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Z zachowanych listów Władysława Broniewskiego listy do Bronisława Sylw i- 
na Kencboka należą z pewnością do zespołów najbardziej bogatych i interesują
cych. W treści swej stanowią dopełnienie i kontynuację Pamiętnika  poety z lat 
1918—1922. Ukazują proces formowania się osobowości młodego Broniewskiego za
równo na płaszczyźnie przemian ideowych jak i poszukiwań literackich, rzucają 
nowe światło na lata jego debiutu i powiązania z ówczesnymi ugrupowaniami 
poetyckimi. Ten walor poznawczy wzbogacają w sposób istotny listy Kencboka do 
Broniewskiego. Są one tłem i komentarzem do wypowiedzi poety, uzupełniają za
warte w nich wiadomości, mówią o treści zaginionych listów Broniewskiego. Całość 
korespondencji, ciągnącej się przez 17 lat, dostarcza wielu cennych i nieznanych 
informacji o życiu i twórczości autora Wiatraków, o środowisku, w  jakim się 
obracał. Jest również dokumentem serdecznych związków, które łączyły poetę 
z przyjacielem z okresu służby wojskowej. .

Przyjaźń Władysława Broniewskiego z Bronisławem Sylwinem Kencbokiem  
zaczęła się w  połowie 1921 r. w 1 pułku piechoty Legionów. Broniewski, były le 
gionista, mający za sobą w iele lat wojny i obóz w Szczypiornie, służył tutaj w  ran
dze kapitana. Kencbok, choć wiekiem tylko o rok młodszy, był podporucznikiem, 
gdyż swą karierę wojskową zaczął dopiero w r. 1918, zgłosiwszy się na ochotnika 
do organizowanego wtedy wojska polskiego. Łączyły ich nie tylko wspólne prze
życia frontowe z lat 1918—1921. Dole i niedole wojennego rzemiosła były udzia
łem wielu oficerów i żołnierzy 1 p. p. Legionów. O przyjaźni trwającej przez dłu
gie lata zdecydował nawiązany w wojsku kontakt duchowy, oparty na podobnych 
zainteresowaniach. Obaj młodzi oficerowie w iele uwagi poświęcali literaturze 
i sztuce, obaj próbowali pisać. Kencbok przejawiał więcej uzdolnień plastycznych 
niż literackich. Własną twórczość poetycką traktował jako hobby,  dające pewne 
wyrobienie pióra. Spożytkował je potem, pisząc w latach trzydziestych artykuły 
dla pism wojskowych i wspomnienia wojenne, wydane pt. Maszynki na linię (War
szawa 1939).

Początki korespondencji datują się z października 1921, gdy Orlik-Broniew- 
ski, zdecydowawszy się przejść do cywila, opuścił 1 p. p. Legionów i wyjechał do 
Warszawy. Tu, pragnąc nadrobić stracone dla nauki lata, kontynuował przerwane 
w  1918 r. studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim, z zapałem chłonął 
nowości literackie i próbując możliwości swego talentu, uporczywie szukał w łas
nego miejsca w  życiu i literaturze.
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Kencbok, choć marzył o studiowaniu architektury, pozostał w  wojsku. Jak
kolwiek m iał rodzinę stosunkowo dobrze sytuowaną (ojciec był w łaścicielem  przed
siębiorstwa budowlano-remontowego), prawdopodobnie nie chciał jej prosić o po
moc finansową, gdyż pragnął zachować niezależność, zdobytą w  r. 1918, kiedy 
wbrew w oli rodziców zgłosił się na ochotnika do wojska polskiego 1 Pozbawiony 
oparcia materialnego, nie zdecydował się  przejść do cywila i rozpocząć studiów. 
Został oficerem zawodowym i tylko w  wolnych chwilach oddawał się swym pa
sjom — rysował i pisał w iersze wzorowane najczęściej na poezji młodopolskiej. 
Możliwości literackie Kencboka i wzajemny stosunek przyjaciół określił Bro
niewski na kartach pisanego w tedy Pamiętnika. W dniu 27 stycznia 1921, po po
wrocie z wizyty w  1 p. p. Legionów, napisał: „Celem tej podróży była głównie 
jazda konna i widzenie się z Kencbokiem. Ma on spory rozmach artystyczny, ale 
od kilku lat przeżuwa dawniej nabyte wartości i nic nowego ze siebie nie daje. 
Byłem w ięc w stosunku do niego niejako apostołem nowej poezji — czytałem mu 
Słonimskiego, Tuwima. Bardzo nam było serdecznie, ale jakoś nie bardzo go prze
konałem” 2.

Nie tylko apostołem nowej poezji, ale poezją samą był Broniewski dla swego 
przyjaciela. Już od początku znajomości wyczuł Kencbok w  Orliku nieprzeciętny 
talent, którego rozwój obserwował z dużym zainteresowaniem. Z radością i szcze
rym uznaniem przyjmował przysyłane mu wiersze. „Twoje rzeczy przyjmuję jak 
komunię. Jesteś Bogiem, w  którego w ierzę — dlatego” — pisał 18 maja 1922. Listy 
Broniewskiego były dla ich adresata więzią ze światem literackim, mobilizowały 
go do pracy intelektualnej, wnosiły w  szare życie koszarowe fantazję i wdzięk. 
Za przyjaźń odwzajemniał się Kencbok szczerym oddaniem, serdecznością i stałą 
gotowością do pomocy moralnej i materialnej. Zrównoważony, subtelny, wyrozu
miały — potrafił pocieszać w  okresach załamania, dźwigać z nastrojów depresyj
nych, a przede wszystkim  utwierdzać Broniewskiego w wierze w jego talent. Od
daleni o setki kilometrów, dzielących Wilno od Warszawy, przyjaciele w idywali 
się rzadko, zazwyczaj w  trakcie urlopów Kencboka, spędzanych najczęściej w  War
szawie, lub w  czasie pobytu Broniewskiego w  Wilnie na ćwiczeniach dla oficerów  
rezerwy. Brak stałego bezpośredniego kontaktu kompensowali obfitą korespon
dencją. P isywali do siebie dużo, zwłaszcza w pierwszych latach przyjaźni. Począt
kowo stroną częściej piszącą był Broniewski. Nie zaaklimatyzowany jeszcze w  sto
licy, dosyć samotny w  nowym otoczeniu, odczuwał brak dawnych przyjaciół i wra
żeń z życia pułku. Chętnie też donosił o swych przeżyciach w  Warszawie, sukce
sach i kłopotach, błyszczał nabywaną erudycją. W miarę literackiego dojrzewania 
poety sytuacja się zmieniła. Praca literacka i działalność polityczno-społeczna n ie
w iele czasu pozostawiały mu na listy. Poczynając od r. 1923 Kencbok, spragniony 
nowin od Broniewskiego, pisuje częściej, delikatnie wypominając przyjacielowi za
niedbania w  korespondencji. Ostatnie listy Kencboka pochodzą z 1937 roku. W tym  
też roku ich autor przyjeżdża do Warszawy, gdzie rozpoczyna pracę w  Wojsko
wym Instytucie Naukowo-Oświatowym.

Przyjaźń Broniewskiego i Kencboka przetrwała aż do wojny 1939 r. i tragicz
nej śmierci Kencboka w  Starobielsku. Wzajemnej serdeczności nie zmniejszyły 
różnice w  przekonaniach politycznych. Pojawiły się one stosunkowo wcześnie. Już 
w końcu 1922 r. Broniewski, oscylując ideowo między komunistami a PPS, został 
członkiem Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, a po rozłamie dokona

1 Informacja J. Kencbokowej.
2 Rękopis Pamiętnika  w  MBW (— Muzeum W ładysława Broniewskiego w War

szawie).
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nym w organizacji wszedł do pierwszego zarządu ZNMS-Życie, aby w  dalszych 
latach jeszcze bardziej zacieśnić swoją współpracę z KPP. Nie potrafiąc żyć bez 
zaangażowania ideowego, były legionista, zawiedziony w  młodzieńczych nadziejach, 
oddał swój entuzjazm kierunkowi najbardziej radykalnemu. „Jest to tak — pisał 
w liście z 23 marca 1923 — jakbym ze starego automobilu, do którego byłem bar
dzo przywiązany, a który się zepsuł, wyjął dobry, stalowy motor i w łączył go do 
innej maszyny. Maszyna poniosła, czuję jej pęd, porywa m nie”.

Kencbok pozostał przy dawnych poglądach, zmieściwszy swój liberalizm w ra
mach ideologii Piłsudskiego. Nie angażował się zresztą w życiu politycznym, nie 
zrobił też w wojsku wielkiej kariery: do 1939 r. awansował zaledwie do rangi m a
jora. Różnice postaw ideowych nie odegrały szczególnej roli we wzajemnym sto
sunku Broniewskiego i Kencboka. Obopólnej lojalności i serdeczności sprzyjała 
przyjęta przez przyjaciół dewiza Broniewskiego. W liście z 20 listopada 1923, na
wiązując do swego zaangażowania w  ruchu komunistycznym, napisał: „Kierunek, 
jakiemu coraz wyraźniej się oddaję, pewnie by Ci nie odpowiadał, ale ta rzecz nie 
może nas dzielić [...]. Nie o to chodzi, w co się wierzy i jakie się ma przekona
nia czy »światopogląd«, tylko j a k  się wierzy, to znaczy, czy dość uczciwie robi 
się to, co się według własnego mniemania robić powinno”.

Z bogatej korespondencji przyjaciół zachowało się 21 listów Broniewskiego 
z lat 1921—1925 i 46 listów Kencboka. Wszystkie bez kopert. Z listów Broniewskie
go 17 znajduje się w  posiadaniu Jadwigi Kencbokowej w Piasecznie. Że nie jest 
to zbiór kompletny, wynika zarówno z treści listów Broniewskiego jak i z odpo
wiedzi Kencboka. Spośród zaginionych listów 2 (z 25 kwietnia i 24 listopada 1922) 
udało się odtworzyć z kopii zanotowanej w Pamiętniku.  Dołączono również znaj
dujący się w  papierach Broniewskiego list do Kencboka z 5 września 1922. Nie 
wysłał go poeta do adresata, gdyż, jak sam stwierdził, „było tam coś zełganego; 
pisałem w  jakimś głupio-słodkim usposobieniu, które b. szybko minęło, poza tym  
miałem wówczas wyjechać nad morze i nie wyjechałem ”. Listy Kencboka, z n ie
wielkim i brakami, zachowały się w  zbiorach Wandy Broniewskiej w Muzeum Wła
dysława Broniewskiego. Tam również znajduje się Pamiętnik  poety i nie wysłany  
list do Kencboka.

Publikacja niniejsza zawiera wszystkie zachowane listy Broniewskiego wraz 
z dołączonymi do nich utworami. Są to najczęściej nieznane wczesne wersje w ier
szy wydanych w  pierwszym tomiku Wiatraki oraz młodzieńcze przekłady z A lek
sandra Błoka. Ogółem przełożył Broniewski 19 utworów tego wybitnego poety ro
syjskiego, ale żadnego z tłumaczeń nie oddał do druku. Publikacja czterech prze
kładów, przesłanych w  listach do Kencboka, pozwala ocenić możliwości transla- 
torskie młodego Broniewskiego i poznać choć część tłumaczeń, które po latach 
autor Troski i pieśni nazwał swoją szkołą i pierwszym świadomym czynem poe
tyckim 3.

W zakresie listów Kencboka zastosowano z konieczności selekcję. Pominięto 
mianowicie te listy lub ich fragmenty, które dla zainteresowań życiem i twór
czością Broniewskiego nie mają waloru poznawczego i dotyczą najczęściej ludzi 
bliskich nadawcy. Nie uwzględniono również kilku utworów Kencboka dołączo
nych do listów. Dla ogólnej orientacji w stylu jego twórczości przytoczono jedy
nie wiersz Kobiecość (list 17), oceniony przez Broniewskiego w  liście z 22 lipca

3 W. B r o n i e w s k i ,  Do rosyjskiego czytelnika. W: Z ineditów Władysława  
Broniewskiego.  Opracowała F. L i c h o d z i e j e w s k a .  „Pamiętnik Literacki” 1964, 
z. 4, s. 565.
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1922, oraz mały fragment należący do listu 7. Na zasadzie wyjątku opublikowano 
również prozę Kencboka zawartą w  liście datowanym 22 lutego 1922, gdyż stała 
się ona bezpośrednim powodem powstania utworu Broniewskiego Sen rokokowy, 
przesłanego przyjacielowi jako wierszowany list z 22 marca 1922.

Poza listem Broniewskiego z 24 listopada 1922, ogłoszonym wcześniej w  ra
mach fragmentów P am ię tn ika4, korespondencja poety z Kencbokiem drukowana 
tu jest po raz pierwszy,

W tekstach zmodernizowano pisownię i interpunkcję. Informacje uzupełnia
jące wzięte spoza tekstu oraz odczytanie zatartych lub uszkodzonych fragmen
tów podano w  klamrach. Wyrazy w  rękopisach podkreślone wyróżniono drukiem  
rozstrzelonym. Całość publikowanej korespondencji podano w układzie chronolo
gicznym, z numeracją ciągłą; numery listów pisanych przez Broniewskiego w y
różnia czcionka półgruba.

Za udostępnienie rękopisów i wyrażenie zgody na ich publikację serdecznie 
dziękuję Pani Wandzie Broniewskiej i Pani Jadwidze Kencbokowej. Pragnę rów 
nież wyrazić swą wdzięczność Panu majorowi Stefanowi Jellencie za wskazówki 
w poszukiwaniach potrzebnych do komentarza informacji z zakresu tematyki 
wojskowej.

1

[Ok. 10X1921]
Kochany Bronku!

Żałuję, że nie widziałem się z Tobą podczas Twej bytności w W arsza
wie, i dopiero teraz odzywam się „de profundis” —  z cywila. Właściwie 
to jeszcze niezupełnie, ale w  ciągu października m am  nadzieję zakończyć 
me stosunki z wojskiem  i oddać się bezbożnej pracy. Ogromnie ułatwiło 
mi tę sprawę to, że pomieszczono m nie na liście oficerów rezerwy, bo 
uniknąłem  przez to tysiącznych kłopotów przy staraniach o bezterm inowy 
urlop. Studia już zacząłem 1: filozofia, rom anistyka i historia sztuki. Cy
wilne ubranie „sie robi” . Napisz do m nie niezwłocznie, jeżeli chcesz 
ustrzec się zgruchotania nosa przy najbliższym  naszym spotkaniu. Mój 
romans z cyklu „ni to, ni owo” przeniósł się do Paryża 2, dokąd pisząc 
ru jnu ję  się na m arki. Ściskam Cię serdecznie.

Wl.

Złożony na pół arkusz białego papieru w  linię, formatu 19X11 cm, zapisa
ne s. 1, 3 atramentem czarnym. Obcięty dół k.' 2 (ok. 4 cm) z częścią podpisu auto
ra listu i prawdopodobnie z postscriptum. Na s. 2 ręką Kencboka zapisany adres 
Broniewskiego: „Hipoteczna 3 — 12”. Przybliżona data ustalona na podstawie od
powiedzi Kencboka z 18 X 1921 (list 2).

1 W 1921 r. Broniewski kontynuował studia zaczęte w 1918 (immatrykulacja 
na Uniwersytecie Warszawskim w  dniu 15 X 1918). Przedmiotem głównym stu

4 Pamiętnik Władysława Broniewskiego. 1918—1922. Wybrała i opracowała 
z rękopisu F. L i c h o d z i e j e w s k a .  „Polityka” 1965, nr 7.
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diów była filozofia ścisła, przedmiotami pobocznymi — historia sztuki i romani- 
styka.

2 Chodzi o Elżbietę К a m о с к ą (Halszkę), kuzynkę Broniewskiego i jego sym 
patię w  r. 1921. W tym czasie wyjechała ona do Paryża.

2

Kochany Władku!

Wracam właśnie z menaży 1, gdzie „bażant” 2 doręczył mi list Twój, 
k tóry oto leżąc na mym koślawym stoliku (maleńka uwaga: leży nie ba
żant, a list) — budzi we mnie żądzę wylania na papier słów kilku, godzą
cych na zabranie Ci czasu, gdy je oto na tym  świstku spisane otrzymasz 
i przeczytać raczysz. Właściwie to mógłbyś myśleć, że na tak  szybką od
powiedź w płynęła prawdopodobnie groźba połamania mego ostrego nosa 
przy pierwszym spotkaniu, ale wierz mi, że tak  nie jest, jak by Ci się 
zdawać mogło.

Będąc na urlopie w  Warsz., różnymi sposobami starałem  się dowie
dzieć Twego adresu, na próżno jednak! Myślałem, że zobaczymy się jesz
cze w  pułku — to także zawiodło. Wiesz co?! — może będę Ci się w yda
wać trochę dziwnym czy dzikim, gdy to powiem, ale faktycznie oprócz 
szacunku, jaki żywiłem i żywię dla Ciebie, znalazłem w Tobie od dawna 
jak  gdyby bratn ią duszę, tylko o wiele mocniejszą i m iarodajniejszą od 
m ojej, taką, wiesz, „przytulną”, że teraz, kiedy Ciebie nie ma, zamykam 
się na cztery spusty i milczę. Chociaż zazdrość należy do rzeczy złych, 
muszę przyznać się, z krasnym  rumieńcem na obliczu, że zazdroszczę Ci 
właśnie możności „cywilowania” i słuchania takich „dobrych rzeczy” na 
uniwerku, na co mi w arunki naw et w przyszłości nie pozwolą.

Przy obecnej drożyźnie trudno Ci zapewne bujać po Warszawce — 
ciekawym, jak  sobie radzisz. Czy z dawniejszych „naszych” projektów, 
to  jest właściwie Twoich, co do bytowania w  Warsz. korzystasz?

À  propos romansu „Ni to, ni owo” — jestem  zdania, iż po części roz
łączenie jest Ci na rękę, bo nie odrywa od pracy, a częściowo naw et 
skłania.

U nas nic nowego nie słychać, chyba to, że przenosimy się praw dopo
dobnie do Grodna. Pustki — w menaży pięć-sześć osób — no i nudy nie 
do wytrzym ania. Ja  się jako tako pocieszam, co jakiś czas skrobnę sobie 
jakieś wierszydło, a zresztą nic — cisza.

Proszę Cię b., o ile Ci tylko czas na to pozwoli, pisz do mnie. Wiesz, 
dobrze, co list otrzym any tu ta j warta.

Dziękując za pamięć, całuję Cię mocno i ściskam serdecznie.

Twój Bronek
PS. Ukłony dla siostry 3.

Rakliszki, dn. 18.10.[19]21 r.
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Złożony na pół arkusz białego papieru listowego w  podłużną, mało widoczną 
kratkę, formatu 21X13 cm, zapisane s. 1—4 atramentem czarnym; m iejsce i data 
listu — atramentem jaśniejszym.

1 Menaż — kasyno oficerskie.
2 W gwarze legionowej nazwa ordynansa.
3 Chodzi o młodszą siostrę poety — Zofię B r o n i e w s k ą  (1894—1937), którą 

Kencbok znał z okresu jej pracy w  bibliotece i kantynie wojskowej w  latach 
wojny.

3

5.11. [19] 21
Mój kochany Kencboczku!

Okazuje się, że z całego 1 p. p. Leg., za w yjątkiem  jeszcze kilku pod
oficerów, Ty jeden tylko nie jesteś świnią, bowiem uczciwie odpisałeś mi, 
podczas gdy inni nie uważali za stosowne.

Otóż mój drogi, jestem  już praw dziw ym  echt-cywilem, kupiłem  sobie 
wszystko, co jest potrzebne w  tym  stanie, i z zamiłowaniem produkuję 
się w  stolicy po tej metamorfozie. Jednakże to  nie jest jeszcze istotną 
treścią obecnego stadium  mego życia. Pracuję. Ciężko mi chwilami nagiąć 
się do takiej praw dziw ie solidnej roboty, ale bądź co bądź zwalczam siebie. 
Jestem  więc (teoretycznie) „ścisłym filozofem”, poza tym  param  się h i
storią sztuki i rom anistyką. Przed kilku dniam i osiągnąłem w ażny etap 
mojej drogi rozwojowej — m ianowicie przeczytałem  pierwszą książkę 
francuską bez słownika. Był to, rzecz prosta, Balzak 1, w którego wlazłem 
z nogami i czytam od deski do deski. W ciągu ostatnich kilku dni miałem 
podwójne zajęcie, m ianowicie ból zębów i porządkowanie domowej biblio
teki, co doprowadziłem  do pożądanego skutku, a teraz zamierzam katalo
gować.

W yobraź sobie, Bronku, że jest tu  taki klim at, że nic nie piszę. Stan 
ten  porównałbym  do wody, k tó ra  za chwilę m a zakipieć, a jednak nie 
kipi. K łębią mi się po mózgownicy tysiączne pomysły, ale takie mi teraz 
przyszły do głowy wątpliwości co do formy, że odkładam to ad calendas 
Graecas. Pisz do m nie częściej, mój drogi. Tak mile i serdecznie zbliży
liśm y się do siebie, że nie chciałbym, aby to było epizodyczne. Chciałbym, 
aby ten kontakt duchowy, m iędzy nam i zaw arty, silniejszy był niż dzielą
ce nas kilkaset kilometrów.

Pozdrów ode mnie, kogo możesz.
Twój Wl.

Arkusz białego papieru listowego z wodnym prążkowaniem, formatu 27 X 
17 cm, zapisany obustronnie atramentem czarnym.

1 Jak wynika z Pamiętnika, książką tą była mało znana powieść H. В a 1 z a- 
k a Amour masqué.
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4

19/12. 1921

Mój drogi Bronku! Przekonyw am  się, że i Ty, jak  inni, stopniowo 
coraz bardziej o m nie zapominasz. Myślałem, że miły list, jaki napisałeś 
do m nie przed dwoma miesiącami, nie będzie ostatnim , tymczasem pocz
ta  nic jakoś nie przynosi. A może będziesz na święta w W arszawie? W ta
kim razie list ten unieważniam  i możesz go nie czytać po powrocie z u r
lopu. Faktem  jest, że byw ają chwile, kiedy tęskno mi za pułkiem, to jest 
nie za całością tego życia, lecz za niektórym i jego fragm entami. Jakim i? — 
doprawdy nie wiem. Może za nielicznymi przyjaciółmi, których miałem, 
może za kompanią, może za koniem? — Już trzeci miesiąc upływ a od 
czasu, gdy zmieniłem kolor rogatywki 1 Przez dwa miesiące bardzo so
lidnie pracowałem i, m am  wrażenie, z dużą dla siebie korzyścią.

Teraz przeżywam  okres pewnej depresji; nie mogę pracować ani po
rządnie skupić myśli. T eatru  ani innych przyjemności nie używ am  wcale, 
bo muszę do ostateczności się ograniczać, nie mając na razie żadnych 
dochodów.

Nie myśl także, że piszę dużo — przeciwnie: praca umysłowa być 
może przyspasabia odpowiedni grun t w mym umyśle, ale na razie zaćmie
wa go i nie pozwala oddawać się fantazji. Napisałem wprawdzie kilka 
drobiazgów, ale teraz i tego nie robię, bo staram  się najpierw  zrozumieć 
i przejąć nową formę, o której jeszcze dwa miesiące tem u praw ie że nie 
miałem  pojęcia i praw ie nic jej nie rozumiałem. Tak, mój drogi — o ile 
okaże się, iż mój pseudotalent literacki nie jest fikcją zarozumiałości i gra- 
fomaństwem, to po niejakim  czasie, po paru latach być może, będą o m nie 
znajomi mówić: „Ach, ja  też znam jednego fu tu rystę” 2 — w podobny 
sposób, jak  się opowiada o ciotce-murzynce. Jednak owo m oje „być 
albo nie być” literackie ciągle jest dla mnie najcięższym i bardzo niepew 
nym  dylematem.

Jak  przypuszczasz, co się stało z moim pseudoromansem? 3 — No nic, 
po prostu nic — zaraz Ci to wytłomaczę. Z Paryża odebrałem i wysłałem  
tam  już w cywilnym  moim czasokresie kilka listów, styl i treść których 
znasz w przybliżeniu. Wreszcie przed tygodniem mniej więcej zjawiła się 
tu  na  święta i sama adresatka. W idujemy się często i niewiele mamy 
sobie do powiedzenia. Jako jedyna rem iniscencja z owych sentym ental
nych czasów pozostały pocałunki, ale takie jakieś mdłe, kuzynkowe, że 
dopraw dy już mi się sprzykrzyły. W spominając jej kiedyś swe w ynurze
nia, zaznaczyłem, że właściwie to tam  była wyrażona przeze m nie pewna 
możliwość, przy sprzyjających okolicznościach w przyszłości. Pisząc Ci 
o tym  wszystkim, mam pewne wrażenie niesmaku.

No, pisz i bywaj zdrów. Pozdrów ode mnie Bystrego, Wendę, Sobol-
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tę 4, pułkownika 5i i kogo tam  jeszcze chcesz, a Jasiowi Dubeńskiemu po
wiedz, że jest w ieprz i że czeka go wybicie zęba przy pierwszym spotka
niu Napisz mi, czy masz mnie gdzie przenocować i czy chcesz — to 
ew entualnie w ybrałbym  się do Ciebie na jakie 2 do 3 dni, ale po świętach.

Ściskam Cię. Tirł
Wl.

Złożony na pół arkusz papieru listowego w  kolorze niebieskozielonkawym, for
matu 19,5X16 cm, zapisane s. 1—4 atramentem czarnym.

1 Mowa o zwolnieniu się Broniewskiego z wojska i podjęciu studiów filozo
ficznych.

2 Po wyjściu z wojska, a w łaściw ie już od sierpnia 1921, Broniewski rzeczy
wiście niew iele pisał. Większość powstałych wtedy wierszy to próby tworzenia 
w  poetyce futurystycznej. W rękopisach poety zachowały się następujące utwory 
z tego okresu: Te umęczone noce (powst. 13 X I 1921; druk fragmentów: Te umę
czone noce. „Polityka” 1966, nr 8; inc. „Staccato, staccato, staccato”. „Politechnik” 
1966, nr 18); O człowieku, k tóry płakać nie umiał (powst. przed 2 XII 1921; druk 
fragmentu, mylnie połączonego w  jedną całość z wierszem Sen rokokow y: „Poli
tyka”, jw.); inc. „Sobie już jestem obcy, nieznany, daleki’ (powst. przed 4 XII 
1921; druk: „Miesięcznik Literacki” 1967, nr 3); Do pewnej panienki, której się 
o mnie śniło (powst. przed 4 XII 1921). Prawdopodobnie wówczas też powstały dwa 
wiersze, dla których nie udało się ustalić dokładnej daty napisania, o inc.: „Cze
kaj, czekaj — już mi coraz trudniej”, „Nad stołem się schylam y”.

W końcu 1921 r. zainteresował się Broniewski futuryzmem. Kierunek ten po
ciągał go swym programem i nowością poetyki, ale równocześnie odstraszał n ie
którymi realizacjami twórczymi. O ambiwalentnym stosunku poety świadczą jego 
opinie na temat nowej sztuki zanotowane na kartach prowadzonego w  tym czasie 
Pamiętnika. Pod datą 17 XI 1921 czytamy: „Znajduję się w znacznym stopniu pod 
wpływem  futurystów. Już niew iele znajduję w  ich utworach ustępów, których nie 
rozumiem lub [w które] wczuć się nie mogę. Staram się iść po ich drodze rozwo
jow ej”. W kilkanaście dni później wiersz O człowieku, k tóry płakać nie umiał, na
pisany w  stylu futurystycznym, opatrzył Broniewski następującym komentarzem: 
„Jest to jeszcze jedna próba vers libre, która teraz przy przepisywaniu wydała mi 
się nadzwyczaj nędzną. Ogarnia mnie niepokój co do całej tak zwanej mojej 
twórczości, ponieważ stykam się z ludźmi, którzy ad absurdum  zbijają całą po
dobną do mojej poezję. Są to skrajnego kierunku futuryści, którzy wydali ostat
nio »Nową Sztukę« i Nuż w bżuhu. Nie mogę zrozumieć, przyswoić sobie ich idei 
przewodniej.

Nie mówię tu o utworach — miernotę ich przypisuję słabości talentów — ale 
zaciekawiają mnie najbardziej artykuły programowe tego kierunku. Są tam rze
czy tak sprzeczne z urobioną we mnie psychiką, że zaczynam przypuszczać, iż zro
zumieć je — znaczy: przystąpić do tego kierunku. Dotychczas nie znalazłem pięk
na w  ich utworach — przeczuwam jedynie jego możliwość na tej drodze”.

3 Zob. list 1, przypis 2.
4 Legioniści i koledzy z 1 p. p. Legionów: plut. Kacper B y s t r y ,  mjr Zygmunt 

Zdzisław W e n d a, kpt. Franciszek S o b o 11 a.
5 Prawdopodobnie ówczesny dowódca 1 p. p. Legionów ppłk Jan K r u k -  

K r u s z e w s k i .
e Jan D u b e ń s k i ,  por. w 1 p. p. Legionów, kolega Broniewskiego. Żartobli

we pogróżki spowodowane były brakiem listów od Dubeńskiego.
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5

Grodno, 23 XII [1921]
K ochany!

Otrzym ałem  dzisiaj list Twój. Jak  słusznie przypuszczasz, łudziłem się 
nadzieją spędzenia świąt w Warsz., dlatego też nie pisałem do Ciebie, są
dząc, iż „na gębę” powiemy sobie wzajemnie wiele dobrych rzeczy i do 
tego porozumiemy się lepiej niżeli listownie. Stało się jednak, urlopy 
świąteczne wstrzymano, tłumacząc jakieś nadzwyczajne korzyści i dobra 
m ające z tych wypłynąć dla Boga i Ojczyzny. „Trudno” — powiadam 
w przed-wigilię wigilii i czekam, co mi dobry los ofiaruje „latoś” na 
gwiazdkę. Ze m ną nic się nowego do dzisiaj, a od czasu naszego ostatniego 
widzenia się — nie stało. Skrobię trochę „rzeczy poważnych” i starym  
zwyczajem puszczam w kurs kilkom a świstkami. W pewnym  momencie 
dobrałem  się do Bóstw  1 i zaczynam prorokować o czymś, co stać się ma, 
a czego jeszcze nie przetraw iłem . „Koleżanki” trochę niby chwalą, 
w  szczególności p[a]ni pułk[ownikowa] 2, zarzucając mi, ciężkie naturalnie 
do przyjęcia — wzorowanie się na Słowackim. Piszesz mi o swoim fu tu 
ryzm ie — bardzo byłbym  Ci wdzięczny, gdybyś tak  przesłał mi kawałek, 
k tóryś z „drobiazgów”. Tutaj — wiesz — miasto, ale zaprawdę czuję się 
odciętym  od najm niejszego choćby wpływu ku ltu ry  — Wschód. Nie chcę 
być „czarnym  krukiem ”, ale coś mi się zdaje, że futuryzm  nie przetrw a 
ani też zbuduje pomniki o charakterze wiecznotrwałym. Możliwe, iż kie
runek, o jakim  mówisz, na innych podstawach opiera się niżeli znane mi 
do dzisiaj próbki, a drogą naturalnego objawiania się wykrzesza piękno 
całe i to, co właściwe jest prawdziwej poezji. — Nudzę! — nie gniewaj 
się na mnie, ale faktycznie starzeję się i ta  moja gadanina zakrawa na 
cechy starokawalerstw a. Jestem  w  kropce — chciałbym, abyś przyjechał, 
a m am  taką norkę-kw aterę, że prócz mego jedynego łoża i mnie nic się 
zmieścić nie może — myślę jednak, że jeżeli przyjedziesz, znajdziemy ja
kieś lokum; tym  bardziej że nie tylko ja w pułku.

Ściskam Cię mocno — przyjeżdżaj!
Sław.

PS. Na śmierć zapomniałem, wysyłając kartę z „Wesołych Św iąt”, 
o siostrzyczce — bądź tak  dobry, przeproś za mnie i złóż szczere życzenia.

Slaw.

Złożony na pół arkusz papieru listowego w kolorze niebieskoszarym, formatu 
11,7X17 cm, zapisane s. 1—4 atramentem czarnym.

1 Utwór Kencboka.
2 Prawdopodobnie żona dowódcy 1 p. p. Legionów J. Kruka-Kruszewskiego.
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6

M ój list do Bronisława Kencboka  1

Jakież Ci pisać mam listy?...
Jakie Ci przesłać m am  wieści?...
...ot — dzień dziś szary i m glisty 
i deszcz o szyby szeleści, 
ot, chodzę, czytam lub piszę 
w  sennych bibliotek półcieniach; 
mrą, zapadają się w  ciszę 
myśli — skrzydlate stworzenia...
Nie m iewam  snów ani marzeń, 
dnie wszystkie sobie podobne, 
tak  mało w  życiu jest zdarzeń 
lub małe, głupie i drobne; 
żadne mi wczoraj nie wróci, 
a ju tra  znane zbyt ściśle — 
głupio myśl z m yślą się kłóci 
w zmęczonym, sennym  umyśle...

Sam sobie jestem  obcy, nieznany, daleki, 
myśli się na tysiące atomów rozpadły, 
zmęczył m nie szelest kartek  w  cieniach biblioteki 
i czarne stada lite r pod czaszką osiadły...
Lecę przez pusty  w iadukt; um ykam  pogoni 
wielkiego m iasta; m ijam  ostatnie latarnie: 
tam  na moście noc mi się praw dziw a odsłoni 
i może m nie m iłosnym  uściskiem przygarnie... 
może m nie druh  mój — wicher, porw ie z całej mocy 
i ciśnie gdzieś na Wiśle, na wilgotnym  piasku...
... nic już więcej n ie  pragnę, jeno cieniów nocy, 
bo już oczy mię bolą od ciągłego blasku.
Ściga m nie morze zjaw isk — groźne widmo miasta, 
słyszę, jak  warczy, dudni, burzy się i pieni, 
w  bolesną kakofonię w  mózgu m ym  urasta  
chaos barw, dźwięków, świateł, zgrzytów i płomieni...

O! naucz ty  m nie być m łodym  
i kochać to głupie życie, 
mieć senne m arzeń ogrody 
i czoło nieść aż w  błękicie.
O! naucz ty  m nie radości — 
już dawno gdzieś ją  zgubiłem —
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uśmiechy zaproś mi w  gości, 
odegnaj myśli zawiłe.
Niech nic nie widzę prócz słońca, 
jak  wtedy, gdy byłem mały... 
...dziecinne myśli bez końca 
w siną dal Wisły biegały, 
łódką błądziłem po rzece, 
w piasku leżałem na łasze, 
w ogrodzie miałem fortece 
i pełne skarbów poddasze; 
biegałem całymi dniami 
albo łaziłem po dachu 
(babcia m achała rękami — 
bladła staruszka ze strachu)... 
Pam iętam  słońca widziadło, 
gdy wielkim słupem czerwonym 
na fal fioletach się kładło... 
i w tedy dzwoniły dzwony: 
jeden dzwon dumy i pychy 
z zamkowej wieży romańskiej, 
a drugi sm utny i cichy... 
przesm utny... dominikański... 
Łkały... tęskniły... dzwoniły... 
w  myśli i w  serce się wżarły... 
...Wtedy z nieznanej mogiły 
szedł ku mnie rycerz um arły — 
po fali wiślanej, czystej, 
z kopi ją, w hełmie zamkniętym, 
w  zbroi stalowej, srebrzystej, 
wielki, milczący i święty... 
Przechodził... znikał za borem... 
przepadał w wieczornej zorzy...

Długo płakałem  wieczorem: 
ten  dzwon mi serce otworzył...

Po latach tak  samo dzwony 
biły wieczorną godziną, 
kiedym  karabin skradziony 
niósł skrycie pod peleryną; 
pam iętam  owo na strychu 
mieszkanie na Kolegialnej



160 K O R E SP O N D E N C JA  B R O N IE W SK IE G O  Z K E N C BO K IE M

i w ydaw ane po cichu 
kom endy m usztry form alnej. 
Pam iętam  każde zebranie, 
strzępione nerwowo słowa, 
ewangeliczne czytanie 
cienkiej bibuły z Krakowa 
i odjazd w  św itu purpurze: 
my, Wisła, św iat się rozśpiewał... 
wysoko na Tumskiej górze 
ktoś białą chustką powiewał.*

W spomnienia dawne lecą za m ną w  ślad, 
jak  sm utne echa po Wiśle...

Trzecia. Nie będę się już dzisiaj kładł.
Dziecinnie tak  sobie m yślę: 

może uśmiechnie mi się nocą park, 
staw  i rój liści uschnięty?... 

wargam i dotknę się gorących warg, 
a potem!... w iatr i tętenty... 

może jak  w tedy będą mi się słać 
w ilgotne łodygi kwiatów, 

może raz jeszcze będę w  ogniu stać
rwących się z trzaskiem  granatów!?... 

może nazaju trz  list przyjdzie... i znów 
bajka snuć będzie się złota?...%

Może się znowu dowiem z kilku słów, 
co znaczy słowo: tęsknota... ?...

Nie! to nie mojej pieśni dźwięki 
zgubionej wśród rozstajnych dróg: 
płacz słyszę w  nucie tej piosenki, 
a nie kosmiczny ry tm  i huk.
J a  chcę żelaznym walić młotem, 
skrzydła dla własnej duszy kuć, 
z ogromnym szumem i łopotem 
gwiezdno-słoneczne pyły pruć, 
rytm em , co tętn i, grzmi i dzwoni, 
jak  pęd lawiny, jak  odmęty, 
jak  tabun rozhukanych koni 
gubić w  pomroce gwiazd tętenty!!.
— na m eteorach, na kometach!...
— na seledynach, fioletach...
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— na ścigłych w ichrach-huraganach...
— na zbałwanionych oceanach!!...
W otchłaniach, w które wieczność strąca 
sploty ogromnych, ciemnych mas, 
lotem, jak  gwiazda spadająca, 
na poprzek przeciąć przestrzeń, czas!...

Lecieć... przemijać... w eteru  mgle 
po świty sięgać wciąż bledsze... 
gonić... prześcigać noce i dnie —
Niech burza kipi, pryska i wre, 
a ty  — dmij we mnie — o wietrze!...

Bronek! Przesyłam  ci ten  w ypierd literacki jako potwierdzenie odbioru 
Twego listu. Pisz i przesyłaj mi swe utwory. Ściskam Cię.

W l .

16 1 1922

Dwa arkusze papieru listowego w  kolorze białym, z wodnym prążkowaniem, 
formatu 27X17,5 cm, zapisane obustronnie atramentem czarnym; dopisek koń
cowy — ołówkiem.

1 Do tego wierszowanego listu włączył Broniewski, po drobnych przekształce
niach, dwa napisane wcześniej utwory: inc. „Sobie już jestem obcy, nieznany, da
leki” (drukowany w  „Miesięczniku Literackim” (1967, nr 3) we fragmentach Pa
miętnika)  i Wspomnienie (inc. „Może uśmiechnie mi się nocą park”; powst. 8 I 
1922). Sam list jako całość ocenił młody Broniewski krytycznie i do Pamiętnika  
przepisał z niego jedynie fragmenty.

7

dn. 20 I [19] 22 r.

K ochany!

Dziękuję bardzo za przesłane wiersze. Podobają mi się nadzwyczaj — 
jako całość złożona listu — szczególnym tętnem  rytm u, co się może na j
bardziej przebija w ostatnim  fragmencie. ,,Uderzenia” u Ciebie, przez sa
mą konstrukcję całości myśli, potęgują się i przez to dają wrażenie mocy 
słowa. „List” przeczytałem  kilkakrotnie z prawdziwą satysfakcją i przy
swoiłem sobie pamięciowo kilka zwrotów. O ile mam być szczery, to m u
szę przyznać, że stosunkowo najm niej przemawia do m nie fragm ent trze
ci; nie znaczy, iżby nie podobał mi się w całości — przeciwnie, niektóre 
tylko zwroty do przeszłości mają według mnie za mało sentym entu. Jako 
zwolennik „jeszcze” starego kierunku wolę myśl płynniejszą.

Jako przykład przytoczę Ci m aleńki w yjątek  z Uśmiechów, nawiąza

li — Pam iętn ik  L iteracki, 1971, z. 4
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ny — takie przynajm niej m iałem  aspiracje — do niebycia w domu na 
wigilii przez w strzym anie urlopów świątecznych.

Czemuś m nie dzisiaj, Betlejem ska gwiazdo,
Nie prowadziła, gdzie dom mój — gdzie gniazdo,
I nie podzielę białego opłatka 
Z bliskimi, ani przytuli m nie m atka,
Ni m nie kochanych radość rozweseli,
Ni m nie wieczerzać za stołem posadzą —
Dziś mi to w szystko zabrali — odjęli 
A co mi życzyć będą — co mi dadzą!

Wiem, że do tego rodzaju rzeczy odnosisz się z obrzydzeniem, więc 
cytuję Ci m aleńki tylko kawałek.

Kpt. W enda prosił, abym  zaapelował do uczuć Twoich w  stosunku do 
pułku i do nas o stw orzenie na m ający odbyć się tu ta j około 11 lutego 
bal — czegoś z ,,rzeczy wesołych” — coś w  rodzaju Sierżanta Gwoździa 1. 
O ile zdecydujesz się stworzyć, napisz mi — jest jeszcze kilka dni czasu. 
Ja  nie zabieram  się, bo faktycznie rzeczy wesołe nie spełniają mi się 
dobrze, a równocześnie nudzą m nie sytuacje śmieszne. Pisz często.

Ściskam Cię serdecznie.
Bronek

PS. Ukłony i pozdrowienia Siostrzyczce.
Sław.

Złożony na pół arkusz papieru listowego w  kolorze niebieskoszarym, formatu 
17,7X17 cm, zapisane s. 1—4 atramentem fioletowym .

1 W czasie służby w  1 p. p. Legionów Broniewski napisał w iele tekstów saty- 
ryczno-humorystycznych dla teatru polowego. Należały do nich m. in. opowiadania 
W wędrówce pośmiertnej sierżanta Gwoździa  (maszynopis w  MWB) i Opowiadanie  
sierżanta Gwoździa  (druk w: „Polityka” 1968, nr 45). Oba teksty utrzymane są 
w  stylu Kaprala Szczapy  K. L i l i e n f e l d a - K r z e w s k i e g o .

8

Kochany! Właściwie to ja  jestem  Świnia, że dotąd na Twój list nie 
odpisałem, ale taki już czasem jestem  niepiśm ienny. Jest to okres najin 
tensywniejszego w strę tu  do siebie samego; wyobraź sobie takiego jak  ja 
lenia w  okresie, kiedy nie jest zdolny ani do ścisłej pracy naukowej, ani 
do twórczości — przesypiane do 4-ej dnie i noce przesiedziane do czwar
tej, a czasem do ósmej w  wolterowskim  fotelu z przepływ ającą przez 
mózg falą chaotycznych „m arzeń” (prawda, jakie to sentym entalne sło
wo? —). Ciągle szukam  samego siebie — widocznie m nie w ogóle nie ma, 
widocznie niektóre ustroje cząstkowe mego system u nerwowego wyrosły
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po to, aby skonstatować, że innych nie ma. I ciągle samego siebie przeży
wam, prześcigam, sprowadzam do zera: każdej nowo nabytej wartości 
nieufnie zaglądam w  oczy. Sprawdzam, czy nie fałszowana, chwytam  ją 
wreszcie tryum falnie za ogon, a nazajutrz dowiaduję się, że w łasny cień 
łapałem  ręką. Są chwile, kiedy wszystko się we mnie przewartościowuje: 
nie miewam zainteresowań naw et w kierunku jakiejś utopijnej radości 
życia — w ydaje mi się wówczas mój byt w  ogóle uciążliwym, zbytecz
nym. Sztuka przem awia do m nie jakimiś sporadycznymi trzaśnięciam i 
w pysk, gorącą podnietą i czuję wtenczas potrzebę tworzenia — to odpo
wiada w ylaniu kubła zimnej wody na sp[iecz]ony łeb. Nagryzmolone 
m iernoty [cjisnę wreszcie gdzieś na czterdzieści cztery w iatry  i przem a
wiam  do siebie poważnie: idioto, idioto... Zaczyna się gorączkowa praca: 
tego nie wiem, w tym  względzie jestem  kretynem  — pakuję sobie w  łeb 
książki, pojęcia. Ale nie mogę tak  długo — w net przyjdzie jakaś fioletowa 
apatia, śpię ciężkim sołdackim snem, jem przez sen. A kiedy się budzę, 
widzę zupełnie niezmysłowe barw y m inionych kobiet i przypom inam  ja
kieś skośne spojrzenie sprzed kilku lat. To są takie dobre, zupełnie głupie 
chwile. Poszedłbym do teatru, ale nie mam pieniędzy. Mam za to książ
ki — przyjaciół; czytam jak  fanatyk. Ktoś mi niedawno wskrzesił Szar- 
skiego 1 — pytał mi się, jaki on miał cel w życiu. Czy Ty wiesz, że to  był 
Anhelli? Ty jesteś nim  także trochę, ale zbytnio trącisz Oskarem W ilde’em. 
À propos W ilde’a — czytałem go ostatnio do wymiotów — m am  też 
stw ierdzoną zdolność do operowania robaczywymi paradoksami. W ogóle 
nie w arto się kłaść spać i nie w arto wstawać. Chciałbym, żebyś był w W ar
szawie i żebyśmy razem chodzili na  historię sztuki — widzisz, to już jest 
napięcie kierunkow e ku dołowi — czy nadaję się na eunucha madame 
l’art? Zdarzają się tygodnie, że jestem  zupełnie „porządnym człowie
kiem ” — one to właśnie tworzą to, że jednak faktycznie „studiuję”. Z tym  
wszystkim  nie bywam  teraz wcale erotyczny — w tym  względzie prze
chodzę już w  cynizm — to się tak  nie da opisać. Ciekawy jeszcze jestem  
stosunku (nie chcę tu  powiedzieć „miłości” — to zdarte już słowo) z ko
bietą inteligentną, bo te wszystkie dotychczasowe takie były głupiutkie.

Chciałbym, żebyś przeczytał książkę W itkiewicza O teorii czystej for
m y  w  malarstwie  2, filozoficzne rozdziały tej książki dały mi dużo prze
żyć. W ogóle, gdybyś przyjechał, o wielu rzeczach byśmy pogadali i dał
bym Ci lub wskazał książki do czytania. Czytaj ciągle i nigdy nie stój 
w miejscu, to jest nie sądź, że już coś wiesz — to zabójcze. Jak  żyjesz, 
co Cię interesuje, co przeżywasz? Pisz do m nie jak możesz najczęściej — 
nie chciałbym z Tobą stracić kontaktu. Nie zrażaj się nieregularnością 
m ojej korespondencji; okres milczenia potrafię pokryć czasem, gdy jestem  
odpowiednio usposobiony, takim  kilometrowym jak ten listem.

W dziedzinie sztuki oducz się mówić „tak” i „nie” — najlepiej się tam
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daje zastosować „może” ; w  ogóle jeżeli m am  jakikolwiek wpływ na Cie
bie, to  chciałbym go obrócić na  zwrócenie Ci uwagi na konieczność pew
nej rewolucjonizacji myśli. N aturalnie nie sądź, że ja jestem  próbką takiej 
nowej wartości — ja  jestem  człowiek, który szuka i we własnych bebe
chach krw aw i się po ciemku (to zresztą może za silne). W k a ż d y m  
razie bądź dla mnie nadal tym , czym jesteś. Ściskam Cię serdecznie i ca
łuję.

Twój Wl.
19/11 1922

Złożony na pół arkusz papieru listowego w  kolorze kremowym, formatu 
20X12,5 cm, zapisane s. 1—4 atramentem czarnym. Na wszystkich stronach na 
wysokości 7 cm od góry niewielka plama, która utrudnia odczytanie tekstu.

1 Bohdan S z a r s  к i, przyjaciel młodego Broniewskiego, ppor. 1 p. p. Legio
nów. Poległ 28 IX 1920 w  bitwie pod Lidą.

2 Mowa o książce S. I. W i t k i e w i c z a  Nowe formy w  malarstwie i wynika
jące stąd nieporozumienia  (Warszawa 1919); pokaźne jej ustępy przepisał Broniew
ski do swego Pamiętnika.

9

-------------- I zobaczyłem przeciskające się przez jedyne okno mego pokoju
szare promienie świtu, rozbite w dwie fale barw nych smug — niebieskiej 
i różowej — jak  gdyby były same w sobie uzupełnieniem  tych dwu barw. 
Cała przestrzeń kilku m etrów  sześciennych powietrza, jaka mnie otacza, 
stała się w tedy barw nym  płynem, niby szklaną masą, która zamknęła 
w  sobie tylko te dwa kolory -— czerwony i niebieski, biegnące od wiszą
cych na oknie dwubarwnych, w  wąskie paseczki pociętych bibułek, a osła
niających je od góry do dołu.

I wyobraziłem  się w lepionym  w tą  szklaną masę między różowo-nie- 
bieskie pasma, aż przypom niała mi się widziana u kogoś taka właśnie 
kula, leżąca na stoliku pełnym  zwichrzonych papierów, dla których była 
jednocześnie ozdobą i przyciskiem.

Bez najm niejszego zastanowienia przeniosłem niewyspane oczy na 
przylegającą do m nie ścianę, gdzie znalazłem symetrycznie przyszpilone 
karty, których nie było tam  jeszcze przed paru  dniami... „ ta pierwsza to 
Honorka Stachiewicza” 1 — pomyślałem nagle, i myśl o niej zajęła mnie 
więcej niżeli otaczające powietrze, tak  że zapomniałem zupełnie o kuli, 
która była jednocześnie ozdobą i przyciskiem.

Kolejno domyślam się znaczeń wiszących nade mną kart i widzę 
w  rozstawieniu widoczków zarys krzyża o trzech ramionach, którego 
szczyt kończy się pocztówką z życzeniami noworocznymi, przedstaw iającą 
„dam ę”, nad której głową wym alowano zegar ze wskazówkami postawio
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nym i na godzinę dwunastą. Świta... — wtedy nie śpię już zupełnie, 
a właściwie nie myślę o tym, aby zasnąć. Jakiś przed paru godzinami 
przeżyty niepokój zdaje mi się być teraz marzeniem tylko — marzeniem, 
które stało się i przeobraziło we mnie z zimnym wyrachowaniem człowie
ka, który zabił (!?).

I nagle „człowiek, który zabił”, odrywa myśli me od tego, co się stało, 
a jakaś zbrodnicza fizjognomia wkrada się do mojej wyobraźni i patrzy 
na mnie moimi własnymi oczyma. Chciałbym już o tym  nie mówić ze 
sobą, zwracam znowu oczy na pokój — chcę myśleć o przestrzeni, co 
wygląda niby szklana masa, która zamknęła w sobie tylko te dwa kolory: 
czerwony i niebieski... ale teraz mój pokój wygląda zupełnie inaczej i nie 
mogę już znaleźć myśli o kuli, k tóra była jednocześnie ozdobą i przy
ciskiem.

Dwubarwne, w wąskie paseczki pocięte bibułki kołyszą się teraz lekko 
oddechem zimnej wichury, jaka przez szpary w  oknie przenika, i szelesz
czą jak gdyby rozsuwane niewidzialnymi paluszkami kogoś, kto by chciał 
zajrzeć przez okno do mojego pokoju o godzinie szóstej rano i był bardzo 
ciekawy.

Dzień!
Zaciągam koc na oczy — nieruchomieję — wtedy nie jestem  już sobą 

i zdaje mi się, że mnie nie ma. A jednak nie śpię — to jakiś półstan snu... 
uderzają we mnie błyski dwojga szklących się oczu — oczu, które myślą 
tak  jak  moje i zaledwie w ym ykają się spod ociężałych powiek. Moja 
danserka uśmiecha się jakąś nieodgadnioną radością — uśmiech ten  na
daje zagadkowy wyraz jej tw arzy — nie zmienia się — jak  gdyby w yrył 
stałe piętno osobliwego zadowolenia. Nade m ną kołysze się płynna melo
dia modnego walca, opowiadana nieokiełznanymi dźwiękami o m elancho
lijnym  nastroju. Jestem  — jak  po kieliszku mocnego wina, jak gdyby pod 
wpływem  alkoholu — aż przestaję panować nad sobą — nie myślę — 
cały oddaję się niespokojnej grze, grze krw i — tańczę! — Moje ciało staje 
się bezwolne, łakomie pochłania każde lekkie dotknięcie jedwabnej sukni 
m ojej danserki — i zapala się ciepłem bijącym od niej. Przeleciał po m nie 
snop iskier, co stopiły się w jedno uderzenie tętna, w  jeden płomień 
obłąkańczej radości. Tempo melodii w pewnym momencie obum iera — 
przystajem y wtedy, póki nowa fala dźwięków nie spadnie na nas i nie 
da hasła do dalszej wędrówki po sali.

Moje ręce przylgnęły jak  dwie białe plamy do ciemnego jedwabiu; są 
ubrane w śnieżnobiałe rękawiczki z matowej skóry i drżą teraz.

Naraz zgrzyt jakiś wdziera się do tonów melodii, aż skaczą szybko, 
bezładnie, rozpraszają się nieuchw ytną gamą dźwięków — w momencie 
tym  cichną powoli, rozpływają się i gasną — to ostatnie akordy ukołysa
nej pieśni — zakończen ie------------
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Teraz m usiałbym  wyobrazić sobie moment, k tóry mi przyniósł myśl 
o „człowieku, k tóry zabił” ; przecieram  więc oczy i patrzę znowu na po
kój — może znajdę m yśl o kuli, k tóra była ozdobą i przyciskiem?

Kochany! List Twój z 19 b. m. otrzym ałem  dzisiaj — i, jak widzisz, 
staram  się zaraz „coś” Ci nagryzmolić — choć mi nietęgo idzie. Nie za
pomnij i pisz.

Całuję Cię i ściskam mocno.
Twój Bronek

dn. 22 lu ty  [19] 22 r.

Złożone na pół dwa arkusze grubego papieru listowego w kolorze białym, for
matu 19,5X15 cm, zapisane s. 1—8 atramentem czarnym.

1 Obraz P. S t a c h i e w i c z a  Wenus z Milo i Honorka z Bronowie, reprodu
kowany w  tym czasie na pocztówkach.

10

Mój drugi list do Ciebie 1

— Przyszedł mi dziś do głowy 
twój pokój kolorowy, 
zam knięty w  kuli szklanej 
twój pałac kryształowy...

Nie pałac to, a zamek 
z kryształu, z m orskiej piany: 
srebrzysty dach i ściany, 
sto złotych drzwi bez klamek, 
sto okien pełnych róż... 
balkony i podcienia, 
kolum ny i sklepienia, 
na blankach, na krużgankach 
lśnią perły  z głębin mórz...
Strzeliste amfilady, 
w ysm ukłe kolumnady, 
posadzki lśniące, szkliste, 
bordiury  pozłociste...
W zwierciadła półkoliste 
m kną cienie i sylw etki: 
figlarne statuetki, 
amorki i bachantki, 
pasterze i pasterki, 
zabawki, bombonierki 
i srebrny pył serwantki...
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...A daleko... w  ostatnim  gabinecie 
całym ze szkła...
...ktoś gra...
gra cichutko na starym  szpinecie...

Cieniuteńką przędzę snuje w ątły wiolin, 
zapach zwiędłej róży i szelest krynolin...

Uśmiechnięte damy tańczą „danse rococo”, 
na paluszkach płyną, kłonią się głęboko...

Pudrowane główki w perukach i w  muszkach 
i wachlarze zwiewne w  różowych paluszkach.

Cichuteńko tańczą, nim  ktoś grać przestanie. 
Opuszczone ram y złocą się na ścianie...

Ktoś z trzaskiem  zasunął pokrywę szpinetu.
Ktoś szybko się zbliża ze świecą, 
a dama wyciąga ram iona z portretu  
i łzy po policzkach jej lecą...

Ktoś idzie lustram i przez ściany zamczyska.
— K rzyk ostry i strzał z pistoletu...
Z zbitego zwierciadła krew  żywa wytryska
— cichutko łka dama z portretu. —

Ktoś śmiechem wybuchnął i umilkł ze zgrzytem, 
w  salonie ktoś klasnął i świstnął, 
w  posadzkę uderzył ktoś koźlim kopytem 
i zamek jak  szkło się rozprysnął...

Poza tym  wszystko po staremu.
Ściskam Cię — 

Twój Wl.
Warszawa, 22/11 1922 r.

Złożony na pół arkusz papieru listowego w kolorze białym, formatu 20X12,5 
cm, zapisane s. 1—3 atramentem czarnym.

1 Wiersz zachowany w kilku wersjach również w rękopisach Broniewskiego, 
a pt. Sen rokokowy  zanotowany w Pamiętniku  (zbiory MWB, teczki XXIa i XIV). 
Przesłał go poeta także Halszce Kamockiej, która wiersz ten opublikowała w  „Po
lityce” (1966, nr 8) (zob. list 4, przypis 2). Jak napisał Broniewski w Pamiętniku,  
bezpośrednią przyczyną powstania Snu rokokowego  była proza Kencboka prze
słana mu w liście z 22 II 1922 (list 9). .
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[25 IV 1922]

Kochany! List Twój 1 bardzo m nie ucieszył, bo nie otrzym ując tak 
długo odpowiedzi na list, k tó ry  wysłałem jeszcze do Grodna, zaczynałem 
przypuszczać, że stosunek Twój do m nie uległ pewnej zmianie. Ale tak 
nie jest — praw da? Widzisz — bo czasem tak  mi w  życiu b rak  powietrza, 
tak  w ydaje mi się, że jestem  jakim ś biednym, opuszczonym zwierzątkiem, 
że potrzeba mi nieodzownie jakiejś od kogoś sym patii. A teraz w W arsza
wie, zwłaszcza ze swym  bałaganem  myśli, czuję się tak  sam jak  nigdy 
jeszcze. Jestem  tak  zwanym „mózgowcem” — o wiele więcej przeżywam 
w ew nątrz siebie niż tak  norm alnie jak  inni ludzie. W dodatku od kilku 
już miesięcy staczam walkę ze samym sobą — nie znaczy to, abym  jakieś 
nowe wartości przyjm ował (chociaż i to się zdarza), ale przede wszystkim 
odrzucam stare. Nieraz wśród tego zam ętu doznaję uczucia pustki, ale to 
nie jest rzeczą istotną; nie chcę nad sobą stawiać kropki, m am  zresztą na 
to jeszcze dużo czasu. W yrażam się tak  pojęciowo, że nie wiesz może, o co 
mi chodzi. Polega to wszystko na filtrow aniu książek przez mózg; czytam 
i zaciekle walczę z autorem ; muszę koniecznie w  jakiś sposób do niego się 
ustosunkować — więcej rzeczy odrzucam niż przyjm uję. Po jakich mo
rzach żegluję — spytasz? To trochę dziwne, ale tak  jest: chaotycznie bio
rę wszystko, co mi w pada pod rękę, i to w  mniejszej mierze rzeczy nauki 
niż sztuki. Urzędownie (to znaczy: w  uniwersytecie) zajmowałem się ety
ką i tu  znalazłem skarb w postaci książki Guyau, Francuza: Moralność 
bez powinności i sa n k c ji2. Koniecznie przeczytaj to, jeśli będziesz mógł 
dostać, bo choć ta  książka m a 50 lat, ale drugie tyle upłynie, zanim lu
dzie ją ocenią.

Poza urzędową lite ra tu rą  naukow ą (filozofia, historia sztuki) czytałem 
w  ciągu tych ostatnich kilku miesięcy Balzaka, W ilde’a, Papiniego, Ro
m ain Rollanda i Dostojewskiego. Tych dwóch ostatnich to kolosy; kocham 
Rollanda za jego spokojny, słoneczny anarchizm  i nieprawdopodobne 
znawstwo człowieka — poznaj go także — koniecznie. Do Dostojewskiego 
jeszcze się dostatecznie nie ustosunkowałem. Coraz bardziej w yrabiam  
w sobie krytycyzm , k tóry  czasem w sceptycyzm przechodzi; nieraz już 
pewnym  byłem, że jakaś rzecz jest biała, a podszedłszy z innej strony, 
przekonywałem  się, że jest czarna, a jeszcze z innej, że bajecznie koloro
wa. Coraz trw alej zarysowuje się we m nie stara, bo jeszcze Protagora- 
sowa teza, że „m iarą rzeczy jest człowiek” 3; stosuję to nie tylko do fi
zycznego poznania, ale i w  pojęciach o dobru, pięknie... P rzy tym  opie
ram  to na m aterialistycznych podstawach: nie istnieje dla m nie „dusza” 
człowieka jako coś odrębnego od jego ciała; jest to jednia nierozerw alna 
i nieśm iertelna „tylko w  skutkach swojego czynu” 4.
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Za Guy au powtarzam, że spotęgowanie życia ludzkiego, które jest je
dyną bezpośrednio nam  daną rzeczywistością, winno być jedynym  kry te
rium  postępu ludzkiego; spotęgowanie? — a więc zrobienie go piękniej
szym, bardziej twórczym, pozbawionym przykrości.

Ale dość już tej pseudofilozofii... Są to myśli, których w  zwartej nau
kowo formie jeszcze przedstawić nie mogę. Muszę Ci zakomunikować 
dość miłą dla m nie nowinę, że cieniutki dotychczas strum yczek mojej 
twórczości poetyckiej zaczyna się rozszerzać w  ciągu ostatnich tygodni; 
m am  jakoś więcej rozmachu i chęci do pisania i snuje mi się sporo m yśli 
poetyckich. Załączę Ci kilka wierszy 5, ale nie będą one już tym, co w da
nej chwili przeżywam. Nad moją pisaniną ciąży pewien fatalizm : skoro 
napiszę coś, zaraz po przeczytaniu zaczynam ostrą krytykę, która każe 
mi chować je  przed ludzkimi oczyma. Chm ielew ski6 tylko i Ty czasem 
je widzicie. Jeżelibym  się zdecydował starać o druk, to tylko takiej rze
czy, która by mi na dłużej wystarczyła.

Oprócz drobiazgów piszę teraz dłuższy poemat pt. Pątnik sza lony7 ; 
używam zmienionej nieco sekstyny, którą zmieniam i męczę do nieskoń
czoności. Są to fantastyczne dzieje mojej uduchowionej jaźni, k tórą za
wlokłem aż w  średniowiecze i wcielam w  przeróżne postacie: Parsiw ala, 
Dżingis-chana, w których chcę uzmysłowić swoje dawne intelektualne 
przeżycia. W ystępuje tam  również „Pani”, która ma symbolizować to, co 
jest dla człowieka niepoznawalne, jednak nie jakąś mistyczną lub m eta
fizyczną tajemnicę, lecz te istotne tajem nice prawdy, dobra, piękna, o czym 
w rezultacie mamy bardzo słabe pojęcie. Mimo to poemat ten m a w  sobie 
jakiś cień mistycyzmu, choć mniej mi chodziło o treść pojęciową niż w ą
tek dla snucia fantazji. Teraz w ydaje mi się, że psują tam  całość niektóre 
nowe, asonansowane rymy. Prawdopodobnie zmienię go jeszcze.

Od tygodnia mam niezm iernie miłe zajęcie; mianowicie, zaproszony 
przez żonę mego zabitego przyjaciela J. L e h ra 8, porządkuję i segreguję 
pozostałe po nim pisma. Był to zakonspirowany, a jednak dużej m iary 
poeta. Talent zakrojony na m iarę Rimbauda. W jego wierszach i poema
tach, których bardzo dużo zostało się, grzebię się teraz i podziwiam wiel
ki cień tego człowieka. Coś z Baudelaire’a, Rimbauda i Norwida, jednak 
nie naśladownictwo, lecz na wskroś swoista myśl poetycka. Język najczę
ściej bajecznie archaizowany, bogaty i soczysty. Staram  się teraz wspól
nie z wdową w  jakiś sposób dać to  ludziom 9.

Dodam Ci jeszcze o pewnej smutnej dość dla mnie osobiście okolicz
ności: mianowicie zmuszony będę w  krótkim  czasie zacząć coś zarabiać, 
bo nie mogę być niebogatej Matce ciężarem. W yobrażasz sobie m nie sie
dzącego 7 godzin w  jakim ś biurze lub czym podobnym. Rozpacz. Tym 
czasem łatam  jak  mogę. Sprzedałem siodło, ale zarwano m nie: nie dosta
łem ani feniga. Może ktoś z Twoich kolegów z kursu kupiłby lornetkę;
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czasem są tacy, którzy nie m ają co robić z pieniędzmi. Ściskam Cię ser
decznie. Pisz i przyślij mi coś ze swych utworów.

Twój Wl.

Oryginału listu brak. Tekst według Pamiętnika, w  którym pod datą 25 IV
1922 przepisał Broniewski „napisany przed chwilą” list do Kencboka.

1 Ów list Kencboka nie zachował się w  zbiorach MWB.
2 J. M. G u y  a u, Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction. Paris 1885; 

przekład: Zarys moralności bez powinności i sankcji. Warszawa 1910.
3 Zdanie P r o t a g o r a s a  cytowane przez P l a t o n a  w  dialogach Teajtet 

i Protagoras.
4 Reminiscencja z manifestu Federaliści napisanego przez J. R. К u s t r o n i a, 

oficera legionowego, starszego przyjaciela i przewodnika ideowego młodego Bro
niewskiego. Punkt pierwszy tego manifestu głosił „Kult człowieka, jedynej rze
czywistości nieśm iertelnej w  rezultatach czynu”. Rękopis manifestu, podpisany 
pseudonimem Perykles — w zbiorach MWB.

5 W papierach Kencboka nie znaleziono przesłanych wtedy utworów. W Pa
miętniku  Broniewskiego po odpisie listu do Kencboka zanotowane są wiersze: K il
ka słów, Kolorowe wiatry, Podróż do Indii. Prawdopodobnie te utwory przesłał 
poeta przyjacielowi. O wierszu Kilka słów  wspomina Kencbok w  swej odpowie
dzi z 30 IV 1922 (list 12).

6 Zenon C h m i e l e w s k i ,  przyjaciel Broniewskiego jeszcze z ławy szkolnej 
w gimnazjum płockim i z okresu walki w  Legionach. Obecnie mecenas w Dąbro
wie Górniczej.

7 Mowa prawdopodobnie o dłuższym poemacie zachowanym bez tytułu w  bru
lionowym zapisie, inc. „Krzywe w ieże różowym rzeźbne alabastrem” (zbiory MWB, 
teczki XX, XXIa). Jest on jednak pisany 13-zgłoskowcem.

8 Jan L e h a r ,  kolega i przyjaciel Broniewskiego z Legionów. Zginął 27 III 
1916 w  bitw ie pod Kościuchnówką.

9 Miejsca publikacji utworów Lehra nie udało się ustalić.

12
Chełmno, 30 IV [1922]

Kochany !

Sprawiłeś mi bardzo m iłą niespodziankę przysłanym i rzeczami — 
ogromnie mi się podobają — w szczególności K ilka  słów 1. Ten wiersz 
staw iam  na pierwszym  m iejscu przed innym i może dlatego, że potrafię 
go lepiej przeżyć czytając i przez to samo poddać się odpowiedniemu na
strojowi.

Wszystko jest bajeczne — i jestem  Ci ogromnie wdzięczny, że dzielisz 
się ze m ną swoim „dorobkiem ”, uw ażając m nie widocznie za godnego do 
czytania Twoich rzeczy przed czasem, póki nie zaczniesz udzielać się ko
chanem u ludkowi.

Dziwi mnie, że dotychczas nie decydujesz się puścić czegoś „na fo
rum ”, bo dopraw dy piszesz rzeczy bardzo ładne i w  swoim rodzaju posia
dające cechy indywidualne.
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Ciekawi m nie Pątnik szalony, ale mam nadzieję, że pokażesz mi go za 
jakiś miesiąc, gdy przyjadę na urlop po ukończonym kursie. Pytałem  na 
kursie o lornetkę — okazało się, że kursiści golsi są ponad wszelką wyo
braźnię, a m oją miłą propozycję wzięli za żart i na tym  się skończyło. 
Osobiście reflektowałbym  na lornetkę, ale także jestem „biedny” na ku r
sie, tak  że musiałem prosić pomocy z domu.

Teraz z niecierpliwością oczekiwać będę na urlop, da on mi sporo cza
su do pogadania z Tobą i tym  samym zaznajomienia się z dalszym ciągiem 
Twojej pracy na polu „pióra” .

Piszę strasznie nudnie — wybacz mi, bo doprawdy trudno inaczej 
kleić myśli, gdy nad głową „wyje” kilku gości-kolegów i pyta m nie się
0 coś co chwila. Teraz ściskam Cię mocno — nie zapomnij o mnie i pisz.

Twój Bronek

Złożony na pół arkusz papieru listowego w  kolorze niebieskim, formatu 17X 
13 cm, zapisane s. 1—4 atramentem czarnym. Data roczna ustalona na podstawie 
listu Broniewskiego z 25 IV 1922 (list 11), na który odpowiadał Kencbok.

1 Zob. list 11, przypis 5.

13

[Między 2 V a 17 V 1922]

Kochany! Wybacz — list ten różnić się będzie od swych poprzedni
ków — nie jestem  dziś ani liryczny, ani rozlewny. Myślałem, że to chwi
lowe, ale nastrój ten zagospodarował się we mnie à la longue, już od 
dwóch tygodni, w  ciągu których nic mądrego nie napisałem, a co gorsza, 
nie przeczytałem. Ciągle m artw ię się, w  jaki sposób zdobyć pieniędzy,
1 wszystkie rachuby mnie zawodzą. Miałem dostać posadę w Związku 
Strzeleckim na wyjazdy (100 tys. mk) *, ale jakoś dotychczas nie dają mi 
odpowiedzi. Chodzę przeto na wyścigi, kokietując los szczęścia, który czę
sto haniebnie mnie zdradza. Ostatnio przyszedł mi do głowy, mam w raże
nie, genialny pomysł: napisać scenariusz dla kina 2 i sprzedać go. Jest to 
robota głupia i niewdzięczna, ale o ile mi się uda, przyniesie sporo do
chodu. W łaśnie idę nad Wisłę (upał), będę się grzał na słońcu i kończył 
ten swój elaborat. G rają teraz w Polskim H am leta ; żałuję, że nie mam 
16 lat, że nie jestem  uczniem 5 klasy i że nie mogę się zakochać w M aj- 
drow iczów nie3 — a może tylko w  Ofelii. Czytam teraz N ietzschego4 
i dziwię się, jak  mogłem dotychczas go nie znać — daje on doskonały 
w yraz moim poglądom religijnym, m etafizycznym  itp. — zresztą nie znam 
go jeszcze w  całości. Często teraz miewam okresy jakiegoś bezwzględnego 
lenistw a: nie chce mi się wstawać, kłaść się spać, wyjść z domu, wrócić
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do domu — i myśli tylko samopas wszędzie „włażą w  szkodę”. Lubię na 
przykład w myśli snuć romanse. Powiedzmy, że siedzę w  tram w aju na
przeciwko jakiejś dziewczynki; ona m a zielone rękawiczki i bardzo sub
telny profil — patrzy  się w  okno i tam  się wzajem nie widzimy. W tedy 
w  ciągu kilkunastu m inut przeżywam  razem z nią kilka miesięcy tak  
zwanej miłości — przem yśliwam  ze szczegółami wszystko to, czym się 
razem możemy cieszyć, o czym rozmawiać, wreszcie, jaki będzie finał. 
Wszystko to jest bardzo miłe i nie m a charakteru  zmysłowego. Dlatego 
też na ostatniej stacji zam iast „po w arszaw sku” „przystawić się” — kła
niam  się tylko i idę do domu, myśląc, że przez 15 m inut byłem  zakochany. 
Czasem jest zdziwiona. Długi czas także siadywałem po bulwarach ze 
szkicownikiem i rysowałem  typy sąsiadów. No — wszystko to zresztą jest 
dosyć głupie. Ściskam Cię serdecznie, mój drogi, i chciałbym bardzo od
bierać często Twoje listy. Ale dlaczego tak  mało donosisz o sobie? Czy 
przestałeś pisywać? Przyślij m i coś swego. Kiedy przyjeżdżasz do W ar
szawy? Wiesz, Szeligowski 5 się ożenił w  Wilnie.

No, bywaj zdrów.

Wl.

Karta białego papieru w  prostokątną kratkę z niewyraźnym znakiem wodnym, 
formatu 27X21,5 cm, zapisana obustronnie atramentem czarnym. Data listu usta
lona na podstawie jego treści (wspomniane przedstawienie Hamleta  grane było 
w  Teatrze Polskim od 2 V 1922) oraz odpowiedzi Kencboka z 18 V 1922 (list 14).

1 Posadę tę otrzymał Broniewski w  czerwcu 1922. Został w tedy inspektorem  
objazdowym Związku Strzeleckiego, założonego w  r. 1910 jako organizacja przy
sposobienia wojskowego młodych i zalążek Legionów, a następnie wznowionego 
w 1919 jako młodzieżowa, paramilitarna organizacja szerząca ideologię Piłsudskie
go. Wbrew przewidywaniom wynagrodzenie miesięczne na tej posadzie wynosiło 
nie 100 000, lecz tylko 80 000 marek. Suma ta ze względu na stale postępującą in 
flację była bardzo niewielka (według Rocznika statystycznego Warszawy  (1922) 
prokurent w  banku zarabiał w  tym czasie 300 000, a urzędnik pomocniczy w  ban
ku 185 000 marek).

2 Pomysł ów, zrodzony prawdopodobnie podczas pisania listu do Kencboka, 
nie został zrealizowany. W Pamiętniku  Broniewskiego brak jakiejkolwiek wzmian
ki na ten temat — choć zwykle poeta notował w  nim wszelkie swoje zamierzenia 
i realizacje twórcze. W rękopisach Broniewskiego nie zachowało się również nic, 
co by świadczyć mogło o próbach pisania scenariusza filmowego.

3 Premiera Hamleta  w Teatrze Polskim odbyła się 2 V 1922. Reżyseria A. Szyf
mana, dekoracje K. Frycza; w  roli tytułowej — W. Brydziński. Maria M a j d r o -  
w i c z ó w n a  — znana ze swej piękności aktorka — kreowała rolę Ofelii.

4 O lekturze dzieł Nietzschego pisał Broniewski w  tym czasie i na kartach Pa
miętnika, ale nie wym ienił ani tytułów, ani cytatów pozwalających zidentyfikować 
czytane dzieła.

5 Bogdan S z e l i g o w s k i ,  legionista, a następnie oficer zawodowy 1 p. p. Le
gionów, w  1923 r. kapitan.
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14

Chełmno, 18 V [1922]
Kochany !

Właśnie przed chwilą otrzymałem list Twój i przetraw iam  Twoje biedy.
Jak  widzę, pod presją m aterialnych potrzeb zmuszony jesteś zabierać 

sobie czas na wyszukiwanie rzeczy praktycznie koniecznych i uśmiechać 
się do „losu szczęścia” . Ta ostatnia kombinacja, a mianowicie wyścigi, nie 
rokują Ci chyba nic pewnego — przeciwnie, stawianie na konie może Cię 
doprowadzić do ru iny w  całym tego słowa znaczeniu. Inna kwestia, że to, 
co piszę, nie jest absolutnie skierowane, abym ośmielał się prawić Ci mo
rały lub coś podobnego.

Twój pomysł pisania scenariusza dla kina zasadniczo jest b. na m iej
scu, ale nie wiem, czy nie jesteś czasami w  błędzie i może nie znasz 
u trudnień  w  tym  kierunku. Mianowicie scenariusz „kinealny” podlega ja
kimś specjalnym  prawom, tajem nicę istnienia których przechowują sta
rannie ludzie poświęcający swoje zdolności w  tym  kierunku. O ile więc 
jesteś w  posiadaniu czegoś podobnego, ta  praca może być nadzwyczajnie 
owocną (w mamonę) — w przeciwnym razie nie masz się co łudzić. P rzy
kro mi, że piszę same rzeczy przykre, ale tak  — myślę — najlepiej.

Sprawę tworzenia scenariuszy kinowych znam od jednego ppor. z na
szego pułku. Otóż m atka owego jegomości pisuje takie rzeczy, naw et z ol
brzym im  powodzeniem finansowym  (opowiadał mi, że za jakąś rzecz 
otrzym ała niedawno 200 000 dolarów). Osoba ta  pisze dla firm  am erykań
skich, z którym i jest w  kontakcie. Cała trudność polegała podobno na w y
dostaniu wzoru scenariusza i nawiązaniu stosunków z Ameryką.

Może Ty masz zamiar swoją rzecz oddać jakiej polskiej firm ie — 
w  takim  w ypadku będziesz mieć prawdopodobnie mniej trudności, ale za 
to wynagrodzenie w  tym  samym stosunku. Jak  widzisz, znam trochę te 
rzeczy, bo sam miałem kiedyś zamiar pracować trochę w  tym  kierunku, 
ale dałem spokój zmierzywszy trudności. Może Tobie uda się lepiej, czego 
Ci szczerze życzę. Ciekawią mnie Twoje miłosne kombinacje, a w  pierw 
szym rzędzie nastroje. Ten stan powinieneś bezwzględnie ująć w  jakąś 
rzecz — może być z tego coś bardzo ładnego. Prawdopodobnie za dwa 
tygodnie powinienem być już na urlopie w Warsz., o ile mnie pułkownik 
puści po kursie. W tedy wyrozmawiamy się, ile się zmieści. Tymczasem 
ściskam Cię i całuję serdecznie.

Bronek
Będę tu taj do 29 maja.

Złożony na pół arkusz białego papieru listowego, formatu 18X17 cm, zapi
sane s. 1—4 atramentem czarnym. Data roczna na podstawie listu Broniewskiego 
(list 13), na który odpowiadał Kencbok.
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15
Grodno, 18 VI [19] 22

Kochany!

Znalazłem chwilę wolną, więc piszę do Ciebie słów kilka. Na ogół 
jestem  przepracowany, bo m aszynistów 1 brak w  pułku i muszę orać. 
W Grodnie wszystko to samo jak  przed trzem a miesiącami 2. Nie zmieniło 
się nic — zupełnie. Nie jestem  tym  zaskoczony, ale spodziewałem się cze
goś nowego. Nawet niewiasty, które znałem przedtem  tak  dobrze, wyglą
dają, jak  gdyby chciały mi przywrócić utracone z wyjazdem  prawa. Czu
ję się więc — jak  u siebie w  domu. A mój dom już nie jest tym  pokoikiem 
o kolorowym oknie. Mam teraz dużo słońca i kwiatów. Bardzo mi teraz 
dobrze. Mogę myśleć i pisać spokojnie.

Moje odwiedziny u  C ieb ie3 dały mi bardzo dużo. Chciałbym nadal 
poznawać Twoje rzeczy jak  dotąd. Kiedy myślę o Tobie i Twoich utw o
rach, jestem  przekonany niezbicie, że staniesz ponad to, co jest, a Twoje 
rzeczy pójdą w  pokolenia.

Musisz tylko chcieć. — Pam iętaj: „Kto może — co chce, jest wiel
kim ”.

Musisz urobić w  sobie dwu osobników: jeden zakładać ma fundam en
ta  m aterialne ściśle Twojej egzystencji, drugi będzie tworzyć. Ten drugi 
z czasem wyzwoli się z tow arzystw a pierwszego — wtedy kiedy zmożesz 
życie i staniesz o w łasnych siłach. Nie wiem, czy rozumiesz mnie, tak  jak  
myślę — w przeciwnym  w ypadku, mógłbyś przyjąć dobre słowa za złą 
monetę. Pisz, proszę, jak  możesz najczęściej. Ściskam Cię i całuję bardzo 
mocno.

Twój Bron.

Złożony na pół arkusz białego papieru listowego, formatu 18X17 cm, zapisa
ne s. 1—4 atramentem czarnym.

1 Maszynistami nazywano w  wojsku specjalistów od ciężkich karabinów m a
szynowych. Kencbok był jednym z nich.

2 Po trzymiesięcznym kursie w  Chełmnie i dwutygodniowym urlopie spędzo
nym w  Warszawie Kencbok powrócił do Grodna, gdzie przed przeniesieniem na 
stałe do Wilna stacjonował wtedy 1 p. p. Legionów.

3 Z Broniewskim widział się Kencbok osobiście w  czasie dwutygodniowego 
urlopu spędzonego w Warszawie w  pierwszej połowie czerwca 1922.

16
Grodno, 8 VII [19] 22

Kochany !

Już dawno nie pisałem do Ciebie, może czekałem na Twoją odpowiedź, 
licząc swe listy poprzednie, albo nie m iałem  czasu — to wszystko jedno. 
Pracuję teraz dużo — bardzo dużo nawet, i w domu jestem  tylko na tyle,
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aby wstać czy też po całodziennych ćwiczeniach i wykładowej gadaninie 
spać się położyć. Zresztą jestem  ciągle poza domem, w koszarach z trzódką 
wojowników, których uczę zabijać — i to wszystko.

Dzisiaj przy sobocie znalazłem się wcześniej niż zazwyczaj na kw ate
rze — pam iętam  o Tobie, więc piszę. U nas trochę zmian: m jr Wenda 
dowodzi sztabowym baonem, kpt. Sobolta 1 drugim  — nowych oficerów 
cała paka. Sm utniej teraz i zupełnie inaczej jak  w zeszłym roku... Tamte 
czasy przypom inam  sobie ciągle i myślę, że było lepiej — o wiele lepiej. 
Już nie ma takiej swobody, a każdy z nas czuje na sobie piętno „zupy” 2, 
mówię ogólnie, chociaż nie wiem, może to tylko mnie prześladuje. Tym
czasem mam 2-gą [kompanię] ckm i prowadzę wyszkolenie we wszystkich* 
mówiąc dokładniej: trzech, [kompaniach] ckm pułku.

Kilka dni tem u był tu  Kapelanek 3, ale widziałem się z nim tyle tylko,. 
że zaledwie zdołałem go wycałować, bo odjechał z p. W endami na  jakąś 
wycieczkę. Kochany nasz Franuś — zacna dusza. — Często mówię i myślę
0 Tobie. Czekam, może mi coś napiszesz o sobie i swoich pracach. Teraz 
w W arszawie musi być duszno — przykra tem peratura rozżarzonych m u
rów, z tą  swoistą mrówczą wędrówką ludzi po ulicach i szumem dużego 
m iasta z elektrycznymi tram w ajam i i poezją dwudziestego wieku.

Domyślam się, że pełnienie funkcji strzeleckich umożliwia Ci w yfru
wanie z Warsz. i oddychanie powietrzem może trochę głupszym, ale za to 
czystym i zdrowszym, bo idącym wprost od Natury. Na tym  skończę tą 
gadaninę, z powtórzeniem naturalnie prośby, abyś o mnie nie zapominał
1 od czasu do czasu napisał słów parę i wierszy. Ściskam Cię i całuję bar
dzo serdecznie i mocno.

Twój Bron.

Złożony na pół arkusz papieru listowego w  kolorze szaroniebieskim, formatu 
17,7X17 cm, zapisane s. 1—4 atramentem czarnym.

1 Zob. list 4, przypis 4.
2 Tu w  znaczeniu zawodowej służby wojskowej. „Zupakami” nazywano po

gardliwie zawodowych podoficerów.
3 Ks. Franciszek T y c z k o w s k i ,  od 4 VII 1919 do końca wojny polsko-ra

dzieckiej kapelan 1 p. p. Legionów.

17

Grodno, 14 VII [19] 22
Kochany !

Może już się zabrałeś do rzeczy i przemieniłeś swoje domostwo, opusz
czone przez najbliższych, na przybytek boskiego używania rozkoszy; mo
że przerywam  Ci jaki błogi przed-akt swą bazgraniną i wywołam tym
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odruch w formie, która by pozbawiła m nie wszystkiego, nie pom ijając 
połam ania nóg i innych „choler” — ale trudno mi nie pisać do Ciebie, 
więc nie gniewaj się na m nie i przebacz. W ypowiedziałem to wszystko 
jednym  tchem, aby Cię uprzedzić, że nie piszę nic ciekawego ni godnego 
uwagi — jak  zawsze.

Swoją ochoczość pisania posunąłem naw et do tego stopnia, że wpisa
łem do środka tej kartk i swoje wypociny mózgowe, które Cię nieomylnie 
rozweselą swoją naiwnością i przypraw ią o ból brzucha na dobrą godzinę.

List Twój ucieszył m nie bardzo — wiersz doprawdy znakomity 1 — 
układ rytm iczny pociąga do naśladownictwa. „Myśli na błędnych w ia
trach kołysze”. Żal mi Cię bardzo, że m usisz uganiać za sprawam i Strzel
ca 2 po całej Polsce. Jak  spraw a z kino-utw orem  — napisz mi — ciekaw 
jestem, czy chociaż w  tym  w ypadku dotrwasz i ukończysz to dzieło m ie
rzone na kilom etry. Napisz coś, bój się Boga, i wydaj, bo doprawdy, ina
czej staniesz się godzien dwudziestu pięciu odmierzanych. Kończę, całując 
Cię serdecznie. Pozdrowienia od całego tow arzystw a z pułku.

Twój Bron.

Kobiecość

W upalne, w ietrzne dni spod tkan in  m órz przezroczych, 
Upiętych w  letnich mód swobodne, drobne fale —
Jakby zebranych z wód tęczowych i uroczych,
Objawia mi się symbol w  szeleście jedwabi...
I rzeźbi, rzeźbi w ia tr kontury  ciał — owale,
Swym tchem  dosięga, gdzie ciekawość oczy wabi;
Aż się zatapia w zrok w  tajem nic skrytych kształcie,
Aż się zapala krew  w zdwojonym ust oddechu,
Aż jakaś podła m yśl na krańce wiedzie grzechu...
— To kobiecości hym n wyśpiewał się rybałcie.

W upalne dni powiewną szatą otulona,
Kształtam i w yokrąglą suknię drżącym ciałem,
Idąc rzeźbie w ietrzanej naprzeciw  — to ona —
To kobiecość...

spod cienkich, pajęczych zasłonek 
Widać nagość o cerze krw i w  odcieniu białem...

Prysła bańka m ydlana symbolicznych mrzonek

Coś sobie przypom inam  — wstecz mi myśli lecą, 
Coś z przeszłości się miesza w  ten  nowy obrazek — 
Jakbym  zbudził w  krw i swojej miłości zarazek 
Przez tę  postać tiulam i osnutą — kobiecą.
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Złożony na pół arkusz papieru listowego w  kolorze szaroniebieskim, formatu 
17,7X17 cm, tekst listu na s. 1 i 4, wiersz na s. 2 i 3, atrament czarny.

1 Ani ten list, ani dołączony do niego wiersz Broniewskiego nie zachowały 
się w  papierach Kencboka.

2 Potoczna nazwa Związku Strzeleckiego.

18
22 VII 1922

Kochany! Dziękuję Ci za dwa listy, które odebrałem po przyjeździe 
z dwudziestodniowej podróży. Jestem  już od czterech dni w domu, a od
pisuję Ci dopiero dzisiaj z następujących powodów. Projekty erotyczno- 
-płciowe, o jakich Ci w  poprzednim liście wspominałem, od dwóch dni są 
urzeczywistnione. Siedzę sobie przy biurku, pisząc list, zaś w sąsiednim 
pokoju moja dziewczynka, leżąc na kanapie, coś czyta czy też ogląda. Jest 
to m ilutkie stworzonko 17-letnie, w  m iarę głupiutka, w  m iarę ładna blon
dynka o jasnozielonych oczach — prawie że mieszka u mnie i dobrze mi 
z nią. Nie myśl, że to coś poważniejszego, ale — ot, atrakcja życiowa. 
Jestem  w tym  okresie nieprawdopodobnie energiczny fizjologicznie i to 
mię trochę zjada — do tego dołączają się skutki 20-dniowej podróży — 
w sumie składa się to na m elancholijny nieco wyraz tw arzy i sine obwód
ki pod oczyma. Podróż nieco przygnębiająco m nie usposobiła i zniechęciła 
do tej beznadziejnej prowincjonalnej polskiej kołtunerii. No, ale trudno.

Twój wiersz jest ładny — technicznie jest on lepszy od poprzednich 
i zawiera nowe (u Ciebie) pierw iastki poetyckie 1. Czemu jednak tak  mało 
piszesz? Bo wiem, że Ty możesz pisać często, nie tak jak ja. Ja  pisuję 
tylko w wyjątkowych chwilach i potrzebuję zawsze do tego impulsu z ze
wnątrz. Teraz znów ta  podróż wyjałowiła mój umysł i nie stać m nie na 
nic prócz tłomaczeń; tych ostatnich mam już sporo. Przepiszę Ci coś. 
Jeszcze dziś nie wychodziłem z domu (a jest już po szóstej wieczorem), 
dziewczynka także nie wychodziła i tak  sobie razem siedzimy. Pisz często, 
Sław, i bądź zdrów. Ściskam Cię i całuję serdecznie.

Twój Wlad.

PS. Co w pułku słychać na 6 sierpnia? 2

* * * (z Błoka)3

Przeleciała przez step głuchy
na rum aku białym z pian.
— Przestań dzwonić już łańcuchy.
— Wychodź prędko — pójdziem w tan.

12 — P am iętn ik  L iteracki, 1971, z. 4
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Ręką m acha przed oknami.
K rzyk czerwony płonie z warg, 
i tak  pląsa, i tak  mami, 
i rum aka głaszcze kark.

— A co? nie chcesz? No, to z Bogiem! —
Kłęby pyłu, podków stal.
Rumakowi raz ożogiem —
Poleciała w  siną dal!

Hej ! Nie m nie ty  kochasz, Młoda, 
jeno skrytych skarbów blask, 
twoje siostry: dal, swoboda, 
północnego ognia trzask.

I na stepie, wśród zamieci, 
piękność tw oja budzi lęk, 
gdy splątany z w iatrem  leci 
twoich ryżych włosów pęk.

Pieśń m arynarzy  (z Błoka) 4

Darowało nam  morze 
ślubny pierścień złocony!
Całowało nas morze 
w  tw arze w iatrem  spalone.
Zaręczyła się z nami 
głębia mórz!
Narzeczoną naszą 
na wieki już.
Z nią wolne życie.
z nią śmierć nie straszna,
ona m atka — swobodna i chłodna,
z nią pohulam y
w  wolnym przestworze!
B łękitne morze!
Czerwone zorze!
W ietrze! tyś pijany, 
włosy nam  burz!
Hej, w ietrze słony, 
głosy nieś z mórz!
W ietrze! tyś w olny — 
okręty masz!

Karta białego papieru w  podłużną kratkę ze znakiem wodnym „Best Writing”, 
formatu 28X22 cm, zapisana obustronnie atramentem czarnym.



K O R E SP O N D E N C JA  BR O N IEW SK IEG O  Z K ENCBO K IEM 179

1 Opinia dotyczy wiersza Kobiecość, przesłanego w  liście z 14 VII 1922 (list 17).
2 Dzień ten jako rocznicę wymarszu Kompanii Kadrowej (6 VIII 1914) i po

czątek walki Legionów obchodzono w  wojsku bardzo uroczyście.
3 Przekład nie drukowany. Tytuł oryginału: Прискакала дикой степью. Podstawą 

tego tłumaczenia i innych przytoczonych w  tej publikacji był zachowany do dziś 
w MWB tom A. B ł o k a  Стихотворения. Книга вторая. (1904—1908). ["Берлин] 1922.

4 Przekład nie drukowany. Tytuł oryginału: Песня матросов.

19
t

Kochany! Tak mi trudno było w  ostatnich czasach zebrać się choć na 
kilka słów do Ciebie. Gdy Ci opiszę historię tego okresu, sądzę, że bę
dziesz m nie miał za wytłomaczonego. Jak  wiesz, byłem na krakowskim  
zjeździe. Z wrażeń tam  osiągniętych najważniejsze i praw ie że jedyne 
istotne — to mowa Komendanta. Z pewnością czytałeś ją  gdziekolwiek 
w pismach — są to skróty, nie oddające wiernie tego dwugodzinnego 
przem ów ienia1. Jestem  zadowolony, że „spowiedź” ta  była przed nami 
wygłoszona — nami, którzyśmy byli narzędziem w ręku tego najw iększe
go w  Polsce indywidualisty. Te ustępy o tym, jak  „wbrew społeczeństwu, 
w brew  sobie, wbrew całemu św iatu” zdecydował się na czyn 6 sierpnia, 
napełniły m nie dumą. Wojnę całą ten człowiek miał z góry przeczytaną 
i rzeczywiście jego polityka zakrawała na jasnowidzenie — rozbicie Le
gionów, więzienie. W mowie swej wyraził się, iż polityka jego podobna 
jest do gry hazardowej, gry na duże stawki, które zdwajając, strajając, 
dąży się do wielkiej wygranej. Otóż myśmy tę wielką wygraną dla spo
łeczeństwa wbrew  niem u samemu wygrali. Zwyciężyliśmy. A teraz dyle
m at: co robić z swoją wolnością? Jeżeli przeczytasz „K urier Polski” z dnia 
dzisiejszego, znajdziesz w  nim list znanego pisarza, znanego w Polsce ja
ko komunistę, Romain Rollanda, do Henri Barbuss[e’]a, również pisarza, 
przywódcy rew olucyjnej grupy „C larté” 2. R. Rolland uzasadnia w  tym  
liście, czemu nie bierze udziału w ruchu komunistycznym: za najbardziej 
zasadniczą rzecz uważa to, iż cel nie uświęca środków. Zważ, że pisze to 
w ybitny francuski rewolucjonista.

U nas w  Polsce od upadku rządu Moraczewskiego 3 zeszliśmy na drogę 
pracy konstytucyjnej, zacierania dysonansów społecznych, stopniowych 
reform. A teraz, mój drogi, zważ, że od czasu rewolucji francuskiej mało 
jest ludzi, którzy by jaw nie negowali hasła przez tę rewolucję, p r z e z  
ż y c i e  wysunięte. Teoretycznie wyznają je wszyscy — wszyscy chcą 
sprawiedliwości społecznej, uznają równe praw a człowieka itd. — pozor
nie chodzi tylko o taktykę.

Faktycznie jednak społeczeństwo dzieli się na  tych, którzy chcą reform 
naprawdę, i takich, którzy wypowiadając parę frazesów, starają się daw
ny stan  utrzym ać. W Polsce istnieją oni pod nazwą narodowych demo
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kratów, chrześcijańskich dem okratów itp. Inni dzielą się znów na dwie 
zasadnicze grupy : takich, którzy chcą zmian kosztem gwałtownych zmian, 
w alk per fas et nefas z zasadą: cel uświęca środki — i takich, którzy te 
same cele osiągnąć chcą drogą bezkrwawą, praw ną — jednak dążą do 
swych celów napraw dę.

Do tych ostatnich należy Piłsudski. — Mój drogi. Życie kazało mi się 
zastanowić, czy ta  ostatnia droga jest właściwą. Reformy społeczne uzy
skane na początku naszej niepodległości stopniowo stają  się czymś śmiesz
nie bezistotnym . Rodzima czarna sotnia, rozzuchwalona m iękką ręką, pod
nosi coraz śmielej łeb. Nie m a dotąd mowy o racjonalnej hodowli gatunku 
„ c z ł o w i e  k ”. Czy wiesz, że w  pobliżu tego „serca Polski” — W arszawy, 
ludzie za całodzienną pracę na roli o t r z y m u j ą  2 0 0  mk .  Chodzą 
w  swoich cuchnących łachm anach, z rachitycznym  „przyszłym pokole
niem ”, i w  przeżartych nędzą mózgach kiełkują myśli o zemście. Znają 
oni historię Rosji lat ostatnich. — Właściciele majątków, bogaci chłopi 
uknuli cichą umowę przeciwko tym  nędzarzom: chodzi o to, aby nikt nie 
podnosił płacy robocizny, bo inaczej będzie ona m usiała być podniesiona 
wszędzie. Zbliżamy się coraz bardziej do stanu przewidzianego w Mani
feście M arksa: nie będzie ludzi średnio zamożnych — będą m ilionerzy 
i nędzarze, suw erenny pan — kapitalista, i niewolnik pańszczyźniany, 
skazany na zagładę paria — robotnik.

Takie mi się nasuw ają myśli. Dotąd stoję na stanowisku walki bez
krwawej, ale czy na nim się utrzym am , czy mi życie na nim  pozostać 
pozwoli — nie wiem.

Ale odbiegłem daleko od tem atu zasadniczego: m iałem Ci pisać, co ro
biłem po powrocie z Krakowa. W tym  okresie miałem na ogół dużo robo
ty  w Związku. Jeździłem  do Dęblina, później do Kielc na uroczystość 
wkroczenia tam  Legionów w  1914 roku — miałem  tam  z balkonu mowę 
do tłum u — mówiłem to, co można było na ten  tem at powiedzieć — na 
ogół dość m arnie, zacinając się miejscami, boć to był mój pierwszy tego 
rodzaju występ. W racając stam tąd wstąpiłem  na IV2 dnia do Podgaja 
pod Sandomierzem do krew nych (wiesz, ta  kuzynka, z którą rok tem u 
taki nieudatny romans k ręciłem )4. Na ogół bez wrażeń. Teraz jestem  
w  W arszawie już z Matką, tak  że prolongowanie płciowych seansów stało 
się niemożliwym. Powetowałem  to sobie dzisiaj w  mieszkaniu Zenka 
Chmielewskiego, k tóry  na k ilka dni przyjechał. W ybieram się z nim  nie
długo na jakieś dwa tygodnie nad morze; wiesz: piasek, woda, słońce — 
i nie myśleć o niczym.

Nie dołączam Ci do tego listu nic, bo praw dę powiedziawszy, nic 
w  ostatnich czasach nie napisałem, ale w  następnych listach to powetuję. 
Czytam Baudelaire’a w  oryginale i tłomaczeniu — sam naw et zabieram 
się coś z tego tłomaczyć 5. Dziwny to jest poeta. Trzeba mu czarnego tła,
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jakichś brudów ludzkich, najw strętniejszych potocznie rzeczy, aby w y
nalazł w  nich dziwne, groźne czasem, a zawsze niezmiernie subtelne 
piękno. Przeczytaj te K w iaty grzechu.

No, kończę już ten przydługi list i całuję Cię serdecznie.

Wlad.
26 sierpnia 1922 r.

Trzy karty białego papieru w  kratkę, wyrwane z perforowanego bloku, for
matu 19X17 cm, zapisane obustronnie atramentem czarnym.

1 Mowa o uroczystościach legionowych w Krakowie w dniach 5—б VIII 1922. 
Jak donosiła prasa, związane one były z rocznicą stracenia R. Traugutta (5 VIII 
1864) i wymarszem kadrówki legionowej (6 VIII 1914). Na obchody te złożyły się: 
wieczornica legionistów (5 VIII), w  czasie której Piłsudski wygłosił swoje prze
mówienie, uroczystości w  Oleandrach i defilada w  dniu następnym oraz pierwszy 
zjazd legionistów (6—7 VIII). W przemówieniu Piłsudski scharakteryzował 
ideologię Legionów i znaczenie daty 6 VIII 1914, a także zanalizował swoje stano
wisko jako wodza Legionów. Skrót przemówienia opublikował m. in. „Kurier Pol
ski” (1922, nr 216).

2 Chodzi o artykuł Romain Rolland do Henri Barbusse’a o komunizmie  („Ku
rier Polski” 1922, nr 233). Zacytowano w  nim, z komentarzem, odpowiedź autora 
Jana Krzysztofa  na list otwarty Barbusse’a. Rolland pisał m. in.: „Nieprawdą jest, 
że cel uświęca środki, albowiem środki dla postępu ludzkości mają donioślejsze 
znaczenie niż cel. Cel (rzadko i niedoskonale osiągany) zmienia tylko stosunki 
zewnętrzne między ludźmi, środki, przeciwnie, formują i kierują rozum ludzki 
w stronę sprawiedliwości lub gwałtu. A jeżeli tak jest, to każdy rząd, opierający 
się na gwałcie, nie będzie w  stanie zapobiec uciskowi słabych. Dlatego uważam za 
nieodzowne bronić wartości moralnych, a w  czasie rewolucji bardziej jeszcze niż 
w czasie zwykłym ”.

3 Jędrzej M o r a c z e w s k i ,  prawicowy działacz socjalistyczny i piłsudczyk, 
był premierem od 17 XI 1918 do 16 I 1919.

4 Podgaje —■ majątek rodzinny Halszki Kamockiej.
5 Prawdopodobnie planów tych Broniewski nie zrealizował. W rękopisach i no

tatkach z tego okresu brak tłumaczeń wierszy Baudelaire’a.

20

Poniedziałek, 28 VIII [1922]
Kochany!

Jak  widzę, ostatnie dni poniosły Cię, drogą chwalebnego i ze wszech 
m iar godnego uznania Zjazdu Krakowskiego, na forum nędzy chłopskiej 
i M arksowskich dociekań. Napisałeś mi, że ta  nędza za całodzienną pracę 
na roli dostaje tylko 200 mk, że cuchnie i myśli o zemście — tak jest 
i nie jest. Poznałem ja za czasów swego „dziedzicowania” w Płockiem 1 
chłopów, ich dolę i niedolę — znam się trochę na tym  i, nie będąc oso
biście zwolennikiem strony obszarników, mogę coś o tym  bezstronnie po
wiedzieć. Taki chłop, o którym  mówisz, że dostaje 200 mk jako ordyna
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riusz, dostaje na rok taką ilość różnych płodów w naturze, że jeśli prze
liczysz to na marki, to ta sum a dziennego zarobku zwiększy się co naj
mniej dziesięciokrotnie.

Jeżeli zaś weźmiesz pod uwagę pracę takiego chłopka, który w pracy 
rusza się, już nie jak  m ucha w  smole, a jak  co najm niej w uniwersalnym  
kleju, kiedy zobaczyłbyś takiego Jasia, co po przeoranym  zagonie siędzie 
se wedle lasu i kręci samosiejkowego „papirusa” albo dłubie w  nosie 
w  godzinach pracy, kiedy przyrów nałbyś go do pracowników innych ga
łęzi zatrudnień, to przekonasz się, że jego mozolne zmaganie się z życiem 
w  dużej mierze zależy w łaśnie od niego. Przeflancuj takiego m atołka na 
g run t choćby rolnictw a Am eryki i tam tejszych wymogów pracy, a prze
konasz się, że pracując inaczej, zmieniłby sobie tym  samym w arunki bytu. 
Z tego m ajątku, w  którym  am ciłem 2, wielu chłopów było w  Ameryce 
i powiadam  Ci, że sami to przyznawali mówiąc: „W Ameryce to się ina
czej pracuje i inaczej zarabia” . Jedno przyznaję, że w arunki mieszkanio
we i kw estia „przyodziew ku” stoją u nas bardzo nisko. To jednakże rów
nież w ynika z poprzednich wywodów, po części — naturalnie — tu  już 
w ina obszarników. To jedno: „jaka praca — taka płaca”, mści się i będzie 
się mścić, póki się nie zmieni. A jeżeli taki uciemiężony, głupi chłop ze
rw ie się i pójdzie pod znakiem  czerwonego sztandaru — to  już na pewno 
nie dlatego, żeby rozumiał, o co rzecz idzie, bo na to ma za mało oleju 
w  głowie (tutaj wszyscy bijm y się w  piersi i krzyczmy „mea culpa”) — 
ale dlatego, że zwycięży w  nim  złodziejska żyłka i będzie leciał na odku
cie... Pow tórzyłaby się więc historia bolszewickich rezunów, tylko że rolę 
tam tych odegraliby nasi chłopkowie — kto wie — może jeszcze lepiej od 
tam tych... Przypom ina mi się tu ta j stado baranów  lecących w ogień, gdy 
mi się paliła kiedyś owczarnia, to, porównawczo, taki sam ludek. — Bydło 
i kropka. Mówiłem dużo o pracy — przypatrz się naszemu robotnikowi, 
k tóry  chce i ma 8-godzinny dzień roboczy — porównaj te nasze 8 godzin 
pracy z zagranicą i tam tejszym  robotnikiem, to przekonasz się, że nasz 
pracować winien dwa razy tyle, aby dorównać wydajności „ościennych 
robów”, a wynagrodzenie będzie stosunkowo to samo. I powiadam Ci, że 
żadna podwyżka płacy chłopom na nic się nie zda, to im nic nie pomoże, 
będzie to jeden a tu t więcej w  rękach obszarników, będzie to hasłem  do 
podniesienia cen na wszystkie ziemne płody, co naturalnie równolegle 
przyczyni się do podniesienia cen na wszystkie inne rzeczy. Tylko pra
ca — po trzykroć — i jeszcze raz praca może zmienić stan nędzy ogólno- 
chłopskiej. A wiesz Ty, jakie są m arzenia chłopa od dziecka, znasz „bajki 
rolne” ? — Nie znajdziesz tam  nic innego jak  Jasia ze wsi, którem u dobrze 
beło, bo se tylko cięgiem spał a spał, połeć zapszczonej słoniny wisiał ci 
m u u przypiecka, chleb mu anieli przynosili i tak  mu nic nie robiący 
dobrze beło.
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Napatrzyłem  się już dużo na te Jasiowe niedole — pomagałem im 
i naw et lubieli mnie bardzo, bom się z nimi zżył, ale cóż to — twarde 
w pyskach i nieuczone. A słyszałem raz, „że nędza jest zbrodnią”. Cóż 
Ty na to!? Przepraszam  Cię za te bazgroty, ale późno zacząłem pisać i ta
ki jestem  teraz zapracowany, że doprawdy tylko nocy mogę kraść go
dziny.

Pisz często. Całuję Cię mocno.

Twój Slaw.

Dwa arkusze białego papieru listowego, formatu 27,3X17,7 cm, zapisane obu
stronnie atramentem niebieskim. Data roczna na podstawie listu Broniewskiego 
z 26 VIII 1922 (list 19), na który odpowiedzią jest ten list.

1 Przed wstąpieniem do wojska Kencbok przez kilka miesięcy pracował w ma
jątku Zbójno w  Płockiem, należącym do dalekich kuzynów Kencboka po kądzieli 
(informacja J. Kencbokowej).

2 Amcić — urzędować.

21

Warszawa, dnia 5 września 1922 r.

Kochany! Cały mój poprzedni list utrzym any był w  tonacji „grave”, 
a niekiedy „eon juoco” — z kolei rzeczy wypada mi przejść do „allegra” 
i „scherza” . W ogóle doszedłem do przekonania, że lepiej jest nie mówić 
poważnie o rzeczach poważnych — wywołuje to całkiem nieprzewidziane 
efekty. Rzeczy poważne należy rozważyć samemu, bez jakiejkolwiek dys
kusji z ludźmi, należy jedynie stać na skrajnie przeciwnym samemu sobie 
stanowisku, a w tedy m a się perspektywy krytyczne. Moja tzw. dusza nie 
ma w  sobie cechy powagi: nie lubię ani niemieckiej muzyki, ani niemiec
kiej filozofii, zwłaszcza tego kanciarza-K anta; w yjątek robię dla Nietz
schego, który, nawiasem mówiąc, najsoczyściej zawsze Niemcom za te 
„ciężkie” grzechy wymyślał, ale i ten  nieraz mi dziurę w  brzuchu wierci 
„poetycznością” swojej filozofii lub „filozoficznością” swojej poezji. Moi 
sympatyczni to na razie: Romain Rolland, Anatol France — ach, ten 
ostatni tak  bajecznie powiedział w  jakiejś noweli, że nosi w sobie „za
ta rty  pastel tw arzy kobiecej”, i biada temu z nas, kto nie zna lub nie 
posiada takiego pastelu. Ja  znam, ja  często tym  pastelem  osłoneczniam 
sobie bezbarwne na ogół życie — wiesz, co mam na myśli: jakiś Szope
nowski m azurek albo naw et jedna przypadkowo gdzieś podchwycona nu
ta, jakaś bezistotna radość słonecznego dnia, jakiś profil żeński z pośpiesz
nego pociągu... Teraz jest mi właśnie tak „głupiutko, jasno i szczęśli
w ie” — daruj, w tym  już liście nie będę Cię przekonywał o krzywdach 
społecznych. Zenek Chmielewski był u mnie przez tydzień — cały ten
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okres spędziliśmy na pijaństw ie, cudzołóstwie i innych grzechach głów
nych, chodzeniu do operetki, na wyścigi i do kabaretu. Czyniliśmy to 
z zamiłowaniem godnym lepszej sprawy. Teraz zaś zdaję moje ciężkie 
agendy pracy nad „przyszłą arm ią obywatelską” 1 i wyjeżdżam prościutko 
nad morze. Pomyśl tylko: piasek, słońce, woda i „dolce far niente”. Ma 
to trw ać dni dziesięć. Jadę naturaln ie z Chmielewskim, k tóry  będzie cze
kał na m nie w  Toruniu. No, ściskam Cię serdecznie i nie chcąc dłużej nu
dzić opisem m arnej rzeczywistości, przepiszę Ci coś z moich ostatnich 
prac. Pozdrowienia dla pułku!

Wlad.

Cienie na ścianie (tłom. z B łoka)2

Oto przeszedł król — na skroni 
chwiejny wieńca zwój.

Błazen przeszedł z dzwonkiem w  dłoni, 
m iał skrzydlaty strój.

Damy w cieniach różowawych, 
przy nich paziów krąg.

Rycerz w  ćmie łańcuchów krwawych 
u stalowych rąk.

Ach, ku krasie twej, rycerzu, 
miecz by trza pod bok!

Pod przyłbicą twą, rycerzu,
upragnionych spotkań wzrok.

Ach, koguci hełm, rycerzu, 
na  twej głowie lśni!

Po coś przyszedł tu, rycerzu, 
proszę, wyznaj mi?

Bajkom naszym  daj, rycerzu, 
choć przez chwilę słuch...

Róże te mi dał, rycerzu, 
mój najm ilszy druh...

Któż by inny, mój rycerzu, 
dał mi róże — któż?...

Ach, tyś z bajki sam, rycerzu.
Tobie nie trza róż.
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Nieuchronne (tłom. z B łoka)3

Cichuteńko przyszła do mnie.
Cyt. Zamknęła drzwi...

Cicho. Słodko. On zapomni.
Chwile te to sny... to sny...

Zamieć wspomnień dal przesłoni 
i na zawsze zamknie drzwi.

Słodko oczy jej — dwie strzały 
patrzą na mnie... w dal...

Słuchaj! wicher w  gwiazd pogoni.
Słuchaj! stada chmurnych koni
pola gwiezdne przedeptały 

i wędzideł gryzą stal!...

I pod maską — tak  spokojnie 
kw itnie dwoje ócz.

Nieuchronnie i spokojnie
wzrok mój upadł w toń jej ócz...

Złożony na pół arkusz białego papieru, formatu 33,5X21 cm, zapisany obu
stronnie na maszynie. List nie wysłany do adresata, zachowany w  MWB.

1 Mowa o pracy Związku Strzeleckim.
2 Przekład nie drukowany. Tytuł oryginału: Тени на стене.
3 Przekład nie drukowany. Tytuł oryginału: Неизбежное.

22

< Kochany! Musisz mi jednak przyznać, że jestem  Świnia: miesiąc, jak 
na Twój list nie odpisuję i z dnia na dzień odkładam. Nie myśl jednak, 
że jestem  taką zupełną, nieoskrobaną świnią — na początku bieżącego 
miesiąca napisałem  do Ciebie b. obszerny list na maszynie z załączeniem
moich przekładów z rosyjskiego, ale... nie wysłałem go. Nie wysłałem go,
ponieważ było tam  coś zełganego; pisałem w jakimś głupio-słodkim uspo
sobieniu, które b. szybko minęło, poza tym miałem wówczas wyjechać 
nad morze i nie wyjechałem.

A teraz? Bezbarwnie na ogół. Przechodzę okresy, w których się pusz
czam (np. od trzech dni) — polega to na włóczeniu się dniami i nocami 
po mieście, chłeptaniu bez końca czarnej kawy, narkozie alkoholicznej 
i prostytucji. Treścią tego jest powtarzający się niejednokrotnie lęk przed 
samym sobą. I co najdziwniejsze, podświadomie reaguję na to jeszcze,
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jeszcze większym potęgowaniem  tego nastroju. Jest to przejściowy okres 
pewnego dajmonizmu — reakcja na zbytnie przesubtylizyw anie światem 
Błoka oraz ostatnio przeżywanej lek tury  Majakowskiego. Jak  żałuję, że 
Ci nie mogę tego pokazać, pokłócić się z Tobą na ten tem at (bo z góry 
wiem, że byśmy się kłócili). Przetraw iając z Tobą te rzeczy, potrafię pa
trzeć na nie z w ielu perspektyw, co samemu trudno mi osiągnąć. Piszę: 
siebie i miasto. Liryzm? — zapewne — ale zaprawiony goryczką jakiejś 
niesamowitości, fantastyczności, pozornego alogizmu. Potrzeba na to w y
szukanych, przerafinow anych nastrojów  — coś ze smaku szwajcarskiego 
sera.

Pisząc do Ciebie o tych rzeczach przekonywam  się, że one jedynie 
m nie in teresują naprawdę. Reszta — to  nieobliczalne odruchy, gesty, na
stroje — tak jak  ten  mój „społeczny” list ostatni do Ciebie (bardzo Cię 
za niego przepraszam).

Pławię się więc w  tym  żywiole — mieście. Dużo jest jednak praw dy 
w  tej wyklętej przez Ciebie książce Przybyszewskiego к Ale Ty nie pod
dasz się tym  impresjom. Twoja tzw. dusza m a w  sobie coś ze słoneczności 
letniego poranka. Jesteś mimozowaty, zamykasz się po dotknięciu. P raw 
da? — Nie dołączam do listu  nic, bo może zginie, może już nie jesteś 
w Grodnie. Napisz. Całuję Cię.

Wlad.
Warszawa, 29 IX  1922

Arkusz białego papieru listowego, formatu 33X21 cm, zapisane s. 1 i połowa 
.5 . 2 atramentem czarnym.

1 Nie udało się ustalić, o jaką książkę chodzi.

23

Wilno, 19 XI [19]22
K ochany!

W dniu, kiedy odjeżdżałeś, widziałem Cię wieczorem w „W arszawian
ce” 1 z nadobną niewiastą, jednakże nie wypadało mi przerywać Ci przy
jemnej rozmówki, jaką wiedliście — toteż poprzestałem tylko na małym 
zapuszczaniu żurawia.

W yobraź sobie, że od tego czasu nie byłem  jeszcze w mieście: nic mnie 
tam  nie ciągnie — siedzę i kwaszę się w domu.

Jakiż jestem  stary! Moje myśli patynu ją  się jak  stara miedź — małe 
groszaki z carskich czasów. Liczę na popraw ienie stanu mego „ja” w  czasie 
urlopu i pobytu w  W arszawie.

Zajmujesz się pewnie trochę polityką i wczułeś się w  wyniki wybo
rów, toteż bądź tak  dobry i napisz mi, czy według Ciebie Dziadek ostoi
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się na Naczelniku 2. Rzeczy te nas obchodzą o tyle, że w  wypadku od
w rotnym  spodziewam się pewnego rodzaju presji od „innego” rządu 
w  stosunku do naszej dywizji. Sądzę nawet, iż gdyby to nastąpiło, w yje
chalibyśmy z W ilna w  krótkim  czasie do jakiej Pacanów ki3.

Sądzę jednak, iż mimo wszystko Dziadek pozostanie na swym stano
wisku, i tym  się pocieszam. Myślę, że na urlopie będę mógł się zobaczyć 
z Tobą kilka razy. Potrzebne mi to bardzo dla nabrania świadomości 
o dalszym ciągu Twej pracy, a przy tym  każdy taki wieczór spędzony 
z Tobą nad kawałkiem poezji jest dla mnie prawdziwą ucztą, czymś, co 
się nie da zastąpić żadnym innym  rozmyślaniem i wertowaniem  [!] nad 
sztuką. To, co powiedziałem, najwymowniej świadczy o moim sobko- 
stwie — cóż, kiedy taki już jestem.

Jak  się właściwie rozwijała Twoja wagonowa miłość? Czy w dalszym 
ciągu trzymałeś się metody, o jakiej wspominałeś robiąc z siebie człowie
ka, którego biją po twarzy. Piszę to za otwarcie — tak  mi się jakoś 
wyrwało.

Podrap m nie w  plecy  — przeczytałem to właśnie na leżącym obok 
m nie „K urierku W arszawskim” z piątku, Ostatnie dni — amerykańska  
farsa w  6 aktach  4. Takie rzeczy możesz oglądać w Warsz., a ja tymczasem 
odsiaduję swoje godziny w domu. Pisz, Kochanie — mam wrażenie, iż 
do mego urlopu zdążysz mi przysłać list, boć jeszcze miesiąc.

Ściskam Cię i całuję serdecznie.

Slaw.

Złożony na pół arkusz papieru listowego w kolorze szarofioletowym, formatu 
16,8X14,5 cm, zapisane s. 1—4 atramentem czarnym.

1 Kawiarnia w  Wilnie przy ul. Wileńskiej 28.
2 Po wyborach do sejmu, które odbyły się 4 XII 1922, Piłsudski zrezygnował 

z kandydowania na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej i od 9 XII przestał 
być Naczelnikiem Państwa. Do 1923 był szefem sztabu generalnego, a po objęciu 
rządów przez Witosa — formalnie wycofał się z życia politycznego.

8 Obawy Kencboka nie sprawdziły się, 1 p. p. Legionów stacjonował w Wilnie 
do r. 1939.

4 „Kurier Warszawski” i inne gazety stołeczne, podające repertuar m iejsco
wych kin i teatrów, nie notują w  listopadzie 1922 sztuk czy film ów o takich ty 
tułach.

24
[24 XI 1922]

Kochany! Nigdy bardziej w porę niż dziś nie nadszedł Twój list. 
W yobraź sobie, że jestem  od trzech dni przywalony po prostu górą czar
nej melancholii, jakiegoś najwstrętniejszego rodzaju „W eltschmerzem”, 
zobojętniały do idiotyzmu.
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A zaczęło się to w  nocy, w  Lublinie na stacji. Miałem jeszcze jechać 
do Piotrkow a i do Łodzi i czekałem na pociąg — otóż w trakcie tego cze
kania ogarnął m nie nastrój owego „naserm ateryzm u” : wszystkie moje 
spraw y wydały mi się tak  mało w arte i równocześnie poczułem do same
go siebie taki w stręt, że postanowiłem  na jakiś czas zerwać całkowicie 
kontakt ze światem, przenieść się po prostu na inną planetę. Wróciłem 
pierwszym  pociągiem do Warszawy, położyłem się do łóżka i powiedzia
łem, że jestem  chory — może zresztą i napraw dę byłem chory? Trzecią 
dobę tego bezmyślnego w patryw ania się w  sufit, przerywanego niekiedy 
(niechętnie) lekturą, przerw ał mi Twój list, za co Ci serdecznie jestem  
wdzięczny.

Podczas tej dobrowolnej kw arantanny (którą ju tro  m am  zam iar skoń
czyć) leżałem obłożony dokoła książkami; takie już mam głupie przyzwy
czajenie, że czytam  od razu kilka książek i każę moim autorom  dysputo- 
wać. Tym razem do dysputy przystąpili: Andersen, stary  przyjaciel od 
20 już bodaj lat, M ontaigne w  swoich Próbach, o których Iwaszkiewicz 
pisze w  jakimś wierszu, że są „próżne wdzięku, a pełne rachuby” 1 (na 
co ja  się niezupełnie zgadzam), Błok i Achmatowa, moi nowi przyjaciele 
rosyjscy, i wreszcie Sienkiewicz (Bez dogmatu). Tak się jakoś uchowałem, 
że dotąd nie czytałem jeszcze Bez dogmatu, i dopiero wczoraj, zmęczony 
w yrafinow aną lekturą, pełen mdłości od przecukrzonej niekiedy poezji 
i czkawki od zgorzkniałego sceptycyzmu M ontaigne’a, sięgnąłem do bi
blioteki po „coś lekkiego” — Sienkiewicza.

I wyobraź sobie, że ta  książka dopiero powaliła mnie na obie łopatki. 
Nie fabuła — nieskom plikowana zresztą, nie zmurszałe tendencje społecz
ne autora, ale pewien szczegół — szczegół, którego, czytając w  innym  
czasie, może bym  naw et nie zauważył.

Płoszowski — człowiek głęboko kulturalny, utalentow any, posiadający 
w  sobie szalone możliwości i wszelkie środki m aterialne — pozostaje m i
mo to w  życiu zerem, jednostką nieprodukcyjną, słabą. — Dlaczego? Przy
czynę określa tu  term in  przez cudzoziemców podobno wymyślony, term in 
trafiający, jak  się to  mówi, w  sedno: l’im productivité slave — bezpłod
ność słowiańska. Płoszowski, a więc Sienkiewicz — widzi w  swym oto
czeniu legion takich ludzi i nazyw a „geniuszami bez teki” .

Otóż, mój drogi, ujrzałem  się m niej więcej w  lustrze. Było to fatalne, 
że lek tura  nastąpiła w  tym  właśnie okresie upadku, ale i tak  myśli m oje 
ogniskowały się w  tym  kierunku.

Cóż ja  — ze wszystkim i moimi słabostkami, д ж ш -kulturą, quasi- 
-uzdolnieniami, bez woli, bez zdecydowanego dążenia w jednym  kierunku, 
staw iający n a d  w s z y s t k i m  znaki zapytania — cóż ja, do licha, mam 
ludziom do powiedzenia? — Chyba postawić znak zapytania na własnym 
nekrologu?
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Jestem  chorągiewką na dachu — do życia potrzeba mi w iatru. Niechże 
tym  w iatrem  będzie jakaś wielka idea, jakieś ukochanie, w ariactw o wresz
cie — byle nie ten spokój i pustka.

Wszystko, co zrobiłem w  życiu, jeżeli zrobiłem cośkolwiek, zawdzię
czam jakimś przypadkowym, zewnętrznym  impulsom: tajne organizacje 
za czasów gimnazjalnych, Legiony, kilka przekreślanych ustawicznie w ier
szy... I nic — żadnego zadowolenia, spokoju... Potrzebuję bezwzględnie 
nowości, zmiany, potrzebuję, aby wciąż coś się działo, stawało — nic prze
żytego mnie nie zadowalnia. I stąd niezadowolenie z samego siebie, za
m iast pracy — apatia, zamiast twórczości — bezpłodność... Pustka.

Ty mnie rozumiesz, Sylw? Ty jesteś także Płoszowski, tylko w lepszej, 
mocniejszej edycji.

Puściłem się na jeszcze jeden eksperym ent: znaleźć człowieka, nie — 
ściślej: kobietę, o współmiernym intelekcie, stworzyć jakąś harm onię dusz 
(pfuj! co za niesmaczne epitety mi się nasuwają), uzależnić wzajem nie 
myśl, założyć wspólnie po prostu kuźnię myśli. Widzisz — jakie to zabaw
ne wizje kołaczą się po zmęczonym mózgu. Ale pomysł ten potraktowałem  
realnie: zacząłem się w  myśli rozglądać po galerii spotkanych w  życiu 
typów — trw ało to dość długo — wreszcie przed miesiącem powiedziałem 
sobie: mam. W Lublinie zastałem  taki właśnie stan rzeczy, jaki przewi
dywałem.

A więc: kobieta, której już od ośmiu lat nie znałem, ukształtowana 
tak  właśnie, jak  to sobie snułem w w yobraźn i2. To, że ona jest taką, a nie 
inną, wydało mi się tak  konieczne, jak  powstanie wniosku z przesłanek; 
przesłankam i były tu pewne wspólne przeżycia w  dzieciństwie. Wówczas 
była to istota mimozowata, przesubtelniona nerwowo aż do granic histerii, 
bardzo piękna.

Dziś zastałem mniej więcej to samo plus niepospolitą jak  u kobiety 
kulturę  i pewną jakby Wilde’owską „morale [!] insanity”. Nie obchodziło 
mnie na razie, ile w tym  jest pozy, a ile praw dy — miałem wrażenie, że 
czaję się z siatką na motyla.

Byłem u niej dwie godziny. Sama prosiła, aby pisać, za co byłem  jej 
wdzięczny. Pisałem dwa razy. Nie otrzymałem odpowiedzi. Po miesiącu 
wreszcie pojechałem po raz drugi. I cóż? — znów nic jej nie powiedziałem. 
Ale zaobserwowałem nowe, nie znane mi szczegóły jej psychiki: wiesz — 
ta żądza życia, życia bajecznie kolorowego, to pływanie ponad kulturą, 
ten prześliczny u wszystkich kobiet sceptycyzm. Włóczyliśmy się razem 
stronicami przeczytanych książek — Farrère, Wilde, Ewers zwłaszcza na
suwali nam się. Jest w niej to wszystko, czym dygoce wieczorem ulica 
wielkiego m iasta: jakiś egzotyzm kinematograficzny, pijany blask restau
racji, groźny kontur jakiegoś starego kościoła...

Ale — wracam do opowiadania. Wiesz, że takie „rozmowy zasadnicze”
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nie k leją się na zawołanie — i tam  właśnie tak  było. Rozmowa była jakaś 
przytłaczająco obojętna. Później przyszła jej banalna koleżanka uniw er
sytecka — trzeba było skwitować. Zaproponowałem wieczorną eskapadę — 
zgodziły się ze słabo ukryw anym  zadowoleniem.

Nie mogę się oprzeć w  tym  miejscu chęci opisania Ci jej wieczornej 
m etamorfozy: wyobraź sobie pociągłą, delikatną tw arz w  czarnej ramie 
włosów na pozór bezładnie postrzępionych. Rysy nieregularne, ale tą  
nieregularnością Picassa czy Van Gogha — i miękkie, w ydatne i ruchliwe 
usta, w  uśmiechu zupełnie ukośne. Cały jednak wyraz tej tw arzy skupia 
się w  ogromnych, m okrych oczach — o takich oczach pisał Żeromski, że 
są jak  lam py nad bram ą tingel-tanglu. Ale to mało: odnalazłbyś tam  i Me
duzę, i Solwejg, i coś z Botticellego, i coś z Greuze’a — ach, z tego 
zwłaszcza. No! — staję się nieco za lirycznym ! Ubierz jeszcze ten  portret 
w szeroki, czarny kapelusz ze zwisającymi na boki dwoma niezmiernie 
subtelnymi, wąskimi, białym i pióram i — a na resztę rzuć kilka m etrów 
miękkiej i czerwonej aż do bólu materii...

Tak ubrana zdecydowała, że idziemy do Variété. To było przykre: 
obrzydliwa, tłusta  kokota potrząsała niestrudzenie swymi pięcioma pu
dami mięsa w jakim ś płciowym fox-trocie, później inna prosty tu tka wyła 
coś zakazanym  głosem, atleta (jak byk) nosił stoły w  zębach (śnił mi się 
potem  parę razy).

Po pierwszym  „akcie” mieliśmy dość i wybraliśm y się na kolację. 
W restauracji było nie lepiej: wszystko jakoś banalizowało ją  w  moich 
oczach. Zresztą — może to by dobre było w  Warszawie, w  Wilnie wresz
cie — ale w tym  Lublinie? — Myślałem sobie: mam, czegom szukał — 
tingel-tangel, restauracja, życie-użycie.

Chciało mi się wyć do księżyca, jak  psu. Ale zmuszałem się do lekkiego 
towarzyskiego tonu. M yślałem jednak (przypomnij sobie Żeromskiego) — 
i X enia Granowska była taka  sama — ba, cóż kiedy ja  absolutnie na 
Nienaskiego się nie nadaję.

Około 1-ej odprowadziłem  je do domu i poszedłem na stację. I tam  
dopiero poczułem całą moją bezpańską, psią nędzę. Byłem zły i na nią, 
i na siebie, i na cały świat.

Ołówkiem nabazgrałem  do niej list, czekając na pociąg. Pisałem ob
szernie o m arzeniach moich, o intelektualnej z nią harmonii, wyrzucałem, 
że powinna to była zrozumieć — i cały szereg podobnych bzdurstw  — 
chaotycznie, z animozjami. Na koniec napisałem, że ja  m iałbym  jej dużo 
do powiedzenia, a ona, jeśli chce, niech napisze, kiedy można z nią mó
wić...

Dalszą historię znasz. Żałowałem później tego listu — ale co tam! 
W szystko można by tak  zatytułow ać: „Kłopoty nałogowego poszukiwacza 
Chim er” .
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Sylw! Ty piszesz, że rozmowy ze mną coś Ci dają. Mnie się zdaje, że 
jestem  człowiekiem chorym i inni powinni strzec się zarażenia. Ty jesteś
0 wiele mocniejszy ode m nie — Ty bierz życie za łeb — bo ja  jestem 
pobity.

Praw ie nic teraz nie piszę i w ogóle nic nie robię — sądzę, że to minie.
O polityce nic Ci pewnego nie powiem — mało się nią zajm uję. Wy

daje mi się, że gdybym się nią napraw dę zainteresował, m usiałbym  oddać 
się całkowicie jakiejś konspiracyjnej robocie czy czemuś podobnemu, re
wolucji. — Nie umiem rozkładać samego siebie na czynniki.

Pytasz mnie o ten wileński epizod — ano, zaczęło się w wagonie, 
a skończyło na prześcieradle — na ogół bez wrażeń. Trochę to za silnie 
określiłeś: „wagonowa miłość” — taka napraw dę istnieje, a tu? — ot, 
trochę spermy.

Kończę. Całuję Cię.
W l

Oryginał listu nie zachowany. Tekst według zapisu w Pamiętniku,  w którym 
zanotował Broniewski list pod datą 24 XI 1922.

1 J. I w a s z k i e w i c z ,  Wiosna. „Skamander” 1922, z. 17, s. 104. Przedruk 
w: Księga dnia i księga nócy. Warszawa 1929.

2 Mimo konsultacji z rodziną i ówczesnymi przyjaciółmi poety nie udało się 
ustalić, o jakiej kobiecie tu mowa. Poza listem do Kencboka w  całym Pamiętniku  
Broniewskiego brak jakiejkolwiek wzmianki o znajomej z Lublina, choć poeta 
opisywał tu często swe nawet przelotne sympatie. Nie' istniał również w  Lublinie 
wspomniany w  liście lokal rozrywkowy „Variété”. Ani przewodnik po Lublinie, 
ani ówczesne gazety lubelskie nie notują lokalu o tej nazwie. Można przypuszczać, 
że w  tym opisie przeżyć miłosnych jest dużo fikcji literackiej, ukształtowanej 
prawdopodobnie pod wpływem lektury Walki z szatanem  Ż e r o m s k i e g o .  Opi
sana kobieta z wyglądu przypomina nawet bohaterkę trylogii, Xenię Granowską.

25

Wilno, 2 XII [19]22 r.
Kochany.

Przerażasz mnie swoim ostatnim  listem. Musiałeś być rzeczywiście 
chorym — tylko w tedy mogę tłumaczyć sobie to samospotwarzanie się
1 pesymizm w  stosunku do własnej wartości. W takim  stanie — nie prze
czę — mogłeś się znajdować przez owe trzy dni „bezmyślnego w patry 
w ania się w sufit”, jak  to nazywasz. Mogłeś pisać tak  z nudów — dla 
postraszenia mnie albo dla zrobienia mi niespodzianki w  formie myślowe
go zaskoczenia. Przyznasz, że to minęło i obecnie — jestem  tego pewny — 
śmiejesz się sam z siebie. A więc byłeś przez trzy  dni chory. Powiem 
nawet, przez trzy dni nie było Cię zupełnie — znikłeś — przestałeś być 
sobą. Tak, to chciałem powiedzieć: przestałeś być sobą. Mała nierówno
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waga myślowa w ytrąca Ci pióro z ręki — i naraz — dlatego tylko — 
uważasz się za pobitego przez życie. Słaniasz się, padasz na łóżko — i je 
steś przez trzy  dni chory. Pomyśl, że chorowałeś po to, aby wyzdrowieć. 
Teraz, kiedy już pew nie stanąłeś na w łasnych nogach „zdrowego” rozsąd
ku, w ypluj te wszystkie m yśli „chorego człowieka”, za jakiego się masz, 
na papier — to wszystko, co Ci się „zdaje”, to, czym możesz „zarazić” — 
a już nie będziesz „bezpłodnym  Słowianinem ”. Podnieś przyłbicę i stań 
hardo, bo masz do tego prawo. Zacznij mówić — a przekonasz się, że 
masz wiele do powiedzenia. — Tylko zacznij.

Wiem, iż wszystko, co tu ta j piszę, jest spóźnione, bo stan Twój cho
robliwego nastro ju  nie mógł trw ać długo. Jednakże piszę tak, bo cóż Ci 
dać innego mogę w  odpowiedzi. M yślałem nad tym  i dlatego nie odpisy
wałem od razu. Przeszkodziła mi również służba — dwa dni siedziałem 
w  pokoju nie śpiąc i paląc dużo. Robiło to na m nie wrażenie, iż podróżuję 
w  jakim ś brudnym , zim nym  wagonie. Wczoraj wydostałem  się stam tąd. 
Niezadługo zaw itam  do Warsz., więc prawdopodobnie przed świętami 
jeszcze zobaczymy się. Tymczasem ściskam Cię i całuję serdecznie.

Twój
Slaw.

Złożony na pół arkusz papieru listowego w  kolorze szarofioletowym, formatu 
16,8X14,5 cm, zapisane s. 1—4 atramentem czarnym.

26

Kochany! Tak, m asz słuszność: jestem  Świnia, że nie odpisuję czasem 
na Twoje listy 1, ale dzieje się to w  okresach, w  których w  ogóle pisać 
nie mogę. I w  ogóle, mój drogi, nie uznaję takiej stereotypow ej, konwen
cjonalnej korespondencji, pozbawionej treści. Otóż ja, jeżeli piszę list, 
muszę przede wszystkim  mieć jakąś treść i odczuwać konieczność podzie
lenia się nią. Twój styczniowy l i s t2 zastał mnie właśnie w  sytuacji na j
zupełniejszej bezbarwności intelektualnej : myśli przeżute, zużyte już na 
nic, ani mnie, ani nikomu nie mogły się przydać, trzeba więc było o nich 
zapomnieć, czytać coś, przeżyć — w ogóle nabrać oddechu.

Coraz bardziej przygnębia m nie m oje biuro 3. Pom ijając już kwestię, 
że ideowo oderwałem  się już całkowicie od tego poczciwego podwórka, 
na którym  zresztą w yrastałem  przez szereg lat, stwierdzam, że konieczność 
zajm owania się po kilka godzin dziennie sprawami, które m nie absolutnie 
nie interesują, a czasami naw et spraw iają w stręt — jest często czymś 
strasznym , nie do zniesienia. Ta fata lna konieczność zarabiania w jakiś 
sposób pieniędzy jest jakby korkiem  zamykającym  mnie w  sferze nie 
dokończonych planów, nie spełnianych zamierzeń i zapierającej aż dech 
pustki.
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Łączy się to z wrodzonym memu typowi lenistwem, skłonnością do 
bezpłodnego przeżuwania myśli, jakim ś słowiańskim marzycielstwem i nie
zaradnością życiową. Ta ostatnia, co prawda, nie zawsze występuje: je 
stem skłonny do dużego wysiłku jednorazowego, do pokonywania energią 
piętrzących się trudności, o ile chodzi o osiągnięcie jakiegoś określonego, 
widocznego celu. I ta właśnie cecha charakteru wskazuje na to, że jest 
jednak rzeczą możliwą, że pewnego pięknego poranku, grzecznie skłoniw
szy się Rzeczypospolitej Polskiej, stanę się obywatelem całego świata.

Ach!... podróże, dalekie podróże, okręty wypływające ze zgiełkliwych 
portów, góry siwe, Him alaje dziurawione wężami tunelów, tłum y roz
maite, kolorowe, palmy, pagody, cudowne znajomości na wyspie Borneo, 
Am erykanki sentym entalne, jasnoblond, dziecinne jak Liliana Gish — 
i ja, ja m achający kapeluszem z pokładu „Cywilizacji” 4.

Jestem  odlewaczem w stalowni trustu  „White S tar”, w  pożarze Chica
go niosę sztandar wyw ijającej rękoma, dudniącej nogami komuny, to ja 
siedzę z moją rudą kochanką w  spelunce w  San Francisco, żuję tytoń 
i ściskam w kieszeni zimny, czarny browning, z którym  ju tro  odpłynę 
do Australii, do Japonii, do Argentyny...

Z Tybetu wyślę do Ciebie list, w  którym  napiszę o jednej górze nie
zrozumiałej jak  Giewont, dalekiej jak  dal.

Braciom z Grenlandii, m arynarzom  z Singapore, złodziejom, prosty
tutkom  paryskim  zwiastować będę tryum falnym  wierszem niesłychaną, 
wspaniałą, zbliżającą się epokę...

Ewangelia zmęczonych ciał, ewangelia szarych dni powszednich, tna- 
nifest 500 milionów bogów, serca napęczniałe, dymiące jak  Wezuwiusz. 
Żywe.

Aż kiedyś łyse słońce Sahary policzy moje białe żebra. — Wszystko 
jedno: trzeba, aby był ślad, że szła tędy karawana...

Myślę nad eposem wojennym  5. Na razie jest to jeszcze tylko koszmar 
tłumu, krwi, eksplozji i przestrzeni. Rzeczywistość niby, ale jak negatyw  
kliszy widziana. Nie skoordynowane to jeszcze.

Od czasu naszego rozstania napisałem coś niecoś 6, ale nie bardzo je
stem z tego zadowolony.

Pozwól sobie pogratulować, mój nowo kreowany poruczniku 7. Czasa
mi chce mi się was odwiedzić, obejrzeć znów te stare, ostrzelane łby 
i obejrzeć znów to tak  zawsze przypominające naiw ną miłość Wilno. 
Tak, mam wrażenie, że o ile jakieś erotyczne czynniki nie pojawią się 
w najbliższym  okresie mojego życia, wyjadę daleko.

Całuję Cię i bądź zdrów.
Wl

21 II [19] 23 r.

13 — Pam iętn ik  L iteracki, 1971, z. 4
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(Fragment z  poem atu) 8

Idą żołnierze na zachód, idą żołnierze na wschód, 
w  brzuch Europy, jak  w  bęben, tłucze karabin  i but.
Idą zdobywać W arszawę, Paryż i Berlin, i Rzym. 
w  niebo ciskają pieśniami — w niebo bagnety i dym.
Idą, przechodzą, śpiew ają: Naszą ojczyzną jest św iat — 
morza i nieba, i ziemie — lata, miliony, ćmy lat.
Wieki przechodzim na przełaj, lata m ijam y jak  próg — 
nie ma dla nieba litości: umarł, zabity już bóg.
Umarł, przebity pieśniami, trupa  wzywamy na sąd.
F ront w  poprzek ziemi na niebo, wszędzie na świecie jest front.

Złożony na pół arkusz papieru podaniowego*, formatu 28X22 cm, zapisane 
s. 1—4 (ostatnia nie do końca) atramentem czarnym.

1 Chodzi o pominięte tutaj dwa listy Kencboka z 31 I i 17 II 1923. Oba zacho
wały się w  MWB.

2 List z 31 I 1923. Donosił w  nim Kencbok o swej pracy w 1 p. p. Legionów  
w Wilnie oraz o licznych wizytach i balach, w  jakich uczestniczył po powrocie 
z urlopu, spędzanego razem z Broniewskim w  Zakopanem.

3 Mowa o pracy w  Związku Strzeleckim.
4 Marzenia o podróży znalazły sw e odbicie również w  dwóch wierszach za

chowanych w  rękopisach poety z datą 12 VI 1923: Pożegnanie Europy i Podróż do 
Batawii.  W pierwszym z nich pojawia się także motyw statku „Cywilizacja”. — 
Lillian G i s h  (ur. 14 X  1896), amerykańska aktorka teatralna, słynna gwiażda f il
mu niemego.

5 Realizacją tych zamierzeń twórczych jest poemat Ostatnia wojna, ukończony 
ostatecznie w  październiku 1923 i wydrukowany w  tomiku Wiatraki (Warszawa 
1925). W chwili pisania listu Broniewski miał już w  rękopisie dwie wersje wiersza 
Żołnierze,  który wszedł do poematu jako jego część 3.

6 W tym czasie Broniewski napisał następujące wiersze (zachowane w  rękopi
sach): inc. „Wiatrami się ow inę”, Giewont, Horyzonty, Mróz, inc. „On rozpali 
w m ieście”, Do Chrystusa, Poeta, Ktoś tam malował katedry al fresco, Powrót, 
Epos miasta. Żadnego z tych utworów nie włączył do tomiku Wiatraki.

7 O awansie na porucznika donosił Kencbok w  nie drukowanym tutaj liście  
z 17 II 1923.

8 Wczesna, nie drukowana wersja cz. 3 poematu Ostatnia wojna. W rękopi
sach poety fragment ten jest opatrzony tytułem Żołnierze i datą 15 II 1923.

27

Wilno, 28 II [19] 23 r.
Kochany.

Bardzo mnie ucieszyło to, że nie różnimy się w  zdaniu co do „stereo
typowej, konwencjonalnej korespondencji” . I jeśli z lekka dawałem Ci do 
zrozumienia, że zapominasz o mnie, to, wierz mi, jedynie dlatego, że 
brakło mi właśnie Ciebie.
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Jesteś olbrzymi w  tej swojej podróży „podróży”. Kilka razy czytałem 
Twój ostatni list i zawsze znajduję coś nowego i uderzającego. I muszę 
przyznać, że pisząc go byłeś w jakimś specjalnym „wysokim” nastroju. 
„Ach, podróże, dalekie podróże” . Przypomina mi to naszą pogawędkę 
w Krakowie ciemnym rankiem, gdy wyszliśmy z pociągu na miasto i roz
trząsaliśm y taką nieograniczoną możność wędrowania. Pojedziemy? — 
a może. Wiesz co? Zabierz m nie ze sobą choć jako nieużyteczny balast; 
przyda Ci się w drodze. Wyrzucisz i poszybujesz wyżej. Będziesz „zwia
stować niesłychaną, wspaniałą zbliżającą się epokę”. — A potem kiedyś 
„łyse słońce Sahary” policzy nie Twoje, a nasze białe żebra.

Jeszcze nigdy nie przemawiałeś tak  do mnie. Moja mała myśl skur
czyła się zupełnie — zmalałem.

Doszły Cię pewnie małe pobrzękiwania szabelką ze strony naszych 
kownian h Mam wrażenie, że jednak ucichło wszystko. Może wiosna przy
niesie jakieś poważniejsze starcia. — Na wszelki w ypadek możemy sobie 
powiedzieć „do widzenia” w  pułku. Bowiem — kto wie!

Soboltka już objął II b[atalion] — jest znowu moim wodzem. Ja  teraz 
czytam dużo; ostatnio Jane (Florence Bar[c]klay) i Błogosławieństwo zie
m i (Hamsun). Mam do czytania Króla ciemnej kom naty  (Tagore) i 'Żywe 
kamienie (Berent) 2. Jak  widzisz, pracuję trochę. Poza tym  — jak zawsze. 
Myślę, że jednak zatrzym ają Cię „erotyczne czynniki” lub coś innego, 
więc nie wyjedziesz daleko. Tymczasem całuję Cię mocno.

Twój
Sław .

PS. Bądź łaskaw Sz. Mamusi i Siostrom pozdrowienia i ukłony 3.
Sław.

Arkusz papieru listowego w  kolorze kremowym z wodnym prążkowaniem, for
matu 25X17 cm, zapisany obustronnie atramentem czarnym

1 Chodzi o incydenty graniczne i konflikt polsko-litewski w związku z podzia
łem tzw. pasa neutralnego między Litwą a Polską. Realizując decyzję Rady Ligi 
Narodów z 3 II 1923 władze polskie zajęły w połowie lutego przeznaczone im tere
ny. Spotkało się to z oporem ze strony Litwinów. Prasa polska przez szereg dni 
informowała o incydentach na granicy polsko-litewskiej.

2 Są to ówczesne nowości literackie. Jane, w  przekładzie Z. C h r z a n o w 
s k i e j ,  została wznowiona w  1921 r. w  Poznaniu, Błogosławieństwo ziemi, w  tłu 
maczeniu Cz. K ę d z i e r s k i e g o ,  ukazało się w r. 1922 we Lwowie, Król ciemnej 
komnaty, w przekładzie S. Z a u s n e r a ,  wyszedł w 1921 r. we Lwowie (w dwóch 
wydaniach). Żyw e kamienie wydane zostały w r. 1918 w Poznaniu (wyd. 3: War
szawa 1922).

8 Matka poety Zofia z Lubowidzkich B r o n i e w s k a ;  siostry Zofia i Janina 
B r o n i e w s k i e ,  z którymi mieszkał wtedy poeta w  Warszawie przy ul. Hipo
tecznej 3 m. 12.
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28

14 III 1923

Kochany! Życie jest bardziej nieokreślone, niedopowiedziane i n ie
zrozumiałe niż wiele poczynań współczesnej sztuki. Może słusznym by 
było uważać tak  zwany „bezsens” w  sztuce za objaw prądów naturali- 
stycznych. N ajtrudniejsze są pojęcia najprostsze, jak: kochać, czuć, w ie
rzyć itp. — jesteśm y sceptykami nie pozbawionymi znacznej dozy cyniz
m u i plącze się tu  zupełnie nieprzypadkow y mistycyzm. Potrafim y w praw 
dzie wszystko oglądać przez szkła ekspertów, degradujem y całe hierarchie 
m niej lub więcej górnolotnych „duchów”, ale w  praktyce życiowej nie 
daje nam  to wiedzy o „tym, co najw ażniejsze”, to znaczy nie umiemy 
w  najlepszy sposób żyć. Dobre i to, że nie szukamy już rezultatów, zada
walam y się samym przebiegiem.

Cały ten  powyższy ustęp zmierza do analizy przeżyć moich sprzed dni 
kilku. Takiego już masz pecha, biedaku, że Cię zawsze „wtajem niczam ” 
nieproszony w  tego rodzaju historie. Ostatnia jest ciekawsza przez swą 
mglistość i brak  w yraźnie zarysowanych konturów. Znając Twoją po- 
chopność do tw orzenia dalszych ciągów historii, uprzedzam  Cię, że kropki 
w  całym tym  liście we właściwych miejscach są stawiane, m yślników zaś 
postaram  się unikać.

Pragnę nawiązać do listu, jaki otrzym ałeś ode mnie w końcu listopa
da 1 czy też w  grudniu — wiesz, ten nastrój przygnębiony, Lublin.

Przyszedłem do n ie j2 w  niedzielę wieczorem. W ciągu całodziennej 
podróży i pobytu w  pewnym  m ałym  miasteczku układałem  sobie treść 
tej rozmowy, która m iała nastąpić — w rezultacie przyszedłem zupełnie 
nie przygotowany. N ajpierw  był jakiś gość. Pół godziny. Później sami 
w  pokoju ozdobionym własnoręcznymi jej rysunkam i o dziwacznych, 
egzotycznych kształtach i barwach. Nużąca jakaś, m ądra dyskusja akade
micka. Charakterystyczna skłonność do przekory, umysłowość kontrasto
wa. Później rozmowa szczersza, bliższa. Mówiłem, że teraz dopiero (to 
znaczy od kilku tygodni) zaczynam wracać do entuzjazm u; w  nim widzę 
swój ratunek. Wszystko jedno, co robię: wiersz, pracę polityczną, nauko
wą, czy wreszcie odczuwam coś — przeżywam  to jak  najsilniej, jak naj- 
prawdziwiej. Pobłażliwy sceptycyzm jej czy też ironię nazwałem pozo
waniem  na Oskara W ilde’a. Zaprzeczyła, ale, zdaje się, trochę przekonana. 
M ijały kwadranse. Leniwie. Praw ie sennie. Mówiliśmy już o rzeczach 
najprostszych, najbłahszych, o niczym.

I nie wiem, skąd wzięły się wówczas te pocałunki, niechętne jakby, 
wymuszone. Byliśmy zaskoczeni. Przestaliśm y mówić, boć już nie było 
o czym. To najprostsze, oczywiste, samo przyszło. Ale nie umieliśmy nic 
o  tym  pomyśleć.
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Później znów rozmawialiśmy o rzeczach innych. Nic się nie zmieniło — 
jak  dawniej: pan, pani. Intuicyjnie zrozumieliśmy, że tak  być powinno. 
W spomniałem tylko, że o niej w  stosunku do m nie nie wiedziałem nic 
i nie wiem. Pożegnałem ją o dwunastej.

Zastanawiając się później nad tym  wszystkim, doszedłem do przeko
nania, że wartość tem u wieczorowi nadaje absolutny brak fałszu. Że nie 
było tych tak  często i bezczelnie banalizowanych i łganych słów o miło
ści — mówiło się: nie wiem, być może. Więcej się przeczuwało — w ukry
tych treściach zdań, w  chwilowej intonacji głosu, w jakimś bezpostacio
wym  cieple.

Jest to więc, jak widzisz, fantastyczny naturalizm. W ten  tylko sposób 
współczesny człowiek (w większości wypadków) może przeżywać we
w nętrzną prawdę. Skończyły się, wypowiedziały posłuszeństwo stare, 
zdarte słowa: „kochać”, „miłość”. Patrz, na określenie jednego z moich 
nastaw ień psychicznych zużyłem trzy  strony pisma, a um iem  przecież to 
wszystko wypowiedzieć milczeniem. Stanowczo, strasznie jesteśm y prze- 
rafinowani. Ale trudno. Znajdujm y sobie nowe formy.

A teraz — mój „entuzjazm ”. Zrodził się on w chwili, gdy zrozumia
łem, że idee moje nie są czymś stałym, skostniałym w pewnych formach, 
że należy je odrzucić choćby kosztem uczucia. Jest to tak, jakbym  ze 
starego automobilu, do którego byłem bardzo przywiązany, a który się 
zepsuł, w yjął dobry, stalowy m otor i włączył go do innej maszyny. Ma
szyna poniosła, czuję jej pęd, porywa mnie. I nie jest to już mój dawny 
indywidualizm, egotyzm — przeciwnie: czuję się zespolony z całym świa
tem tak  czy inaczej idących naprzód ludzi.

Dokąd? — Nie chodzi przecież o cel, tylko o przebieg. Walka o lepsze, 
piękniejsze życie.

W praktyce nie wiem, do czego mnie to doprowadzi; może tam, gdzie 
Toeplitza i towarzyszy 3. Mój drogi, nie zieleniej w  tym  miejscu ze zgro
zy: lepsze to niż szare, codzienne świństwo.

To już wszystko, co miałem Ci napisać. Dodam jeszcze, że w  m arcu 
m iałem być wzięty do wojska na przeszkolenie, ale odłożyłem sobie te r
m in na później. Całuję Cię, kochany, dziękując za Twój tak  mi nieraz 
potrzebny list. Napisz, co sądzisz o tym  wszystkim, corn Ci tu  napisał.

Twój Wlad.

Złożony na pół arkusz papieru podaniowego, formatu 28X22 cm, zapisane 
s. 1—4 atramentem czarnym.

1 List z 24 XI 1922 (list 24).
2 Zob. list 24, przypis 2.
8 Chodzi o Leona T o e p l i t z a ,  wówczas studenta i działacza KZM, oraz jego 

kolegów. Przeciwko tej grupie toczył się wtedy głośny proces, zwany przez dzienni
karzy „sprawą dwunastu komunistów”. Prokurator zarzucał Toeplitzowi i jego to
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warzyszom uczestnictwo w  spisku antypaństwowym i szpiegostwo. W toku rozpra
w y udało się uwolnić oskarżonych od tych zarzutów, ale z innych paragrafów zosta
li skazani na wysokie kary (Toeplitz na 6 lat ciężkiego więzienia). Proces, mający 
charakter pokazowy, spotkał się z dużym zainteresowaniem społeczeństwa polskie
go. Organ Piłsudskiego, z pewnością czytywany wtedy przez Broniewskiego, „Ku
rier Polski”, pisał o tym następująco (Sprawa dwunastu komunistów, 1923, nr 74): 
„Proces ten rozciekawił, rozdrażnił, zaniepokoił. Rozciekawił bardziej niż proces 
Dąbala, który był posłem, niż proces Lauera, który jest pierwszorzędną komuni
styczną indywidualnością. Proces Toeplitza był jeszcze w  dodatku procesem o in 
teresie lokalnym, warszawskim; widok człowieka, którego dobrobyt, uprzywilejo
wane stanowisko, tradycyje rodzinne winny były obwarować przeciwko podmu
chom komunistycznych wiatrów — intrygował warszawiaków”. Proces stał się 
również okazją do propagowania idei komunistycznej. Postawa oskarżonych, spo
kój, z jakim przyjęli wyrok, wzbudziły w  wielu zainteresowanie i szacunek. Cyto
wany „Kurier Polski” skomentował to w  następujący sposób: „Wyrok nie trafił do 
ich świadomości jako przestroga ani do ich uczciwości jako wyrzut. To tylko ep i
zod w  ich drodze życiowej, której oni widocznie nie mają za Golgotę. Bo, oczy
wiście, są-to ludzie zdecydowani i stanowczość ich jest niewątpliwa. Są w  posiada
niu »prawdy« i to im wystarcza. »Mamy dwie prawdy, mówił na sądzie Lauer, 
waszą i naszą. Ale tylko wasza ma tymczasowo egzekutywę. Przyjdzie kolej i na 
naszą«. Tak samo m yślą Toeplitz i jego towarzysze”.

29

dn. 5 V [19] 23 r.

Kochany. Nasze myśli od pewnego czasu wędrowały bardzo blisko 
siebie. Najlepszym tego dowodem są dwa listy; Twój z 28 u[b].m. i mój 
z 29 b

Bardzo ucieszyłem się z wieści, żeś nawiązał kontakt z „drukiem ” . 
„Zw rotnicę” 2 kupię dzisiaj, gdyż mam akurat ludzi na warcie, a co za 
tym  idzie — czas wolny od rana.

Ogromnie rad  będę, jeśli zdecydujesz się na czas ćwiczeń w  pułku 
zamieszkać u mnie. Bylibyśm y w tedy rzeczywiście razem. Niech Cię nie 
przeraża mój dom m aleńki, gdyż „siłą rzeczy” — jak  powiadał Gutkow
ski 3 — wynoszę się z tego locum  na przedmieście. Jakie to  będzie miesz
kanie, nie wiem jeszcze, ale postaram  się, aby dla nas starczyło. Nie myśl 
jednak o komforcie. Jeśli więc zgadzasz się, to napisz — w tedy przygo
tu ję  Ci łoże i inne drobiazgi.

Z ostatniego Twojego listu  odniosłem wrażenie, jak  gdybyś pod dzia
łaniem  jakiegoś nie znanego mi, ale dobrego w pływu zmienił się zasadni
czo — od podstaw. Można by rzeczywiście powiedzieć, że „zakwitłeś jak 
drzewo” 4 — nie przypiszesz tego chyba wiośnie. Za te kw iaty przecież 
uważam w pierwszym  rzędzie zerw anie czy likwidację „kram iku ideo
wego” — jak to nazwałeś, później pewien zapał i silną wolę pracy oraz 
„Zw rotnicę”.
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Powinienem teraz dodać coś o sobie. Wiesz co — łyta 5 jestem  i tyle. 
Poza wszystkim, co robię, siedzi we mnie ogromna chęć beznamiętnego 
kochania i, wyobraź sobie, nie mogę zdobyć się na to. To „beznam iętne” 
znaczy u mnie dużo — nie mieszczące się w ramach listu. Pisz do mnie, 
jak  możesz najczęściej. Całuję Cię i ściskam serdecznie.

Twój
Slaw.

Złożony na pół arkusz papieru listowego w kolorze szaroniebieskim, formatu 
16,5X14,5 cm, zapisane s. 1—4 atramentem czarnym.

1 List Broniewskiego z 28 V 1923 nie zachował się. Natomiast Kencbok w  dniu 
29 IV nie pisał listu, lecz tylko dopisek do listu z 23 IV 1923. Pytał w  nim, czy 
Broniewski przyjedzie do 1 p. p. Legionów na przeszkolenie. Prawdopodobnie 
w tym samym czasie Broniewski donosił przyjacielowi o zamierzonym przyjeździe 
do Wilna i pytał czy może u niego zamieszkać.

2 Przypuszczalnie w zaginionym liście z 28 IV 1923 Broniewski pisał o zamia
rze wysłania wierszy do „Zwrotnicy”. Zamiar ten zrealizował dopiero pod koniec 
r. 1923. Zwrócił się wtedy do T. Peipera z propozycją opublikowania w „Zwrotnicy” 
poematu Ostatnia wojna.  W odpowiedzi redaktor „Zwrotnicy” (w liście z 30 XII 
1923) wyraził gotowość drukowania cz. 1 i 5 poematu i prosił o inne utwory (bru
lion listu Broniewskiego i odpowiedź Peipera w MWB). Jednak do debiutu Bro
niewskiego w „Zwrotnicy” nie doszło. Trudno ustalić, czy zadecydował o tym  
poeta (archiwum „Zwrotnicy” uległo zniszczeniu w czasie wojny), czy też fakt, że 
wkrótce po wymianie listów między nim a Peiperem „Zwrotnica” przestała w y
chodzić. Po wznowieniu pisma w  r. 1926 Broniewski nie próbował już nawiązać 
z nim współpracy.

3 Stefan G u t k o w s k i ,  porucznik, oficer zawodowy 1 p. p. Legionów.
4 Prawdopodobnie Kencbok cytuje, swoim zwyczajem, sformułowania Broniew

skiego z ostatniego jego listu. W zaginionym liście z 28 IV Broniewski — być mo
że — wyrażał zadowolenie z siebie, gdyż w dniach poprzedzających wysłanie listu  
napisał kilka utworów, m. in. wiersze Wędrowiec i Robotnicy, które, pozytywnie 
oceniwszy, włączył do wydanego później tomiku Wiatraki.

5 Lwowskie określenie safanduły, nudziarza.

30
12 V [19]23

Kochany Sylw! Przyjm uję z radością Twoją propozycję wspólnego 
zamieszkania podczas kursu. Nie wiem nic, jak  to tam  będzie urządzone, 
jakie będą w arunki bytu przez te dwa miesiące — w Tobie cała nadzieja.

Pracuję teraz usilnie nad kolokwiami z logiki i psychologii, prócz tego 
historia sztuki. Posadę, jak  wiesz, rzuciłem 1 i niedługo już zacznę się 
zastanawiać, jak  przebiedować do 15 lip ca2. To wszystko nie uspasabia 
mnie do zm artwienia. Pogoda jest piękna, zielono, jasno. Na ulicach ludzie 
znajomi, nieznajomi — chodzą, śmieją się, piękni, melodyjni. O, najlepsza 
jest ta  radość bezprzedmiotowa, narkoza wiosennego powietrza...
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Rozmyśliłem się i do „Zw rotnicy” nie posłałem swoich wierszy. Przed 
wakacjami wyjdzie już tylko jeden num er, nie w arto więc debiutować 
teraz. Pow etuję to  na jesieni, będę drukował, gdzie się da. Tymczasem 
zaś chcę dalej pójść o krok, napisać coś „ważnego” . Właściwie każdy 
wiersz z chwilą powstania już m artw ym  jest dla au tora — najpiękniejsze 
są te nie napisane. „Zw rotnica” poza tym  niezupełnie mi odpowiada — 
jest to  pismo bardziej teoretyczne niż poetyckie.

Refleksje te nasunął mi Mieczysław Braun, doskonały poeta i miły, 
młody chłopak z Łodzi, z którym  zaprzyjaźniłem  się niedawno 3.

Zwrócił mi on uwagę, że w  wierszach moich b rak  tego, co nazywamy 
sercem. Uwaga ta  nie m iała żadnego „głębszego” metafizycznego znacze
nia — po prostu chodziło o to  proste Tuwimowskie kochanie. (B[raun] jest 
pod dużym wpływem  Tuwima.) Ma on zdolność do pewnej bezpośrednio
ści w  dziedzinie uczucia, co u mnie nie jest tak  proste. Pam iętam , kiedyś 
pisałem Ci o tym  w  dużym liście. Niemniej jednak uwaga B rauna była do 
pewnego stopnia uzasadniona: spostrzegłem, że utw ory moje są ostatnio 
zbyt jednostronne, mózgowe. No, trudno. Buduje się samego siebie, piętro 
po piętrze.

Teraz dopiero, dziś, wpadł mi w  ręce poemat Brunona Jasieńskiego 
pt. Pieśń o głodzie 4. Byłaby to silna i w ielka poezja, gdyby... gdyby się 
przedtem  nie czytało Majakowskiego. Język tam  jest piękny. Obrazy po
tężne, idea właśnie ta, którą żyję obecnie, ale w  gruncie rzeczy jest to 
ordynarny plagiat... (Pamiętasz w  Snobizm ie i postępie Żeromskiego k ry
tykę tego? 5)

Do listu  załączam Ci dw a moje wiersze. Kończę już. Pisz, „dziecino 
kochana”, „pieronie jasny” — i całuję Cię.

Twój Wlad.

20 IV [19] 23

Robotnicy  6

Dzień nam  roboczy nastał, 
m łot niesiemy, kilof i łom — 
idziemy budować miasta, 
stupiętrow y za domem dom.

Filary bijem y w  głębie 
rozsrebrzonych na północ rzek, 
rozpalam y węgiel Zagłębia 
w piersiach m aszyn wlokących wiek.
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Budujemy bez więzień grody, 
budujem y kościoły bez bóstw, 
zaprzęgamy geniusz narodów 
w  m ajaczący gwiaździsty Wóz.

Kopytami niebiosa przekreślą 
w tabun rwący zagnane dnie, 
niesłychaną zawyje pieśnią 
dygocący ulicą gniew.

Rozkwitłymi skrzydłami w  pochodzie 
w iatrem  ulic powieje tłum — 
przerzynać chm ury nad Łodzią 
czerwonymi nożami łun.

Mosty rzucamy na wschód!
I dalej — i dalej — i dalej —
W horyzonty kujemy!
Brak tchu!
Kujemy! 
m y —
milion kowali! —

To grom i błysk. To tw ardy śpiew. 
Żelazny pęka pierścień.
To skrzydeł M arsylianki wiew 
pożarem bucha z nagich piersi!...

Bufory zlać krw i oliwą!
Oto ręce, co tory omiotły!
Pędź! — dziejów lokomotywo — 
sercami palimy w  kotłach!

Wędrowiec 7

Moje drogi w ieją na północ, 
moim włosom — siwizna fal, 
moje lądy — gwiazda i czółno, 
prędkie żagle napięte w  dal.

Białe ręce... Żegnanie... Krzyk mew. 
Biała fala od brzegu morza...

— Głuchy tej fali śpiew.
— Ciasna tych nieb obroża!
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Nie ulęknę się miedzi miesiąca, 
nie zadusi m nie gwiazda i czerń!

— Serce — to żagiel płonący!
— Serce — strzaskany ster!

Ty nie będziesz czekać jak  Solwejg...
(— W iatr na północ łódź ciska znów.)

Ty nie um iesz śpiewać jak  Solwejg 
postrzępionej melodii snów...

Obrócę żagle na w iatr.
Dal oczy przetnie jak  nóż.
Ojczyzną m oją jest świat, 
w iatru  tętenty , krew  zórz.

Dwie luźne karty białego papieru w  podłużną kratkę, formatu 28X22 cm, 
zapisane obustronnie atramentem czarnym. Na jednej karcie tekst listu, na dru
giej wiersze.

1 Z zamiarem porzucenia posady w  Związku Strzeleckim nosił się Broniewski 
już w końcu r. 1922. W grudniu tego roku — widząc rozdźwięk między swymi ów
czesnymi poglądami, zbliżającymi go do lewicy ideowej, a pracą w  Związku Strze
leckim — napisał w  Pamiętniku : „Zostałem członkiem Związku Niezależnej Mło
dzieży Socjalistycznej. Praca w  Zwfiązku] Strz[eleckim] wydaje mi się czymś fa ł
szywym, czymś niezgodnym ze mną samym”.

2 Po 15 VII Broniewski miał rozpocząć kurs oficerów rezerwy, w  czasie które
go pobierałby gażę.

3 M ieczysława B r a u n a  ( B r a u n s t e i n  a), początkującego wtedy poetę, 
współpracownika futurystycznej „Nowej Sztuki”, poznał Broniewski w  końcu 
r. 1922. Wkrótce potem wywiązała się między nimi serdeczna, trwająca przez k il
ka lat przyjaźń. W 1924 r. Braun zarekomendował wiersze Broniewskiego redakto
rowi „Wiadomości Literackich”, M. Grydzewskiemu. Broniewski wciągnął Brauna 
do współpracy z „Nową Kulturą”, w  której redakcji pracował wówczas jąko sekre
tarz. Obaj uczestniczyli w  nie zrealizowanych planach założenia pisma młodych 
poetów, wydawania antologii i jednodniówek.

4 Poemat ten ukazał się w  r. 1922. Napis na karcie tytułowej brzmiał: Bruno 
J a ś e ń s k i  Pieśń o glodźe. Krakuv 1922.

5 W Snobizmie i postępie  (Warszawa 1923) Ż e r o m s k i  atakował Pieśń o gło
dzie  J a s i e ń s k i e g o  jako przykład niewolniczego naśladownictwa poezji rosyj
skiej i zniekształcenia pisowni i gramatyki polskiej. Pisał tam m. in. (s. 44—45): 
„»Nowina«, która jakoby »wali już kolbami mauzerów« do wszystkich okien i drzwi 
— jest to snobistyczna nowinka, literacka formułka, przeniesiona z książek rosyj
skich do książek polskich wraz z całym aparatem niezbędnych akcesoriów, naj
częściej cudzoziemskich, jest to w ięc »kierunek« oczytany już, ograny, porzucony 
przez tameczny snobizm i zwalczany przez kierunki nowe, imażynizm, mistycyzm  
oraz przez najnowsze wycie w nocy M arienhofa”.

6 Wcześniejsza, nie drukowana wersja wiersza o tym samym tytule z tomu 
Wiatraki.

7 Jw.
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Wilno, 18/V [19] 23
Kochany.

Nie wiem, jak  b. m a słuszność p. M. Braun w  stosunku do znalezienia 
braku „serca” w  Twoich rzeczach — ja  nie powiedziałbym tego — zresztą 
nie wiem, o jaki rodzaj tego „serca” chodzi. Najlepiej pogadamy o tym, 
gdy przyjedziesz, a na p[ewno] przywieziesz ze sobą m ateriał, na podsta
wie którego będzie można racjonalniej i szerzej omówić te  rzeczy.

Ogromnie cieszę się, że tak  ochoczo zgadzasz się na wspólne bytowa
nie w  pułku. Jestem  teraz w dobie poszukiwania nowego locum, gdyż 
z budynku każą nam  się wynosić z racji remontu. Co do w arunków  bytu 
Twego tu taj sądzę, że przejdziesz pewnie krótki kurs, no i będziesz może 
trochę przyglądał się ćwiczeniom. Może jakiś mały egzamin z regulam i
nów, taki słaby, w zakresie pułku lub dyw[izji].

Nie będą Ci tu taj zatruw ać czasu, a te dwa miesiące zlecą jak  strzała. 
Ja  sam nie mogę się doliczyć dni — tak to wszystko prędko mija. P rojek
towaliśmy, że lipiec spędzimy w  Zakopanem — ot, widzisz, loś, wypadki, 
rozkazy i kropka.

Dziękuję Ci bardzo za Robotników  i Wędrowca — pierwsze b. silne, 
naw et ogromne, potężne — drugie bardzo ładne w  myśli i ujęciu. Poga
damy jeszcze o tym. W każdym razie jesteś Kochana Dziecina, że uży
czasz mi swych cząstek: Twoje rzeczy przyjm uję jak  komunię. Jesteś Bo
giem, w  którego wierzę — dlatego.

Pisz, Dziecino Jasna — kiedy przyjedziesz etc.
Całuję Cię i ściskam serdecznie.

Slaw

Arkusz papieru listowego w kolorze szaroniebieskim, formatu 16,5X14,5, zapi
sany obustronnie atramentem czarnym.

32

Bezdany, 15 VII [1923]

Kochany. Jestem  tu taj od trzech dni na czymś w guście manewrów. 
Zbierałem się już nieraz napisać do Ciebie coś niecoś, ale może oczekiwa
łem na wieści związane z Twoim przyjazdem na przeszkolenie. Teraz po
łowa lipca i Twoja jeszcze nieobecność podziałała widocznie na to, że pi
szę. Przypominam  sobie, żeś w  ostatnim  liście biadał nad sytuacją m a
terialną — czy poprawiło się to?

Prawdopodobnie masz ferie letnie: dużo czasu poświęconego litera tu 
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rze — tworzysz pewnie. Pocieszam się, że przecież gdy przyj edziesz do 
Wfilna], będziemy mieli dość czasu na gawędy literackie. Ostatnio, jak  Ci 
już pisałem poprzednio, ciągle czytam, a przed paru  dniami pochłonąłem 
Na skalnym  Podhalu — Tetm ajera. Bardzo mi to  przypom niało Ciebie 
i wycieczkę zimową do Zakop [anego].

Hej idem w  las — piórko mi się migoce.
Hej idem w  las — dudni ziemia, kie krocę...

— Śpiewałeś mi to przecie — ładne, strasznie miłe dźwięki i nuta tych  
góralskich piosnek — niemałoż tam  bogactwa. W dużej mierze [Tobie] 
zawdzięczam poznanie i przejęcie się górami — „lubiem ” Cię za to.

Może uda mi się jeszcze kiedyś w  życiu znowu w  góry iść — pewne, 
że innym  będę patrzał na  n ie  okiem. A ciągnie m nie tam  — aż hej.

Zrób się lepszy, Dziecino — napisz choć kilka słów. Czekam na Twój 
przyjazd — napisz dokładnie czas, to wszystko przygotuję. Tymczasem 
„bośkam” Cię serdecznie.

Twój
Bron.

Złożony na pół arkusz białego papieru listowego w linię, formatu 16,8X10,5 cm, 
zapisane s. 1—4 atramentem czarnym.

33

Kochany.

Zły już pewnie jesteś na m nie za to, że nic Ci do tej pory nie pisałem.
Nic innego, tylko zbierasz owoce swego siewu — rozpuściłeś mnie nie

możliwie tak, że w iru ję  w  dalszym ciągu i nie mogę zatrzymać się — 
inaczej mówiąc, wleźć do form y. Faktycznie pierwszy dzisiaj wieczór od 
Twego odjazdu spędzam w  domu — i piszę. Postanowiłem ostatecznie zno
w u borsukować 1 — od dzisiaj zaczynam. Twoje rachunki z Burczakiem 
załatw iłem  przy pobraniu 30% — wypadło 1 427 000 2.

Sądziłem, że dam  radę wyciągnąć cośkolwiek z długów karcianych — 
dlatego zwlekałem codziennie z listem  do Ciebie. Okazało się jednak, że 
są to skończeni szubrawcy. Początkowo odwlekali do „posiedzenia” za
rządu klubu. Później prezes oświadczył mi, że klub w tedy tylko może coś 
zrobić, jeśli o długu zawiadam ia się w  przeciągu 24 godzin po grze, z któ
rej jakiś dług wynikł. Zbiłem łatwo to tw ierdzenie — jednak bez rezul
tatu . Kazano mi czekać — m yślę jednak, iż dalsze czekanie okaże się 
równie bezowocne. Tak, Dziecino, pod tym  względem możesz ogłosić 
„upadłość”. Szkoda gadać o tym . — Cóż u ciebie słychać? [...].

Przeprowadzam  się na  K alw aryjską, blisko mostu, gdyż moja gospo
dyni skoczyła w  cenie od razu do 800 000.
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Jak  spędzasz czas — czy masz jakieś płatne stanowisko w  społeczno
ści? Pisz, Dziecino — nie gniewaj się na mnie za tak  długie milczenie.

Ściskam Cię i całuję bardzo mocno.

Twój
Bron.

7 X [19] 23

Złożony na pół arkusz białego papieru listowego, formatu 16,8X13,8 cm, zapi
sane s. 1—4 atramentem czarnym.

1 Terminem tym określał Kencbok zaszycie się w  domu i oddanie się całko
wite rysunkom i literaturze.

2 Mowa o długach Broniewskiego w  stosunku do kpt. Kazimierza B u r c z a k a ,  
legionisty, oficera zawodowego 1 p. p. Legionów. Dodatek 30°/o był kompensatą 
spadku wartości pieniądza ze względu na stale rosnącą wtedy inflację.

34

15 X [19] 23

Kochany! List Twój otrzymałem przed tygodniem. Piszę w  okresie 
dość wytężonej pracy, zarówno uniwersyteckiej jak  i literackiej. Począt
kowo, po powrocie z Wilna, nie mogłem się jeszcze przełamać, byłem le
niw y i wew nętrznie pusty. Teraz już lepiej: mogę pisać i mogę pracować. 
Napisałem kilka drobnych wierszy i poemat pt. Ostatnia wojna. Ten 
ostatni o zabarwieniu antym ilitarystycznym , trochę „pod M ajakowskie
go” — zresztą podoba mi się. Słowem, wszystko by było idealnie, gdyby 
nie m aterialne kłopoty, które mnie duszą. Dotychczas nie tylko że nie 
mam posady, ale naw et widoków na takową. Tak więc, jak  widzisz, wege
tuję. Sm utne to, że nasi dłużnicy z klubu okazali się taką kanalią, bo dziś, 
naw et pomimo spadku waluty, stanowiłoby to  dla mnie poważną sumę. 
W sprawie Nawroczyńskiego 1 napisałem do jednego z członków tego klu
bu, k tóry może wywrze jakiś wpływ na N[awroczyńskiego]. Mój drogi, 
bądź łaskaw donieść mi, ile Ci obecnie jestem winien, bo ja doprawdy 
straciłem  rachubę. Zdaje się, że Burczakowi coś dopłaciłeś ze swoich? Czy 
Dubeński 2 50 [tys.] oddał? W yjeżdżając byłem Ci w inien 200 [tys.], teraz 
zapewne więcej, i tak  mi przykro, że trudno mi się nawet na taką sumę 
zdobyć, aby ten dług uregulować. Jeżeliby Nfawroczyński] zapłacił, to na
turaln ie wszystko byś sobie zabrał. Słyszałem, że Ziąber się zastrze lił3 — 
napisz mi coś o tym.

Mój drogi! zwalniaj się z wojska, rób architekturę, przyjeżdżaj. Bor
suka nie udawaj, tylko wszystko w miarę.

Całuję Cię serdecznie.

W l.
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Ja i księżyc-transform ista  *

Księżyc szalony skoczył na chmurę, 
usiadł okrakiem, krzyw y jak  3.
M iasto stuokie patrzy do góry, 
idzie ulica, idzie i drży.

Idę wieczorny, szumny, w iatrzany, 
lecą ulice w  lewo i wprost.
Księżyc, w  gwiaździste stado wmieszany, 
złotą podkową dzwoni o most.

Pajac! — na dachu gra pantom iny.
Nagle — talarem  do nóg mi spadł...
— Jakiś ty  śmieszny, jaki dziecinny...
— Wszyscy my tacy: ja, ty  i w iatr.

Arkusz białego papieru ze znakiem wodnym “Commercial Fine”, formatu 
28X22 cm, zapisany atramentem czarnym, na s. 1 tekst listu w  dwóch wąskich 
kolumnach, na s. 2 wiersz Ja i księżyc-transformista.

1 Jeden z dłużników karcianych Broniewskiego. Na liście oficerów 1 p. p. Le
gionów brak tego nazwiska.

2 Zob. list 4, przypis 6.
3 Por. Józef Z i ą b e r ,  legionista, a następnie oficer zawodowy 1 p. p. Legio

nów. Okoliczności śmierci nie udało się ustalić.
4 Wiersz z tomiku Wiatraki, wersja wcześniejsza, nie drukowana.

35

Wilno, 14X123
Kochany.

Pisałem  do Ciebie przed kilkom a dniami, ale dzięki ordynansowi nie- 
dojdzie, który list zgubił (a nic mi o tym  nie powiedział), nie otrzymałeś 
go. W yobraź sobie m oje zdziwienie, gdy znalazca wręczył mi list, na któ
rym  poznaję w łasne pismo i adres do Ciebie.

Nic do m nie nie piszesz. Zdaje mi się, że mój ostatni list został się bez 
odpowiedzi. Czy wlazłeś w  takie szare życie, jak  ja, że nic mi nie masz 
do powiedzenia? Ja  bo rzeczywiście, żyjąc po partacku, borykam  się 
z szarzyzną, k tó ra  m nie przytłacza, i dlatego tak  mało o sobie mówić 
mogę.

A gdybym  naw et chciał opisać Ci dokładnie stan mój obecny — moje 
sm utki, smuteczki rozmazane i płaskie nie byłyby zupełnie ciekawe. Wi
dzisz, kiedy oddaję się całkowicie pracy — odm awiając sobie naw et pod
stawowych rozryw ek — w tedy ta  zaskorupiałość w  sobie i ludziach, któ
rzy są moim w arsztatem , odryw a mnie od wszystkiego, co może zadziwić.
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W tedy jestem  rzeczywiście — czuję się tak przynajmniej — tym  m aleńkim 
kółeczkiem czy sprężynką w  jakimś skomplikowanym mechanizmie.

Mam teraz moc pracy, która mi jedynie dwa razy w  tygodniu dozwala 
wyjść do miasta.

I znów, jak  kiedyś, siedzę i robię borsuka — teraz może więcej z m u
su, bo rysuję w  domu poza zajęciami w  komp[anii].

Pisz, Kochanie. Tak dawno już nie dałeś mi nic z siebie.
Ściskam Cię serdecznie.

Slaw.

Karta białego papieru kratkowanego wyrwana z perforowanego bloku, formatu 
18,5X17 cm, zapisana obustronnie atramentem czarnym.

36

20 XI [19] 23 r.

Kochany! Bywa tak, że napisać nie można, a powiedzieć nie m a ko
mu o tym, że stało się jakieś nieszczęście bardzo osobiste, bardzo skompli
kowane i ukryte. Tak właśnie jest ze mną od trzech tygodni. Było ze mną 
bardzo źle — przez kilka dni męczyłem się tym  starym, hamletowskim 
„być albo nie być”, a później i teraz już tylko tym  „być”, na czym w  re
zultacie stanęło. Na czym to wszystko polega, pytasz? Nie mogę Ci na razie 
pisać ze szczegółami. W najogólniejszym zarysie jest to zawód, bankruc
two skrycie i ostrożnie snutych marzeń o czymś, co by żyć pozwoliło. 
Pozostaje to w  związku z pewnym wyjazdem, obserwacją pewnych fak
tów tyczących się kobiety i td .1 — O tym  wszystkim zresztą powiem Ci, 
być może, dopiero gdy się zobaczymy. Wybacz — ale to ciężko tak  zoba
czyć coś czarno na białym, choćby się to samemu przeżyło i pamiętało ze 
wszystkim i szczegółami.

Kryzys minął. Nie buntuję się już przeciw samemu życiu, ale żyć nie 
um iem  jeszcze. Jestem  rozstrojony, przygnębiony — słowem: do niczego.

Chciałbym bardzo, żebyś się w tym  czasie zjawił w Warszawie — by
łoby mi trochę lżej. W ybaczysz mi chyba, że dotąd Ci nie odpisałem — 
chociaż właściwie to na mój ostatni list Tyś mi nie dał odpowiedzi — ten 
list, w  którym  załączyłem Ci mój wiersz pod tytułem  Ja i księżyc trans
formista.

Przed trzem a tygodniami tak  mi się dobrze pracowało i pisało, a teraz 
nie mogę... Napisałem wówczas sporo drobnych wierszy i poemat pt. 
Ostatnia wojna.

Przygnębia mię także i to, że dotąd nie mogę sobie znaleźć źródła pra
cy i dochodu — w domu sytuacja naprężona. A niech to licho — żeby 
gdzieś można wyjechać...
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Zajm uję się teraz sporo pracą w  organizacji2. Kierunek, jakiem u co
raz wyraźniej się oddaję, pewnie by Ci nie odpowiadał, ale ta rzecz nie 
może nas dzielić. Nigdy tak  bardzo jak  teraz nie odczuwałem potrzeby 
posiadania czyjejś szczerej, bezinteresownej przyjaźni. Nie o to chodzi, 
w  co się wierzy i jakie się m a przekonania czy „światopogląd”, tylko j а к 
się wierzy, to znaczy, czy dość uczciwie robi się to, co się według własne
go m niem ania robić powinno. Treść jest zależna od czasu i wpływów. No, 
kończę już, Sław — całuję Cię serdecznie. Pisz coś i dużo — trzeba mi 
tego.

Twój Wl.

Złożony na pół arkusz białego, pożółkłego papieru w  podłużną kratkę, forma
tu  21X13,5 cm, zapisane s. 1—4 (ostatnia do połowy) atramentem czarnym.

1 O jaką kobietę chodzi, nie udało się ustalić.
2 W tym czasie Broniewski pracował bardzo aktywnie w Związku Niezależ

nej Młodzieży Socjalistycznej. M. in. brał udział w  przygotowaniu zjazdu, na któ
rym w  grudniu 1923 doszło do rozłamu i powstania ZNMS-Życie. Broniewski 
w szedł do jego pierwszego zarządu. Był również redaktorem odpowiedzialnym w y
danej w  końcu 1923 r. Jednodniówki akademickiej,  przygotowanej przez grupę 
ZNMS-owców i działaczy komunistycznych.

37

Wilno, 25X1 [19] 23 r.

Kochany.

To Twoje ostatnie załamanie rozumiem aż nadto dobrze. Może nawet 
domyślam się czegośkolwiek i smucę się razem z Tobą. Teraz już, kiedy 
wróciłeś trochę do siebie, mogę Ci się przyznać, że Sobolta wspomniał 
mi w kilku — zresztą bardzo ogólnie — słowach o Tobie i Twym stanie; 
powodów dokładnie mi nie wyjaśnił, gdyż całą rzecz traktow ał lekko 
i tajemniczo. — Pod pierwszym  wrażeniem  tego znalazłem w  sobie, a ra
czej odczuwałem silną konieczność posłania Ci kilku dobrych i silnych 
słów, które by może w płynęły na Ciebie tak, jak myślałem — jednak po 
głębszym namyśle postanowiłem  zostawić Cię samemu sobie. Tak zrobi
łem. Dopiero po paru  dniach posłałem Ci m ały znak o sobie — zresztą 
nie bez celu.

Są dwie możliwości wybrnięcia z takiego załamania duchowego jak 
Twoje: pierwsze — to możność podzielenia się z kimś własnym  bólem, 
ale to dobre jest dla słabeuszy duchowych; drugie — przetraw ienie w  so
bie całego ogromu palącego sm utku, co bardziej z Twoją zgadza się na
tu rą . K iedy rozmyślałem o tym, jak  by Ci pomóc, wybrałem  to drugie.
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Teraz możesz mnie sądzić, jak  Ci się podoba — możesz dowolnie ten 
sąd urabiać.

W stosunku do Ciebie, jak  widzisz, jestem szczery i otw arty jak  nigdy 
i przed nikim. Toteż może niektóre moje słowa wydać Ci się mogą za 
proste — a może i dziwne. Znasz m nie trochę — wiesz, że nie mam nikogo 
prócz Ciebie i że ten  kawałek serca, który się przyjaciołom oddaje — do 
Ciebie wyłącznie należy. Toteż jeśli Ci czegośkolwiek potrzeba, zwracaj 
się do mnie i mów tak prosto i otwarcie, jak ja  to robię. Ja  sam może 
bym mógł Ci być pomocnym, ale m am  pewne zastrzeżenia co do tego, jak 
byś przyjął i zrozumiał moją intencję.

Ostatnio przeżyłeś tak  wiele; sm utek — za słabo się wyrażam  — ra
czej ból, który przeniosłeś, jest przedmiotem mojej zazdrości w  stosunku 
do Ciebie. Zdziwisz się pewnie, ale doprawdy zazdroszczę Ci tego właśnie.

W ydaje mi się, że przeniósłbym całe piekło udręczeń — wszystko — 
nie wyłączając konsekwencji ostatecznych — dałbym się zmaltretować 
losowi za to uczucie, które ludzie miłością nazywają. Rozumiesz — chciał
bym kochać, bo mi się to jeszcze nie zdarzyło; chciałbym wyzbyć się we
wnętrznego zimna i rozpalić do białości ten m artwy, miarowo tętniący 
przedm iot — to moje serce, i liczyć jego nadm ierne uderzenia.

Jeśli spotkał Cię zawód — cios — bankructwo — to jednak pozostało 
Ci jeszcze tak  wiele.

Czyż Twoje sm utne myśli nie wynoszą Cię wyżej niż przedtem  — że 
dosięgłeś bezkresu i stanąłeś.

Czyż na każde zawołanie nie wyczarujesz najmilszego dla siebie obra
zu i nie przypomnisz sobie przecudnego głosu i najdrobniejszych a na j
milszych i najwspanialszych dla Ciebie pamiątek tej, którą kochałeś. Każ
da rzecz drobna przypom ni Ci coś z niej — każda myśl Twoja przyoblec 
może takie cudowne sukienki. Zaprawdę — pozostało Ci jeszcze tak  wiele. 
Więc zazdroszczę Ci wszystek — bo co masz, jest wielkie i święte.

Przebacz mi tę otwartość, która Cię może uderzy i źle usposobi do 
mnie. Ja  taki zaskorupiały w  sobie jestem, że kiedy wybuchnę i wypo
wiem się chociaż takim  jak  ten drobiazgiem, niepodobny jestem  do siebie 
i to może razić. Ale — patrz — życie mi się tak  układa, że nie jestem  
w  mocy przez zaróżowione patrzeć szkiełka i nie pragnę tego nawet, ale 
niech bym już patrzał czarno, jeno przez dym wybuchłego w  mej piersi 
wulkanu. Chcę rozgorzeć i spłonąć — chcę umęczyć się taką męką, jaka 
na Ciebie spadła, i zostać w tedy dopiero niczym. Dziwne to, ale w  moich 
m arzeniach widzę się zawsze umęczonego — rozpiętego na krzyżu miłości. 
Może świadomość, że łatwa, nie zamącona miłość nie dałaby mi tak  wiele, 
wiedzie myśl m oją na takie tory. Jest to tak, jakbym  chciał zostać Chry
stusem  miłości. To dlatego, że każdy sm utek i cierpienie u mnie potęguje 
nadm iernie zwykły tok myślenia, że czuję się w tedy bardziej duchem.

14 — P am iętn ik  L iteracki, 1971, z. 4
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Kiedy zobaczymy się? Jeszcze nie rozstrzygnąłem  spraw y urlopu — 
odkładam to ciągle. Napiszę Ci o tym.

Ściskam Cię i całuję serdecznie.

Twój
Sław.

Trzy numerowane karty białego, pożółkłego papieru kratkowanego, wyrwane 
z perforowanego bloku, formatu 18,5X17 cm, zapisane obustronnie (ostatnia do po
łowy) atramentem czarnym.

38

2 XII [19] 23

Kochany! Dzięki za ten serdeczny list przyjaciela. Trzeba Twojej sub
telności i intuicji, aby w tak  niejasnej spraw ie jak  ta, która Ci nie jest 
znana, zająć jedyne właściwe stanowisko. Za to Ci jestem  wdzięczny. 
Masz rację: to trzeba samemu przegryźć, wytłomaczyć czy wyłgać się 
przed samym sobą. Nie wiem, jaką drogą z tego w ybrnąłem  i czy w  ogóle 
wybrnąłem , ale jakoś żyję. Zresztą być Hamletem, popełniać plagiat 
z Szekspira w  roku 1923, to nazbyt śmieszne i dlatego, jak Rimbaud, 
żyje się — na przekór życiu.

W znacznej m ierze wszystko to, co przeżywam y w sferze uczuciowej, 
jest samemu sobie wmówionym, wkłamanym , przez co jednak nie jest 
mniej rzeczywistym. Owszem, tę stworzoną przez nas samych rzeczywi
stość możemy jak  żelazo do czerwoności i do białości rozpalać, myśląc, 
że to jest naturalna funkcja serca czy czegoś w  tym  rodzaju. Przeżycia 
erotyczne są łgarstwem , na którym  ten, kto je popełnia, nie umie się 
poznać. Może Ci się zdarzyło kiedy długo w patryw ać w jakiś przedmiot, 
na przykład kałam arz? — po jakiejś chwili nie widzi się kałamarza, tylko 
jakiegoś scholastyka w  kapeluszu lub m um ię egipską. Podobnie jest z ko
bietą: przypisuje się jej cechy, których wcale nie posiada (zwykle do
datnie), i w ten sposób rozpoczyna się qui pro quo, które jest śmieszne 
dopiero wtedy, gdy jesteśm y bezinteresownym i widzami. Słowem, trzeba 
się zawsze starać wyjść poza siebie i ironicznie obserwować. Stwarza się 
w  ten sposób nową, „pryw atną” rzeczywistość, tak  samo zdatną do użyt
ku jak  oficjalna. Tragiczne staje się w tedy komicznym. Gioconda jakąś 
panną z m agazynu konfekcji, a Ham let nudnym , prowincjonalnym  akto
rzyną. Taką żonglerką słów nie zawsze można się wyłgać — pozostaje 
jeszcze coś jakby bolący ząb, coś małego — serce — i nie m a dentysty, 
który by w yryw ał serca. Jednak  — wszystko mija, pisze się to życie jak 
nudny romans i zakłopotany au tor nie wie, kiedy ma kropkę kuli postawić.

Ostatnio nie um iem  gadać z ludźmi. Sztuczna aktywność nuży m nie
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i nudzi i tęsknię do jakiegoś bezgranicznego lenistwa. Przyjem nie za to 
jest na ulicy: w iatr, mój przyjaciel w iatr, rozdmuchuje murom ogłupiałe 
auta i tram waje, domy tańczą jakiś groteskowy danse macabre i odklejo
ny afisz bije raz jeszcze w  tragiczną maskę błazeńską Chaplina. W iatr 
mówi: — W iuuu, wiuuu, tram w aje: gon — gon — gon — gon, auta: psss 
frrum ... A ja  chodzę, chodzę bez końca, rozumiem auta, w iatr i tram waje, 
rozumiem m ilion dialektów ulicy, poznaję fizjonomie starych poczciwych 
kamienic, kocham woskową damę z wystawy fryzjera — tylko siebie, 
siebie jednego nie mogę zrozumieć. Ściskam Cię serdecznie, mój kochany 
Sylw !

Twój Wł.

Złożony na pół arkusz białego papieru w podłużną kratkę, formatu 21X13,5 cm, 
zapisane s. 1—4 atramentem czarnym.

39
10X11 [19] 23

Kochany.

Dostałem Twój list. Dziękuję b. za W iatraki 1 Odrysowałeś mi się sam 
w tym  nastroju i zdawało mi się, gdy czytałem tę rzecz, że dotykam  się 
tych czarnych, złowróżbnych myśli. Ponure zjawy przem awiają do Twego 
rozsądku twórczego. Jakiś okropny, krakający w iatrak.

W ostatnim  tym  utworze wyczuwam może silniej niż przedtem  dziwną 
moc językową. Jeśli w opisie burzy naszych „nieśm iertelnych” podziwiano 
szeregiem ustawione zgrzytające słowa — to zaiste u Ciebie jednolitość 
nastro ju  przebija w . całym utworze. Lubię Cię za te wiersze, które mi 
przesyłasz — czuję się w tedy bliższym Ciebie i wiem, że mi ufasz. Dzię
kuję Ci za to. Tak, ilekroć będziesz chciał podzielić się ze m ną swoim 
dorobkiem — pomyśl sobie o tym.

Prawdopodobnie przyjadę na urlop do Warsz. Tym razem nie poje- 
dziemy do Zakopanego, choć ja  miałbym  wielką ochotę, ale sam ani 
myślę. Może kiedyś dobry Bóg z Makuszyńskiego dopomoże nam — w te
dy uda nam  się znowu, jak  w  roku zeszłym, połazić trochę w górach po 
śniegu. Ciągnie mnie tam.

Dalszą pogawędkę zostawiam do zobaczenia się w Warsz. Piszę to 
u p. J a d z i2, która przy okazji zasyła Ci pozdrowienia i więcej nic.

Ściskam Cię serdecznie.
Twój

Sław.

Złożony na pół arkusz papieru listowego w  kolorze kremowym, formatu 
12,7X12,5, zapisane s. 1—4 atramentem czarnym.

1 Wiersz Wiatraki, .przesłany, jak wynika ze słów Kencboka, w  liście z 2 XII
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1922 (list 38). Rękopis tego wiersza nie zachował się w papierach adresata. Wiersz 
został włączony do tomiku Wiatraki.

2 Jadwiga P r u s k a  (później K r o t k i e w s k a ) ,  koleżanka siostry Kencboka 
(informacja J. Kencbokowej).
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[Maj—czerwiec 1924]

Drogi Sławku! To, że nie pisałem  do Ciebie przez trzy miesiące, nie 
je s t dowodem ani zapomnienia, ani osłabienia mojego serdecznego do Cie
bie stosunku. Po prostu było tak  jakoś pusto we mnie, że obawiałem się 
dokum entować tego listem. Czy teraz inaczej? — nie wiem. W każdym 
razie trochę więcej równowagi duchowej.

N abieram  coraz większej pewności, że siedem lat w ojny pozostawiło 
we mnie jakieś ukry te  kalectwo, którego nie mogę tak  dobrze poznać, aby 
je  usunąć. Stały stan — to marazm, bezwład, jakby oczekiwanie na coś, 
sen i lenistwo. A ty lko czasem, na krótko, gwałtowny alarm  wszystkich 
nerwów, bystre i trafne  wyczuwanie otoczenia i własnej treści, potrzeba 
nie zaspokojona silnych, bardzo silnych w rażeń w  każdej dziedzinie. 
W tych dobrych, choć być może niezdrowych m om entach — żyję lub bar
dzo chcę żyć... Reszta — to obojętne lub niechętne oczekiwanie na życie. 
Jak  widzisz, jest w  tym  pew na analogia z czasami wojny: długie, nudne, 
bezmyślne oczekiwanie, jak  gdzieś w  rezerwie lub na pozycji — i silne, 
św ietne m om enty: bitwa. Czego jeszcze brak? Bo ja wiem. Chyba tzw. 
celów ostatecznych, czegoś, co by mi nie pozwalało rezygnować z walki 
z życiem. Ale w tym  tkw i jakaś sprzeczność. Boć gdybym m iał tę  walkę, 
to  ona sama by zrobiła mnie silniejszym. Trzeba w  coś wierzyć, coś ko
chać, być czegośkolwiek fanatykiem . A ja  nie m am  nic prócz ukochań 
rzeczy, ludzi, myśli — nie istniejących.

Ludzie, których kochamy, nie istnieją w  rzeczywistości. Myśmy ich 
tylko wym yślili sobie, stworzyliśm y sobie sztucznie takie a nie inne o nich 
pojęcie i w  każdym zetknięciu z prawdą, z rzeczywistością, czeka nas 
katastrofa. Otóż m oje życie psychiczne jest chronologią tego rodzaju ka
tastrof. Wychodzę z nich zawsze bardzo poturbow any, bardzo zniechęco- 
ny — i po pewnym  czasie znów historia się powtarza. To męczy.

Tęsknię do prostoty. Żeby już nie patrzeć tak  wnikliw ie w siebie 
i w  innych, być jakim ś norm alnym  młodym człowiekiem, pracującym  i za
rabiającym  jak wszyscy, myśleć o jakiejś karierze, małżeństwie. Zdaje mi 
się jednak, że nic z tego nie będzie: za bardzo już, jak  w pajęczynę, za
plątałem  się w samego siebie.

Sprzykrzyli mi się już bardzo ci Żydkowie literaccy z „Ziem iańskiej” 1, 
z  którym i wiele miałem  w  ostatnich czasach do czynienia (za w yjątkiem  
Brauna, którego cenię i którego nie m a w W arszawie). Przekonałem  się,
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po bliższym poznaniu, że psychika tych ludzi jest b. daleka mojej. Cechy 
charakterystyczne ich umysłowości to — błyskotliwość, szybki rozwój, 
fałszywa głębia i szybkie wyczerpanie. My, Słowianie, mamy intelekt 
cięższy, m niej lotny, ale również cięższy gatunkowo i głębszym nurtem , 
dalej płynący. Dzieli nas od nich zasadniczy stosunek do praw dy w  życiu, 
w  twórczości, we wszystkim. Oni są m istrzami krzyku, zaplątanej w  siebie 
ponuro-hałaśliwej pasji, reklam iarstwa. Słowianin zawsze pyta : w imię cze
go? dokąd? po co? — Oni zaś na te  pytania odpowiadają powierzchownie 
lub nie odpowiadają wcale. Naturalnie, uogólnienia te nie powinny być 
brane zbyt dosłownie: pozostaje jeszcze jakaś różniczka przy każdym 
„ja” . Nie każdy Żyd i nie każdy Słowianin tak  postępuje, jak napisałem. 
Nie trzeba tego brać zbyt ściśle. W ciągu ostatnich kilku miesięcy m ia
łem kilka doświadczeń, które mi te refleksje nasunęły. Odsunąłem się 
od nich, bo nie chciałem występować pod znakiem wewnętrznego fałszu 
i krzykliwej reklamy. Dlatego to usunąłem  się z wydawnictwa F 24 2, 
w  którym  miałem brać udział. Miałem już wówczas doświadczenie po w y
dawnictwie „Aw angardy” 3, która miała być poważnym pismem literac
kim, a była świstkiem i paszkwilem, który narobił tylko przykrości.

Jednakże wszystko to, co piszę, nie oznacza jeszcze mojego zwrotu 
„na praw o”. Przeciwnie: doskonale sobie uświadamiam tę przepaść, jaka 
dzieli przeszłość i przyszłość, co uwidocznione jest na przykładzie nowej 
twórczości w  Rosji i przykro-nudnej stęchlizny literackiej w Polsce. 
Tkwię mocno i głęboko w  nowej, rewolucyjnej sztuce. I trak tu ję  to po
ważnie.

Jak  Ci wiadomo, mam złożone utw ory w  „Skam andrze” 4. Pismo to 
jednak od pół roku już się nie pokazuje i de facto jeszcze nie zadebiuto
wałem  poetycko. Piszę wprawdzie w  „Nowej K ulturze”, ale dają tam  
tylko przekłady, notatki o kinie itp. 5 W piśmie tym  jest ciasno i nieprzy
jemnie, tak  że nie chcę tam  drukować oryginalnych utworów 6. Jak  w i
dzisz, znajduję się w próżni i w dalszym ciągu nie mam możności uze
w nętrzniania się.

Może to i lepiej. Rosnę za to w  głąb. Czuję, jak  coraz bardziej opano
w uję formę i treść, czuję wiele możliwości w sobie i z coraz większym 
krytycyzm em  odnoszę się do wszystkiego, co kiedyś napisałem. Mam cały 
szereg nowych wierszy oraz prozę poetycką, nad którą teraz p ra c u ję 7. 
Pokażę Ci to wkrótce. Lubię pokazywać Ci swoje utw ory: wiem, że nie 
tylko słyszysz je, ale i czujesz. A to jedyny ty tu ł do wdzięczności autora. 
Serce! Nowy wynalazek niesłychanej doniosłości w  dziejach: serce.

Drogi mój! Napisz, jak  i czym żyjesz, duży i „Twój” list. Za kilka dni 
znów napiszę do Ciebie, bo mi teraz właśnie potrzeba nie być samym. 
Całuję Cię serdecznie —

Twój Wlad.
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Perun

Burze chrypią a trąbią 
W rogi kręcone chmur.
W ieje chojarów chorągwią 
Zły, rosochaty bór.

Niebo w świetlistej łunie,
T ęten t jakowyś w górze.
To ty  jedziesz, Perunie,
Na czarnej kobyle chmurze?

Błyski pociskasz przodem,
Drogi na przełaj wiadome,
Cztery w iatry, cztery źrebce młode,
Smagasz czerwonym  gromem.

A popędzaj, a goń, a dogoń!
Kogo w  chm urach deszczami gnasz...
Z garści w ydrę ci włócznię-ogień.
Noc ci z karku  zedrę — twój płaszcz!

(z cyklu słow iańskiego)8 

Tobie, Sław! —
W l .

Złożony na pół arkusz białego papieru ze znakiem wodnym “Commercial Fine”, 
formatu 28X22 cm, zapisane s. 1—4 atramentem czarnym. Data listu ustalona na 
podstawie jego treści. Dołączony do listu wiersz Perun  powstał 20 IV 1924, wspom 
nianą zaś prozę poetycką zaczął pisać Broniewski w  maju—czerwcu, a ukończył 
w  Paryżu w  listopadzie tegoż roku.

1 Chodzi o poetów spod znaku „Nowej Sztuki”, z którymi zbliżył się Broniew
ski w  końcu r. 1922. Przed środowiskiem „Ziemiańskiej” przestrzegał Broniew
skiego już w  końcu 1923 r. Braun, nazywając ten lokal i zbierające się w  nim 
towarzystwo „cloaca maxima  literatury”. W liście do Broniewskiego z 23 X 1923 
(zbiory MWB): pisał: „Chcę Cię przestrzec przed okropną atmosferą literatów  
i literacin, bo wiem, że trudno nie udusić się w  ich wyziewach. Proszę Cię najgo
ręcej, o ile masz instynkt samozachowawczy poetycki, odsuń się od nich w szyst
kich. Do »Ziemiańskiej« nie chodź wcale. Strzeż s ię”.

2 Pod tym tytułem ukazał się w  1924 r. Almanach „Nowej Sztuki”, pod re
dakcją S. K. Gackiego. Zawierał utwory Jasieńskiego, Sterna, Brucza, Gackiego 
i Brauna. Autorem układu graficznego był M. Szczuka.

3 Na przełomie lat 1923 i 1924 Broniewski współdziałał przy organizowaniu 
czasopisma futurystycznego „Awangarda”. Z nie ustalonych powodów nie doszło 
do realizacji tego planu. Zamiast czasopisma ukazała się jednodniówka. Zmienio
no również tytuł (informacja z listów  Brauna do Broniewskiego). Prawdopodobnie 
jednodniówką tą był Wiatr w  rosole (1924).

4 Utwory te, a mianowicie Młodość i Wiatraki, opublikowane zostały w  nrze
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34/36 „Skamancsra”, który ukazał się po przeszło rocznej przerwie w końcu r. 1924.
5 W „Nowej Kulturze” zaczął pracować Broniewski w  końcu 1923 r. jako se

kretarz redakcji; rzeczywiście, opublikował w niej jedynie kilkanaście drobnych 
artykułów i not recenzyjnych o nowościach filmowych i literackich oraz przekład 
wiersza W. M a j a k o w s k i e g o  Poeta robotnik. Tylko ten przekład i jeden ar
tykuł pt. Kino podpisał pełnym nazwiskiem. Pozostałe noty sygnował kryptonimem: 
b.

6 Na złą atmosferę panującą w redakcji „Nowej Kultury” skarżyli się również 
Wandurski i Braun w listach do Broniewskiego (zbiory MBW). Zarzucali oni re
daktorowi pisma, J. Hemplowi, skostniałość poglądów, nierozumienie poezji i n ie
właściwy stosunek do spraw literackich.

7 Ze względu na brak dokładnej daty listu trudno ustalić, o jakie wiersze 
chodzi. Wspomnianą prozę poetycką pt. Noce poetów  zaczął pisać Broniewski 
w Warszawie w maju—czerwcu, a ukończył ostatecznie w czasie swego pobytu 
w Paryżu w listopadzie 1924. Ponadto do czerwca 1924 napisał kilka wierszy. Oto 
ich tytuły (według kolejności powstania): Wulkany, Jokohama, Koncert, inc. „Wy
pędzę ciebie, wierszu, na ulice”, Perun, Marzanna, inc. „O Dziedzilio, Dziewanno, 
Dziewo”, Śmierć. Większość z nich włączył do tomiku Wiatraki.

8 Wczesna, nie drukowana wersja wiersza Perun, włączonego do tomiku Wia
traki. Do cyklu wchodziły również Marzanna i nie drukowany wiersz o inc.: 
„O Dziedzilio, Dziewanno, Dziewo”.
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Wilno, dn. 20 II [19] 25
Kochany.

Nie masz pojęcia, jaką mi radosną niespodziankę sprawiłeś przysyłając 
W ia tra k i1. Ba, mało powiedzieć „niespodziankę” — mało rzec „radosną” — 
bowiem jest to coś więcej i więcej jeszcze, a czego jakoś nie mogę w y
krztusić.

Kochany, o Twojej książce i o Tobie samym przemyśliwałem ostatnimi 
czasy sam i nie sam. Między innymi rozmawiałem o Tobie z Soboltą. 
Znasz go przecież dobrze i wiesz, że w  swoich sądach nie krępuje się ni
czym. Otóż możesz sobie wyobrazić, jak się ucieszyłem, gdy mi powie
dział, iż nie spodziewał się po Tobie tak dobrych wierszy. Jest to, jeśli 
chodzi o Soboltę i jego sposób wyrażania podziwu, aż nadto godne uwagi.

W racam do W iatraków. Zadziwiły mnie nowe Twoje rzeczy, nie znane 
mi dotychczas: Soldat inconnu i* * *2. Szczególnie Soldat inconnu — 
cudowne! Dziwne to doprawdy, ale druk — czarne na białym  — czy jak 
tam  — dodaje utworom, które się kiedyś czytało w rękopisie i zna, jakąś 
dziw ną powagę — powagę rzeczy „uwiecznionej” . To spostrzeżenie zro
biłem już bardzo dawno; było też ono jednym  z motywów (jednym z w ie
lu), dla których wyrażałem  zawsze swoje mniemanie, iż winieneś się 
wreszcie „drukować” .

Przyznasz mi sam, że biorąc do ręki (teraz) W iatraki doznajesz wręcz 
innego uczucia niż w tedy, gdyś je miał w rękopisie. Nawet dla Ciebie
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jako autora szata książki dodała do utworów, do ich zasadniczej wartości, 
jeszcze to, że istnienie ich zostało jakoby zadokumentowane i utrwalone. 
Przedtem  mimo że były, że znałeś je sam  — ja  i szereg ludzi, z którym i 
się swoją twórczością dzieliłeś — były one jak  dziecko w  łonie m atki — 
teraz przyszły na św iat — ożyły.

Kochany. Myślę, że nadal nie będziesz zagrzebywać w  popiele i dusić 
swoich rzeczy. Tak, myślę i spodziewam się, że za W iatrakami będziesz 
dawał z siebie coraz więcej i więcej. I jeśli mam Ci czego życzyć, to chyba 
tego tylko, aby Ci nie zbywało na chęci dzielenia się swoim dorobkiem 
ze wszystkim i — bo tego Ci tylko brak. Wybacz, że nie pisałem. Jestem  
w  dziwnym, wiosennym  nastro ju  kom pletnego rozleniwienia — chorobli
wego wprost. Poruszanie piórem  po papierze wyczerpuje m nie fizycznie — 
słowem, jestem  do niczego. Za parę tygodni to m inie — jak co roku 
zresztą. Luty zawsze m nie tak  usposabia. Całuję Cię mocno i ściskam 
serdecznie. Pisz!

Sław

Złożony na pół arkusz papieru listowego w  kolorze zielonkawym, formatu 
19,5X17 cm, zapisane s. 1—4 atramentem czarnym.

1 Mowa o pierwszym tomiku poezji Broniewskiego, wydanym przez W. Czar
skiego i S-kę na początku r. 1925, w  nakładzie 700 egzemplarzy. Obejmował w ier
sze z lat 1922—1924.

2 Inc. „Mury, bruki... — codziennie to samo oglądam”.

42

Kochany Sylw! Piszę tak  kiepsko dlatego, że praw ą rękę mam w łup
kach — spadłem z tram poliny i złamałem przed tygodniem. Groźne to nie 
jest; za jakieś 2—3 tygodnie będę już zdrów. .Dzięki za list. J a  w  dalszym 
ciągu siedzę w  „Wiadomościach Literackich” 1, po w yzdrowieniu praw do
podobnie znów będę zastępował redaktora przez kilka tygodni. Może zro
bię wycieczkę na Wołyń. Strasznie m nie korci zobaczyć znowu tereny wo
jenne sprzed dziesięciu lat. Rad jestem, że Ci się K ryński 2 udał. Pozdrów 
go ode mnie, a Ciebie całuję serdecznie.

Twój W ładek
3 1 V 1925

Karta pocztowa, formatu 14X9 cm, zapisana obustronnie atramentem fioleto
wym. Adres: „Wny Pan Porucznik / Bronisław K encbok /w  Wilnie. / 1 p. p. L eg ./ 
Koszary Szeptyckiego”; nadawca: „Broniewski, ul. Hipoteczna 3 m. 12”; stempel 
pocztowy: „W-wa, 30 V 1925”.

1 Broniewski od początku 1925 r. był sekretarzem redakcji „Wiadomości Lite
rackich” i jedynym pomocnikiem Grydzewskiego przy wydawaniu tego tygodnika.

2 Karol K r y ń s k i ,  protegowany Broniewskiego, odbywający służbę w  1 p. p. 
Legionów.
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Wilno, 26 III [19] 27 r.

Kochany.

Zapewne posiadasz znakomite łoże i sprężynowy miękki materac, 
a nie przyszło Ci do głowy, że w  czasie gdy śnisz słodko, mieląc zębami 
i chrapiąc — nie przypuszczasz, że właśnie Twoja o smutnej nazwie część 
ciała spoczywa na... no, po prostu — na antenie.

Jest to denerwujące; boć świadomość, że śpi się na czymś, co koncen
tru je  fale wszystkich radiostacji europejskich, zatraca w  człowieku poczu
cie zupełnej, względnie „we dwójkę” samotności. — Doprawdy od paru 
dni, to  znaczy się od czasu, gdy zrobiłem ten  wynalazek, straciłem  zaufa
nie do łóżka, a szczególnie do materaca, skoro jest powiernikiem tylu 
ludzi. Muszę się też liczyć z tym, że śpię na melodiach Griega lub na od
czycie o rolnictwie. Nadmieniłem Ci o tym, bo wydaje mi się ta sprawa 
„tem atem ” do rozwinięcia.

Dziękuję Ci bardzo za przysłaną książkę h Jestem  Ci bardzo wdzięczny 
za pamięć. D ym y nad miastem  przeczytałem, a właściwie więcej niż prze
czytałem, bo m ając przed oczyma Twoje utwory, doznaję jakowegoś nie
codziennego scalenia zmysłów. Twoje rzeczy są mi jakoś dziwnie bliskie, 
dziwnie drogie...

Ze wszystkich Twoich nowych utworów (bo część znam już dobrze 
z tego zbioru) — podoba mi się najbardziej Pieśń o wojnie domowej, O so
bie samym. Bardzo mnie cieszy u Ciebie zwrot ku pewnej miękkości w ier
sza (w treści), słodyczy — a jednak nic nie straciła na tym  równocześnie 
swoistość charakteru wierszy — wierszy Twoich. Kabała, Czary (śliczne!), 
Zioła, Szczyt — to sznur niesamowitych pereł.

Jestem  jak  najlepszych myśli o Tobie — doczekasz, gdy już nie Tyr 
ale Tobie napiszą „Zwycięstwo” 2.

Całuję Cię i ściskam mocno.

Twój

Sław

Arkusz papieru listowego w  kolorze żółtym, formatu 27X21,5 cm, zapisany 
obustronnie atramentem czarnym.

1 Chodzi o Dym y nad miastem, drugi tom poezji Broniewskiego, wydany nakła
dem Księgarni „Książka” w r. 1927. Obejmował wiersze z lat 1925—1927.

2 Gra słów. Zwycięstwo  to również tytuł wiersza Broniewskiego z tomu D ym y  
nad miastem.
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44
Wilno, 6 XII [19] 29

Dziecino !

Pani Jaśce — od nas obojga — jak  najserdeczniejsze gratulacje i wy
razy radości, że wszystko odbyło się pomyślnie, a Tobie, ojcze, najmilszej 
i najpodobniejszej do Ciebie Córuni — skromne nasze powinszowania 1.

Wyglądasz z pierwszych wierszy swego listu  na zadowolonego i w dob
rym  humorze, nie chciałem Ci też tak  od razu psuć nastro ju  swoim glę- 
dzeniem, toteż odpowiadam dopiero dzisiaj. Przypisujesz mi co prawda 
zrzucenie pychy z serca itd., ale biorę to za m onetę Twego dobrego nastro
ju, gdyż piszę do Ciebie zawsze z radością.

Przed trzem a dniam i w Radio-W ilno wygłoszono Twój wiersz Nike  2. 
W iersz słyszała m oja połowica — ja  byłem  zajęty w  tym  czasie służbowo 
w  pułku. Bardzo się cieszę, że Twoja twórczość zatacza coraz szersze kręgi.

Źle jest, bo nie zobaczę Twego dram atu wystawionego w Łodzi, a prze
czytany fragm ent Proletariatu w  „Miesięczniku Literackim ” to  dla mnie 
za mało 3. Już taki jestem, że nie umiem czytać utworów scenicznych — 
oczywiście „czytać” w  całym tego słowa znaczeniu. O ile sobie przypom i
nam, na tem at Proletariatu pracowałeś w  lecie, studiując ten  okres.

Życzę Ci serdecznie powodzenia w  pracy — a na czasie — przy wy
staw ianiu dram atu. [...]

Kończąc ściskam Cię i całuję gorąco. Pani Jaśce i Tobie od nas obojga 
pozdrowienia i ukłony.

Bro[nek]

Złożony na pół arkusz papieru listowego w kolorze lilioworóżowym formatu 
15,3X17,3, zapisane s. 1—4 atramentem czarnym.

1 Gratulacje z powodu przyjścia na świat córki Władysława i Janiny Broniew
skich —■ Joanny (Anki), ur. 24 XI 1929.

2 Wiersz z tomu D ym y nad miastem.  Z programów radiowych wynika, że mógł 
on być recytowany w  ramach jednej z dwóch audycji: Kwadrans książki (3 XII, 
godz. 16) lub Nieco poezji  (5 XII, godz. 17). W programie nie podano ani zawartości 
audycji, ani nazwisk recytowanych czy omawianych autorów.

3 Chodzi o fragment dramatu Proletariat, drukowany w  „Miesięczniku Lite
rackim” (1929, nr 1). Broniewski miał zamiar dokończyć ten dramat, ale choć 
kilkakrotnie wracał do pracy nad Proletariatem, zaczętego dzieła nie ukończył.

45
Wilno, 8 VII [19]30

Dziecino.

Wczoraj nadeszła Twoja spraw a z Dfowództwa] Ofkręgu] K[orpusu] III 
razem  z pismem MSZ Ł

D[owód]ca pułku zgodził się na odroczenie Ci ćwiczeń w  tym  roku
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i napisał o tym  do DOK III, więc przypuszczam, że teraz możesz spokojnie 
wypoczywać w  Zakopanem i robić przekład 2. Nie pisałem wcześniej, gdyż 
wobec braku wiadomości z DOK III nie mogłem wcześniej podać Ci nic 
pewnego. Baw się więc, Kochanie, dobrze — odpoczywać i nie choruj.

Ja  ze względu na pracę mojej połowicy w banku 3 musiałem zrezygno
wać z letniego urlopu — czego obecnie mocno żałuję, gdyż byłbym się 
pewnie w ybrał też do Zakop [anego] albo nad morze.

U mnie nic szczególnie nowego nie ma. Pracuję sobie jak  zwykle du
żo — dużo czytam.

Podobało mi się tłumaczenie Cara Piotra (Klabund), Borgia i Raspu
tin  — słabsze 4. Co czytać? Może podasz mi trochę ciekawych rzeczy. Jak  
wiesz, w  Wilnie poza książką nie ma nic ciekawego ze straw y duchowej. 
Ja  co praw da czytam sporo, przeglądam wszystko po trosze, ale ciekawi 
mnie Twoje zdanie.

Z listów Twoich widzę, że jesteś b. mocno przywiązany do swojej 
Córeczki. Ciesz się, Kochanie, póki czas — tyle Twego. Mały udział ■— 
zyski duże — jak  powiada pozer na cynika, G orączko5.

Ja  czuję się w swoim stadle bez zmian i dobrze. Jak  na rozpiętość 
siedmiu lat, to aż za dobrze. — Kończąc, życzę Ci wesołego i miłego spę
dzenia czasu.

Pa. Sław

PS. Twojej Pani i Córeczce — pozdrowienia i ucałowanie rączek od 
siebie i J[adwigi] 6.

Sław

Złożony na pół arkusz papieru listowego w kolorze kremowym, formatu 
16,4X16,6, zapisane s. 1—4 atramentem czarnym.

1 Chodzi o podanie Broniewskiego w  sprawie odroczenia mu ćwiczeń dla ofi
cerów rezerwy w  1930 r. z powodu planowanego wyjazdu za granicę. Wyjazd ten 
nie doszedł do skutku.

2 Przekład powieści P. R o m a n o w a  Trzy pary jedwabnych pańczoch, w y
dany w  r. 1931 w  „Roju”.

3 Jadwiga K e n c b o k o w a  pracowała w tym czasie w oddziale wileńskim  
Banku Handlowego.

4 K l a b u n d  [A. H e n s c h k e ] ,  Car Piotr. Z upoważnienia przełożył dr 
I. B e r m a n  i W. B r o n i e w s k i .  Warszawa 1930. Towarzystwo Wydawnicze 
„Rój”. Początkowo przygotował tłumaczenie sam Berman i zwrócił się do Broniew
skiego z prośbą o adiustację stylistyczną. Ponieważ przekład wymagał licznych 
poprawek i uzupełnień, uzgodniono, że na karcie tytułowej będzie figurowało rów
nież nazwisko Broniewskiego jako tłumacza (zob. listy I. Bermana w  MWB). Po
dobna współpraca Broniewskiego miała miejsce przy przekładzie dwóch innych 
powieści К 1 a b u n d a, Borgia i Rasputin, wydanych łącznie w r. 1930. Za udział 
w obu tłumaczeniach Broniewski otrzymał i/3 honorarium, ale nazwisko jego nie 
figuruje na książce.

5 Por. Stanisław Józef G o r ą c z k o ,  oficer zawodowy 1 p. p. Legionów.
8 Jadwiga K e n c b o k o w a .


