą sprawę takie nastawienie powinno mu było pomóc psychicznie 
w Ameryce: nie mógłby zatem nigdy i niczym zostać zdeklasowany. Mógłby po
wiedzieć sobie: cokolwiek robię, pozostaję przecież tym, kim jestem, a jestem 
tym, kim byłem. Gdyby tylko chciał tak powiedzieć, gdyby czuł się wystarcza
jąco pewnie wobec Ameryki. 

Do owych szczęśliwych emigrantów, którym w Ameryce udało się nowe życie, 

stosuje się niekiedy określenie „reborn". I oni sami mówią o sobie reborn, czyli 
urodzony raz jeszcze, powtórnie, odrodzony. Otóż Norwid nie chciał być reborn. 
[ ... ] Chodziło mu tylko o to, aby świat poznał się na nim. 

Jako reborn na pewno uwolniłby się przynajmniej częściowo, a może z cza
sem już raz na zawsze od [polskich nieszczęść, od polskiego prowincjonalizmu 
i mitomaństwa, nieposzanowania odrębności jednostki ludzkiej, narodowego sza
leństwa na przemian ze służalstwem, rozlazłości i wyrzutów wobec świata: tylko 
że te wszystkie zmory były jego osobistymi zmorami. A znał się na nich i zwal
czał je, bo zatruwały mu życie tak bardzo, że stały się jakby tego życia skład
nikiem. 

[ ... ] chcąc być re bom należy przedtem skapitulować w tej czy innej formie, 
przyznać się do porażki dotychczasowego życia. Tylko że wtedy można zobojęt

nieć wobec osób znajomych z poprzedniego wcielenia. Najkrócej: aby narodzić 

się znów, wypada naprzód umrzeć, i może to być przemiana równie fundamen
talna jak Gustawa w Konrada. Tylko, że nie poetyczna, ale wielce ·rreczy
wista. I tu mógł się religijny Norwid przelęknąć faustycznej diabelskiej mocy 
amerykanizmu, który wbrew prawom boskim czy ludzktm proponuje, to znaczy 
kusi możnością innego, nowego, lepszego, sensowniejszego życia .niż rto, które niby 
nieodwracalnie i niepowtarzalnie, tylko raz zostało dane człowiekowi. Pokusą 

rozpoczęcia wszystkiego raz jeszcze: tym lepiej, tym ,różniej, tym uczciwiej wo
bec nowego otoczenia i siebie samego, im bardziej zechce się odsunąć to wszyst
ko, co pozostało za oceanem. 

[ ... ] każda emigracja, jest sprawą jednej fali ludzkiej, która nie odr.odzi się 

już w następnym pokoleniu. [ ... ] 

Tomasz Łubieński, Norwid wraca do Paryża, 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989 
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BYĆ SOBĄ 

[ ... ] niezależność zawsze była moją ambicją, miałem instynktowny lęk przed 
angażowaniem się we wszystko. Pomagały mi w tym moje prace nad historią, bo 
myślenie historyczne daje poczucie dystansu. Nasze najtrudniejsze wybory i sy
tuacje były już wielokrotnie przerabiane, nauczyłem się tego, tkwiąc w wieku dzie
więtnastym. To mi dało pewien spokój. Myślę, że po prostu trzeba spełnić jakąś 

normę przyzwoitości w różnych sytuacjach historycznych, trzeba coś tej historii 
ofiarować. Ale nie wszystko i nie na oślep. Postawa maksymalnie indywidualistyczna 
może być zwykłym egoizmem czy wygodnictwem. Zalecałem więc sobie i swoim 
czytelnikom pewną higienę moralną: brać udział, ale nie przestać być sobą. 

[ . .. ] Każdy na przykład ma pewną normę odwagi: jednego stać na to, żeby 
stracić pracę, drugiego na to, żeby stracić życie . . w moich podstawowych przemy
śleniach zawsze wydawało mi się ważne, żeby nie przekroczyć swojej normy, fał
szywie się podniecając, słuchając nie swojego głosu wewnętrznego. Jeżeli człowiek 
r.obi coś, na co go nie stać psychicznie, potem zwykle załamuje się. Ktoś to powie
dział, że nie wolno cudzego losu brać za swój. 

- [ . . . ] Pan od dawna zajmuje się naszą największą pokusą: emigrowaniem. 
W jednym z artykułów napisał Pan tak: „ ... wyjechać nie wypada. Polska jest chora, 
biedna, brzydka (trudno, to brzmi placzHwie), więc nie wypada jej porzucać w tym 
stanie". I dodal Pan, że nie należy ustępować z placu przeciwnikom. Pisane to· 
bylo w roku 1980, a w 1989 widać, że to nieustępowanie bylo skuteczne. 

- Ale mnóstwo osób ustąpiło, wyjechało i cała ta moja kampania antyemigra
cyjna jest przegrana. Mój argument w stylu Conradowskim nie okazał się zbyt. 
mocny. Wielu przyjaciół i znajomych opuściło mnie, a raczej nas. Być może w grun
cie rzeczy ja im zazdroszczę. We mnie widocznie siedzi potencjalny emigrant i ja 
z nim walczę. Przez parę lat zajmowałem się problemem emigracji, pisałem na 
ten temat sztuki, wiersze, artykuły. Teraz to jakby się dla mnie skończyło. Trochę 
tak, jak niegdyś góry. Rozstałem się z tym problemem wewnętrznym właśnie po
przez Norwida, dzięki niemu. 

Literatura, 3/1990 

(rozmowa Heleny Zaworskiej 
z Tomaszem Łubieńskim, fragment); 

Z KRONIKI TEATRU . .. 

17 czerwca 1979 roku odbyła się na scenie Teatru Polskiego prapremiera 
Koczowiska" Tomasza Łubieńskiego. Reżyserował Tadeusz Minc, scenografia Ur

~zula Kener, muzyka Marek Wilczyński. W rolach głównych wystąpili: Andrzej 
Polkowski (po jego śmierci 30.XI.1979 rolę objął Igor Przegrodzki), Bogusław Da
nielewski, Ferdynand Matysik, Bogusław Linda. 

W grudniu 1979 przedstawienie zostało zaprezentowane na Warszawskich 
Spotkaniach Teatralnych. 

Na XXI Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych (1980) „Koczowisko" otrzy
mało następujące nagrody: autorską - Tomasz Łubieński, reżyserską - Tadeusz 
Minc, za scenografię - Urszula Kenar, aktorską - Ferdyinand Matysik, wyróż
nienie - Bogusław Linda. 

Bogusław Linda (Rawski), Ferdynand Matysik (Kirkor) 
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