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O JERZYM STEMPOWSKIM

Janina KOŚCIAŁKOWSKA (Francja)

„Poznasz zaraz niezwykle ciekawego człowieka, mędrca — wiecznego tułacza. Tro
chę nawet demoniczna postać, są tacy, którzy się go boją...”

Powiedziano mi to w poselstwie RP w Bemie na parę minut przed poznaniem Jerze
go Stempowskiego. To i wiele innych niezwykłych rzeczy na jego temat. Miałam wraże
nie, że osobę nieznanego mi pana Stempowskiego otacza szczególna aura, mieszanina 
szacunku i podziwu z przybraniem jakby barwy ochronnej „zdrowego rozumu”, który 
zawsze podejrzewa rozum tout court o niebezpieczne zasadzki.

Do gabinetu poselstwa wszedł pan w jasnym letnim ubraniu, o srebrnych włosach 
i bardzo jasnych oczach w pięknej twarzy i mimo woli pomyślałam „ach, to się nazywa 
umieć wyglądać na samego siebie...”

Jerzy Stempowski okazał mi, jak wszystkim nowopoznanym osobom, od razu ciepłą 
przychylność, która była jego specjalnością. Do wszystkich kierował skupioną uwagę 
i podtrzymujący uśmiech, co sprawiało że każdy mógł czuć się rozmówcą szczególnie in
teresującym. Wiedział naturalnie że przedostałam się niedawno z Niemiec, czytał moje 
pierwsze rzeczy ogłaszane potem w londyńskich „Wiadomościach”. Był to 1941 r., lato.

Nie wiedział jednak tego, że wybuch wojny przeżyłam na Huculszczyźnie, a ja nie 
wiedziałam, że szczegół ten pomszy go osobiście. Najlepszym listem polecającym, naj
ciekawszym dla niego biletem wizytowym był mój bilet kolejowy Worochta-Mikuliczyn 
stemplowany 30 sierpnia 1939. Pokazałam mu go, nosiłam zawsze przy sobie, bez wy
raźnego celu, a też nie przeczuwając wcale, że tych stron nigdy więcej nie zobaczę.

Stempowski ujął ten bmnatny prostokącik kartonu i obracał go w palcach długo, 
dziwnie długo, jakby ciesząc się tą cudzą pamiątką. Zrozumiałam wtedy, raczej przeczu
łam: ten człowiek kochał tamten kraj. Dla niego była to sprawa miłości na całe życie.

Oddał mi wreszcie brunatny kartonik „Worochta-Mikuliczyn” ze słowami: „To bę
dzie bilet wstępu do naszej przyjaźni, prawda?...” Śmiał się, uśmiechał. Najbardziej cha
rakterystyczną zewnętrzną cechą Jerzego Stempowskiego był ten uśmiech — podkop pod 
powagę wszelkich spraw tego świata — którym od razu dawał do zrozumienia, że 
wszystko można zobaczyć tak, ale i inaczej, zmierzyć tą i inną miarą, zaszeregować 
w gatunki, rodzaje, rodziny i typy według różnych kluczy i kodów.

— Pójdziemy na spacer. Pokażę pani miasto i okolicę — powiedział zdecydowanie, 
a ja czułam że choć niby już znałam cudowne Berno i okolice, naprawdę poznam je do
piero teraz. — A przede wszystkim chmury. Są dzisiaj takie rzadkie specymeny...
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Omal nie pocałowałam go w rękę. Chmury?... Mój Boże, a więc jest jeszcze ktoś, kto 
potrafi w tych czasach, wśród tych zdarzeń, patrzeć na chmury. Niebo oficjalnie było 
tylko drugą połową ziemi, skąd miało przyjść zwycięstwo albo zagłada. Nawet szwajcar
skie niebo.

Pierwszy spacer był na Bubengraben. Pamiętam tam, jak z mostu łączącego Helvetia 
Platz i Münster Platz patrzyliśmy na wspaniałe cumulusy a może na cirrocumulusy albo 
altocumulusy, może na stratusy czy stratocumulusy, których encyklopedyczna mnogość 
i nazewnictwo rozwarły się nade mną w słowach objaśnieniach mego towarzysza.

Tak więc na kolejnych spacerach z autorem La Terre bernoise poznawałam, wtajem
niczałam się w sztukę odczytywania historii miasta i ludzi po zanikających lub nigdzie 
dotąd nie notowanych zabytkach dawnego sposobu zakładania ogrodów, altan, studzien, 
rogatek miejskich i ich dziejów. Specjalnością Stempowskiego było obcowanie z genius 
loci. Wnikanie, zaznajamianie się z miejscem. Tutaj Stempowski miał w sobie coś 
z detektywa i eksploratora. Wierzył w związek człowieka z miejscem. Oderwanie się od 
swojego miejsca na ziemi, wykorzenienie przymusowe, jak np. wszelkie wysiedlanie 
i kolonizacje, uważał za operację niebezpieczną, najgorszy dopust losu i źródło różnych 
schorzeń psychicznych. Był pod tym względem człowiekiem niewspółczesnym. „Błysz
czące kariery — mawiał — są często tylko odwetem za niemożność doznania szacunku 
w swoim własnym miasteczku. Niech Pan Bóg zabarabani mieć do czynienia z proroka
mi w cudzych krajach...” Jerzy Stempowski był zaprzeczeniem turysty, był wcieleniem 
emisariusza. Udawała mu się rzecz najrzadsza — w rozmowach z cudzoziemcami umiał 
mówić o „swoich stronach” albo „swoim kraju” w sposób, który intrygował, nęcił ucho 
i ciekawość słuchacza, jego łagodny i lekko ironiczny ton zmuszał do refleksji, że nie
szczęśni uchodźcy nie są bynajmniej olśnieni ani bezkrytyczni wobec urządzeń krajów 
swego przymusowego pobytu. W połączeniu z niezwykle głęboką i subtelną wiedzą
0 tych krajach, postawa jego dawała mu swoisty autorytet fachowca nie swoich spraw, 
znawcy szczegółu i historii, tej „za kulisami”, jedynej, która naprawdę uczy. „Oficjalna 
historia krajów i narodów, której się uczymy, poucza nas czegoś wręcz odwrotnego
1 sprzeczność, którą czujemy między zafundowaną nam wersją a nagą refleksją, jest ceną 
dość wygórowaną aby się czuć swobodnie i lekko w naszej własnej skórze. Ja jestem 
Europejczykiem wschodnim...”

Antykwariaty i księgarnie starego Bema, stałe przystanki naszych spacerów... Lecz 
tylko pierwsze pociągały mi oko, co do dmgich, zwierzyłam się od razu Stempowskiemu 
z dziwnego urazu, na który wtedy cierpiałam: widok książek i kobiet w ciąży sprawiał mi 
odrazę. Stempowski zrozumiał to wnikliwie i całkowicie, jakby to była rzecz normalna. 
„Ja także przechodziłem niekiedy taki kryzys, niechęć do wszystkiego co drukowane — 
zapewniał mnie dobrotliwie, chociaż na pewno nie było to prawdą a tylko pociechą wy
myśloną ad hoc. — „Co by pani sprawiało przyjemność? Trzeba to zaraz zrobić.” Prosi
łam zawsze o Wienerschnizel. I piwo. „Ciemne, duże... dwa piwa.”

Bawiła go, ale wcale nie śmieszyła ta moja żemość, mój marchołtowy stosunek do 
świata, gmby, wiemy apetyt, namiętne i pobożne cenienie rzeczy tzw. prymitywnych. Nie 
żywił zaufania do ascetów, a przyjemności tego świata nie dzielił na „zmysłowe i umy
słowe”. To było u niego z lekarza, którym się czuł z powołania, że wiedział o przenikaniu 
się materii w materię i tzw. „niematerię”, zanim stało się to kanonem oficjalnej nauki, 
jasno też widział zależność spraw wzniosłych od spraw przyziemnych. „Przyziemność 
jest straszliwie trudna — powiadał — co może być tmdniejszego jak dobrze urządzić 
życie «przyziemne»? Blisko dwa tysiące lat ludzie tego nie potrafili i zdaje się nie prędko 
potrafią...”.

Zagospodarowanie ziemi, ukształtowanie jej tak, aby była człowiekowi przyjazna 
i przydatna, a nie obca i wroga, to był temat ukryty i wszechobecny jego anegdot, opo-
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wiadań, refleksji. Jego historie o przemytnikach, które opowiadał tak chętnie, o stelma
chach, karczmarzach i zakrystianach, o znachorach i cadykach były przeważnie czystym 
wymysłem czy raczej transpozycją wyobraźni zadraśniętej folklorem, a służyły mu za 
rusztowanie do przekazania dydaktycznej informacji. To też było jego darem i charakte
rystyczną cechą, rzadką, jakby osiemnastowieczną. Wszystko co mówił miało formę nie 
abstraktu, lecz autentycznego gdzieś zdarzenia czy panującego gdzieś obyczaju, odby
wało się więc razem z nim podróż wysoce imaginacyjną i bardziej pasjonującą niż „rze
czywiste” do miejsca zdarzeń bogatych w paradoksalne i zaskakujące odkrycia. Pomię
dzy encyklopedią a praktyką dnia codziennego leżała ars vitae, sztuka mądrego prze
brnięcia przez ten świat od urodzin do zgonu bez zbytniego cierpienia od taedium vitae. 
Umiejętność zaś życia codziennego nie była sprawą łatwą... „Jeden z moich znajomych, 
młody i niedoświadczony musiał w czasie tamtej wojny kupić sobie konia, na czym 
gruntownie się nie znał. Ale przypomniał sobie opis konia u Szekspira i kupił na jarmar
ku najlepszego konia jaki tam był, ku podziwowi wszystkich...”

Śmialiśmy się smakowicie z tej znakomitej anegdoty. To nie to samo co powiedzieć 
po prostu: „Klasycy mająrację, bo są rzetelni w obserwacjach, uczymy się od klasyków”. 
W tej anegdocie ciekną różne skomplikowane ciurki podskórnego odbioru literackiego 
zapisu, a ze wszystkich rzeczy najbardziej interesował Stempowskiego modus odczyty
wania, pochodne i deformacje zdań oznajmiających. Obrazowość, kolorowość, namacal
na niemal konkretność szczegółu to był czystej krwi talent literacki, którym Jerzy Stem
powski gospodarował jak prawdziwy utracjusz.

Lecz utracjuszostwo talentów miał we krwi i na to nie miał rady. Nic go też tak nie 
śmieszyło jak chciwość posiadania i może tutaj biegła najgłębsza szczelina dzieląca go 
od ludzi. „Nie mieć jest może trudno — mawiał — ale mieć to dopiero sztuka.” Nie mó
wił nigdy że pochodził z tych, którzy posiadali, do swoich stron rodzinnych na Podolu 
odnosił się nie jako do źródła własności czy materialnej fortuny, ale jako do „Okolicy 
Uczącej” i gdy tak mówił czuło się w tonie jego głosu wielkie litery tej nazwy. Ulubio
nym jego tematem (który u kogo innego byłby zabójczo nudny) były machinacje poli
tyczne, którym przeciwstawiał bezpośrednią demokrację, głosowanie przez jawnie pod
niesioną rękę, rynek-agorę; wzorzec arkadyjski, podzwonne dla nieuchwytnego, nigdy 
nie urzeczywistnionego mitu-ideału, który nie przestał go nęcić. Arystokratyzm Jerzego 
Stempowskiego wyrażał się najpełniej w jego zupełnym braku chęci władzy przy jedno
czesnym sprawowaniu wpływu na ludzi. Wpływ ten szedł jakby ukosem: nie pochodził 
z podziwu dla jego przerażającej wprost erudycji, ta bowiem często przeszkadzała lu
dziom, żenowała ich i odstręczała, lecz z obcowania z uosobieniem sceptycznego, wciąż 
gruntującego dno prawdy, umysłu. W czasach brudnej jaskrawości, w epoce „Wielkiego 
cyrku” jak nazywał ją  Stempowski, jego cichy uśmiech i osobliwy tok rozmowy czyniły 
z niego kogoś wtajemniczonego i to nie tylko dlatego że był masonem. Wydawał się 
zawsze posiadaczem sekretu ogólnoludzkiej doniosłości a może i aktualnego polityczne
go znaczenia. Jego sposób bycia doprowadzał niektórych ludzi do najwyższego rozdraż
nienia: „Stempowski nie ma telefonu, nie wiadomo, kiedy go można zastać w domu, nie 
wiadomo dokąd właśnie wyjechał, ani kiedy wróci”. Kontakt z nim był rzeczywiście 
utrudniony. Pojawiał się. Na wizytach wśród członków poselstwa polskiego, na niektó
rych zebraniach Towarzystwa Polskiego czy społecznych imprezach i wtedy polowano na 
niego. Oficjalnie był delegatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na Szwajcarię i z te
go rozległego tytułu wynikały jego przeróżne „chody” wśród swoich i obcych. Niewąt
pliwie pielęgnował taki właśnie sposób bycia, dla zapewnienia sobie wolności, dla wy
gody a także przez swoistą kokieterię. Last but not least. Podobanie się, posiadanie nie
przeciętnej powierzchowności stanowiło ważny atut w całym jego życiu. Lubił towarzy
stwo kobiet w sposób zupełnie aerotyczny i nie dlatego, aby uważał je za roztropniejsze
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od mężczyzn, lecz że w zestawieniu z nimi popełniały na ogół mniej głupstw. „Zapal- 
czywość wojowników i ambicje wodzów są niestety męską cechą i mało pochlebną.” Dla 
kobiet miał wiele wyrozumiałości, upatrywał w nich więcej dobrych cech, niż na ogół 
posiadają, co było swoistą terapią czy pedagogią. Nie urządzał nigdy najmniejszych 
przyjęć u siebie, nie zapraszał nikogo w sposób światowy, pozostawał zawsze człowie
kiem małych i zasadniczych komitetów i poufnych zebrań.

Bliżsi i dalsi znajomi, a zwłaszcza ci, którzy go znali tylko z widzenia, byli przeko
nani że Jerzy Stempowski pisze jakieś wielkie dzieło filozoficzne, historyczne, może 
literackie. Zapytałam go o to wręcz na jakimś spacerze, o ile pamiętam było to w berneń
skim „Rosengarten”, Ogrodzie Róż, gdzie trzepotały się fontanny i ciągnęły się kunsz
towne wirydarze jak na starych rycinach.

— Wszyscy mnie o to posądzają, jestem już do tego przyzwyczajony — śmiał się 
Stempowski po swojemu. — Do czego jednak ludzie nie mogą przywyknąć, to do myśli 
że do pisania wielkich buchów potrzebna jest w jakiejś sporej części afirmacja świata. 
Tymczasem są tacy, którzy uważają go za żart. Taki, z którego nie wiadomo śmiać się czy 
płakać...

Brzmiało to niemal po manichejsku. Nie wiem, czy Stempowski cenił ten pogląd, nie 
wyznawał żadnej religii ani herezji, nie należał do żadnej sekty. Jeśli nawet posługiwał 
się niekiedy wyrażeniem „Najwyższa Istota”, był to raczej rewerans w kierunku konwe
nansów osiemnastowiecznych racjonalistów. Dzielił z nimi również rzadką sztukę ser
decznego dystansu, powściągliwej i doskonałej grzeczności „pleno titulo”

— Ja kontentuję się fragmentem albo komentarzem — ciągnął Stempowski dalej tę 
rozmowę. — Przyczynkiem. To wydaje mi się bardziej przyzwoite... Gdyby ludzie choć 
trochę więcej zrozumieli i nauczyli się z niektórych książek, inne byłyby często już zu
pełnie zbędne. Większość z nich służy nie do porozumienia się ludzi między sobą ale do 
wzajemnego siebie zagłuszania. Ja należę raczej do stręczycieli książek niż do ich auto
rów...

Dziś przypuszczam, że nie była to całkowita prawda. Stempowski prawdopodobnie 
cierpiał na najcięższą pisarską chorobę znaną tylko najlepszym: pasję doskonałości. Szlif 
myśli i stylu był mu niemal wrodzony, lecz dokonywanie wyboru w operowaniu zbyt 
obfitym materiałem własnych obserwacji i refleksji mogło zamienić się w balast trudny 
do udźwignięcia.

Od tamtego spaceru w Ogrodzie Różanym minęło do dziś ćwierć wieku. Opuściłam 
Szwajcarię w 1945 r., zanim jeszcze państwa sprzymierzonych uznały nowe władze Pol
ski za jej legalny rząd. Świat rzeczywiście wydawał się żartem złym i ponurym i to dla 
Polaków po obu stronach „żelaznej kurtyny”.

Zobaczyłam Jerzego Stempowskiego ponownie w 1952 r., gdy odwiedziłam go 
w Bemie. Mieszkał wtedy przy Nydeggasse, w dzielnicy starego Bema, w pięknym pa- 
trycjuszowskim domu zupełnie opuszczonym, którego właścicieli nie można było odszu
kać w powojennym świecie. Mieszkanie miało śliczne kaflowe piece, fortepian, portrety, 
książki, niewiele mebli i ogród na szkarpie pochylonej ku rzece, a wśród tego wszystkie
go jedyną żywą istotą był Stempowski i kot-przybłęda, którego karmił przed progiem. 
Pracował wtedy częściowo w poselstwie argentyńskim, poza tym pisał, i przeróżne spo
soby zarabiania na życie emigrantów, ich nieprawdopodobne sytuacje i chwyty, wysiłki 
i pomysły stały się naturalnie jednym z ważnych tematów naszych rozmów. Zauważyłam 
wtedy, że dla Jerzego Stempowskiego zjawisko emigracji wydawało się jakąś powrotną 
falą, czymś niemal leżącym w naturze rzeczy i jakby nie uchybiającym jej porządkowi. 
Opowiadał mi ze swoją nadzwyczajną „saveur” niektóre mało znane epizody z życia 
Maurów, gdy zapuszczali korzenie na półwyspie iberyjskim, czy też perypetie ludów 
zamieszkujących dzisiejszą Samarkandę. Pasjonowały go zawsze cywilizacje schyłkowe
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i to co z nich potrafiło się zaszczepić na nowych czasach i nowych ludziach. Czyli to 
wszystko co tak pięknie brzmi w podręcznikach historii kultury, ale co wymyka się oso
bistemu doznaniu jednostki, nie dając jej poczucia ani dokonywania czegokolwiek, ani 
spełniania samej siebie. Umieszczanie własnej drobiny ludzkiej w płynności takich okre
śleń jak „epoki przejściowe”, „spuścizna wieków” czy „proces dziejowy” zalatywało 
wtedy klęską osobistą i zbiorową, brzmiało dla mnie przerażająco. „Ale ponieważ nie 
mamy innego wyboru...” pocieszał mnie Stempowski wyrozumiale po czym wracaliśmy 
do rozmów o Huculszczyźnie jak do pewnego narkotyku, lecz tym razem mówiliśmy
0 niej jakby o zapadłej już Atlantydzie.

Poszliśmy na obiad i wybrany lokal zdziwił mnie swoją arcynowoczesnością bardzo 
agresywną, podobną do wnętrz wystaw sztuki abstrakcyjnej. Na pierwszym piętrze, led
wie usiedliśmy przy stoliku, podeszła do nas mocno zaaferowana kelnerka: „Ah, Herr 
Professor, wir warten jeden Tag dass Sie kommen...”.

Za przepierzeniem dla obsługi restauracji było zgromadzonych kilka innych kelnerek
1 dwóch niemłodych mężczyzn, najwidoczniej nie należących do personelu lokalu. Wszy
scy rzeczywiście czekali na Stempowskiego, który podszedł do nich i dobiegały mnie 
stamtąd urywki przyciszonych, skłopotanych zdań ludzi bardzo czymś przejętych. „To 
cały dramat — objaśnił mnie Stempowski wróciwszy do stolika — wielce powikłana 
historia, nie będę nią pani zanudzać, to są moi tutejsi «tylko-ludzie»...”

Nie raz wraca mi to jego powiedzenie. Na wszystkich chyba swoich drogach i we 
wszystkich miejscach postoju Jerzy Stempowski miewał takich „tylko-ludzi”, z dala od 
książkowych mądrości szukał i dostrzegał człowieka uplątanego w siatkę swojej odrębnej 
sytuacji i poczuwał się do rozważania jej, jeśli można, do rozplątania. Szedł przez życie 
rzeczywiście jak przemytnik, jakby przekraczając stale niewidzialne granice pomiędzy 
ludźmi, krajami, epokami, przemycając gdzie się dało sól attycką, która — jak mi powie
dział raz zabawnie — „rośnie całymi beczkami w moich stronach, ale nikt temu nie wie
rzy...”.

Wiadomości 1970 nr 12/13 (1251/1252)


