


D . L I. or1s e smg: 
głębok tangażowana 

Doris Lessing śród współczesnych pisarzy angie s~ich nal ży do najbardziej zaangażowanych w aktywne 
przekonywa 'ief do reform społecznych. W serii lu nh powiązjnych esejów pod tytułem Going orne 
(Powrót do d mu, 1957), opublikowanych po o.d iedzina:<: autorki w jej dawnym domu w br Jskich 
koloniach w fryce, Doris Lessing często ~roni b 'redni go u<iziału w działaniach polityczn et. Mówi 
o „poczuciu o owiązku" , które każe jej ws ować do roz ft._ organizacji; bro11i (z przyczyn bi g~aficznych 

raczej niż me l orycznych) swąjegÓ arcia dla komuniz u,~' c eseje rozwija stosow 
transparent: / I J 
"W tej książc mieściłam r' · e uwagi dotyczące tego, jak k mun izm może stać się okr;,J czny. 
Od czasu, kie y to nap· am, doszło do radzieckiej interw n1ji na Węgrzech. Trudno jest d'o ywać 
właściwych lit · ych ocen w notach dodawanych posp e~znie na etapie korekty-pr~e ddaniem książki 
do ~r_uku. Wy e mi się jednal<,} e ~czasie ostat~ich trze lat_ wielki~ słowa_ >woi~ i > pra~da< 
wroc1ły na transpa od ktoryrtn-walczą ludzie we ws y tk1ch kraJadrśw1 t.fo niedobrze, ze tak 
wielu ludzi jest zasmuconyc~ęconycłt-tym nagłym wałtownym zysem, przez który wszyscy 
przechodzimy - kryzysem w walce p przeciw kłams sci przeciw korupcji, szacunku 
dla ludzkiej dobroci przeciw cynizmowi." 
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Zainteresowanie Doris Lessing tą walką przenika większość jej opowiadań i powieści. Często ich tematem 
bywa pytanie, ay silne zaangażowanie w konkretną sprawę lub polityczną doktrynę jest słuszne wobec 
wrogości albo obojętności społeczeństwa. 
Kwestia zaangażowania została najzwięźlej pokazana w sztuce Na początku był dom (prapremiera The Royal 
CourtTheatre, Londyn 23marca1958). Dramat przedstawia gwałtowny konflikt między matką a synem. 
Syn, Tony Bolton, właśnie zwolniony z wojska, wraca do londyńskiego domu swojej matki, przygotowującej 
się właśnie do jednego ze swoich zebrań, na których walczy w słusznej sprawie. Tony, którego pierwszym 
wspomnieniem jest śmierć ojca podaas bombardowania w trakcie drugiej wojny światowej, jest 
sceptyany i wobec słusznych spraw, i wobec zebrań, a także rozgoryaony, że matka poświęca tyle energii 
Hiszpanii, Węgrom i innym światowym problemom. Często wręcz szydzi z niej. Jego rówieśniaka Rosemary 
mówi o sześciu osobach, które mogłyby wysadzić świat, gdyby tylko tego zapragnęły. Ta myśl sprawia, 
że wszystkie protesty przeciw bombie wodorowej są bezużyteczne. A i w sprawach polityki wewnętrznej 
Tony wcale nie jest bliższy matce. 
"Mamo, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że cale życie poświęciłaś walce z czymś, o czym nie masz pojęcia? 
( ... )Czy wiesz, co stworzyłaś? Ty i twoi kompani? Co to za wizja? Dom dla każdej rodziny. Tylko to sobie 
wyobraź - dwieście milionów rodzin - czy raaej czterysta milionów rodzin? Dla każdej rodziny własne 
drzwi wejściowe. Za każdymi takimi drzwiami rodzina. Dom pełen schludnych, sytych ludzi, z których żaden 
nie rozumie ani jednego słowa, wypowiadanego przez innych. Każdy jest swego rodzaju pustkowiem, 
ogrodzonym zasiekami; poprzez wszystkie kolejne zapory woła do sąsiedniego pustkowia, ale nie dostaje 
stamtąd żadnej odpowiedzi. Bo każdy ma swoją pustynię. To jest socjalizm. Przypuszczam, że to jest postęp. 
Czemu nie? Dla każdego mężczyzny żona i dwoje dzieci, no i w niedzielę kura w garnku. Piękny obrazek
gotów jestem za niego umrzeć. Dla każdego drzwi wejściowe i klucz do tych drzwi. Dla każdego pustynia:·. 
Konflikt międzypokoleniowy nie ogranicza się do płaszczyzny politycznej, bowiem Tony - młody, 
dwudziestodwuletni mężayzna z silnym kompleksem Edypa - dostaje furii, gdy tylko jego wyzwolona 
matka wspomina jeden ze swoich romansów. Krzyczy, że„żyje jak dziwka'; ale woli mieszkać w jej domu 
niż znaleźć sobie własne mieszkanie. Matka natomiast uważa Tony'ego za nudziarza, za głupiego, 
„nieznośnego zarozumialca'; ale gotowa jest sprzedać wszystko, co posiada, żeby zapewnić fundusze, 
które pozwolą mu na poznanie samego siebie. Końcowa wymiana kwestii w sztuce podsumowuje konflikt 
na płaszayźnie zarówno politycznej, jak i osobistej, koncentrując się na kwestii zaangażowania, 
na które powinna zdobyć się jednostka. Matka Tony'ego mówi pierwsza: 

"A czemu nie? Mam prawie pięćdziesiąt lat i prawdą jest, że nie tak bardzo mam się aym pochwalić. 
Opróa tego, że nigdy się nie bałam ryzykować ani popełniać błędów. Nigdy nie chciałam bezpieczeństwa 
i okazałych murów - ty cholerny filistrze. Boże, to oczywista ironia losu, że to my wyhodowaliśmy 
pokolenie małych biuralistów, urzędasów i ... ludzików, którzy zanim jeszae ukońaą szkołę, już zaczynają 
obliaać emeryturę, dorobkiewiaów ... małych filistrów. Tak, płaczę. Żyłam pięćdziesiąt lat. Czy nie jest 
to dostateczny powód do płaau . .. ". 
Kiedy matka wychodzi, Tony zwraca się do Rosemary, by wygłosić ostatnie kwestie sztuki: 
"Słuchaj, Rosemary, jak świat światem, okrzykiem bojowym nie była walka o zwyczajność. Nigdy. Dajmy 
na to, że wszyscy powiemy politykom, że odmawiamy heroizmu. Odmawiamy odwagi. Znudziły nam się 
szlachetne gesty- i co wtedy?( ... ) Powiemy im: Dajcie nam spokój. Dajcie nam spokój, dajcie nam żyć. 
Po prostu, dajcie nam spokój ... " 
Chociaż do Tony'ego należy ostatnie słowo, jego punkt widzenia nie jest tożsamy z poglądem autorki. 
Tony jest postacią zbyt dziecinną, zbyt nadąsaną, by pełnić rolę większą niż ilustracja pewnego 
współczesnego zjawiska. Sztuka przedstawia bowiem różne postawy wobec zaangażowania politycznego 
i społecznego, bez jakichkolwiek rozstrzygnięć. 

Niektóre powieści Doris Lessing znaanie jednak pogłębiają te kwestie. Niedokońaona seria powieści 
poświęconych dorastaniu Marty Quest (Marta Quest 1952, Odpowiednie małżeństwo 1954, Fala po burzy 
1958) wyraża silne poparcie dla bohaterki, która pragnie zmienić społeczeństwo i aktywnie działać na rzecz 
bardziej ludzkiego świata. Julia Barr, młoda bohaterka Retreat to lnnocence (Powrót do niewinności, 1956) 
reprezentuje bardziej złożony wariant zaangażowania w stylu Doris Lessing. W pewnym sensie Julia, 
odwiedzająca kawiarnie i nosząca czarne swetry, jest podobna do Tony'ego Boltona. Oboje są wytworem 
tego samego pokolenia: urodzeni w połowie lat trzydziestych w liberalnych, arystokratyanych rodzinach, 
odebrali wykształcenie, o które musiały walayć ich matki, tylko po to, aby odnaleźć sens, coś, aego mogą 
się trzymać. Julia również walczy z rodzicami, z którymi nie potrafi zerwać i z goryczą sprzeciwia się temu, 
co nazywa ich„rozmemłaniem"w podejściu do polityki i seksu. Pragnienie osiągnięcia stabilizacji i odcięcia 
się od spraw polityanych w oaach jej zaangażowanego ojca są przejawem pychy i egoizmu:„jesteście 
najbardziej egocentryanym, samolubnym i materialistycznie nastawionym pokoleniem, 
które kiedykolwiek przyszło na świat w tym nieszczęśliwym, starym kraju. Chcecie tylko uprawiać swój 
ogródek. Widzicie tylko czubek własnego nosa!''. 
Pisarka świadomie szuka tych, którzy zostali odrzuceni przez społeczeństwo. Kiedy przeprowadziła się do 
Anglii w 1949 roku, jej poczucie społecznej odpowiedzialności i nieufność wobec tych, którzy sankcjonują 
i podlegają sankcjom rządzących, skłoniły ją do szukania wartości i materiału literackiego wśród 
londyńskiej klasy pracującej. Sama wyjaśniła to w niedawno opublikowanym tekście In Pursuit of the 
English (W pogoni za Anglikami, 1960): 
"Przyznaję, i czynię to chętnie, że od jakiegoś czasu myślę o napisaniu sztuki pod tytułem W pogoni za klasą 
pracującą. Moje życie upływa w pogoni. Jak zapewne życie każdego. Przez cały aas ścigam miłość i sławę. 
Od czasu do czasu, bardziej okrężnymi drogami, ścigam też klasę pracującą i Anglików. Pogoń za klasą 
pracującą jest udziałem każdego, kto jest obdarzony choćby namiastką społecznej odpowiedzialności -
niektórzy z najbardziej niestrudzonych tropicieli sami należą do klasy pracującej. 
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