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T R A G E D IA D Z IE C IŃ S T W A
Człowiek miary Balzaka, który mocą wspaniałej wyobraźni
potrafi stworzyć drugi doskonały wszechświat obok ziemskie
go, rzadko tylko trzymać się będzie trzeźwej prawdy przy nie
ważnych epizodach swego prywatnego życia; raczej podporząd
kuje wszystko suwerennej, przetwarzającej samowoli. Owo
uwznioślające przetwarzanie wielu szczegółów życia zaczyna
się u Balzaka już od podstawowego, zazwyczaj niezmiennego
faktu obywatelskiej egzystencji, od nazwiska. Pewnego dnia,
w mniej więcej trzydziestym roku życia, odkrywa Balzac świa
tu, że nazywa się nie Honore Balzac, lecz Honore de Balzac —
co więcej — twierdzi, że od dawna już uprawniony jest do te
go szlacheckiego przedimka. Podczas gdy jego ojciec dla żartu
tylko i w najbliższym kole rodzinnym przebąkiwał o możliwo
ści dalekiego pokrewieństwa ze starogalickim rodem Balzaków
d‘Entrague, syn-fantasta czyni zuchwale z przelotnego przy
puszczenia fakt niezaprzeczalny. Podpisuje listy i książki naz
wiskiem de Balzac, każe nawet umieścić herb markizów d‘Entrague na swej podróżnej kolasie do Wiednia. Wydrwiony przez
złośliwych kolegów za to samouszlachcenie, odpowiada zuchwa
le, że ojciec już na długo przed jego urodzeniem stwierdził
w urzędowych dokumentach owo szlacheckie pochodzenie, par
tykuła „de“ w jego metryce jest przeto tak samo ważna, jak
u Montaigne‘a czy Monteskiusza.
Niestety, w naszym nieżyczliwym świecie istnieje nienawist
na i czujna wrogość zimnych dokumentów wobec kwitnących
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legend poetów. I w istocie owa przez Balzaka triumfalnie cyto
wana metryka istnieje w archiwach miasta Tours, ale przy je 
go nazwisku nie ma nawet śladu arystokratycznego „de“ . P i
sarz Urzędu Grodzkiego w Tours zanotował pod datą 21 maja
1799 jasno i dobitnie:
„Dziś, drugiego preriala siódmego roku Republiki
Francuskiej * stanął przede mną, Piotrem Jakubem Duvivier, niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego,
obywatel Bernard Franciszek Balzac, właściciel domu,
zamieszkały w naszym grodzie przy ulicy Arm ii Italskiej
w okręgu Chardonnet nr 25, aby zgłosić urodzenie syna.
Wymieniony Balzac oświadczył, że dziecko otrzymało
imię Honore i urodziło się wczoraj o godzinie 11 w domu
zgłaszającego".
Podobnie inne dokumenty, jak zawiadomienie o śmierci ojca
albo zgłoszenie ślubu najstarszej córki, nie wspominają o szla
checkim tytule, który okazuje się jedynie wytworem pragnienia
wielkiego powieściopisarza.
Ale chociaż dokumenty w znaczeniu dosłownym występują
przeciw Balzakowi, jego wola — twórcza, żarliwa wola — do
wiodła swojej racji wobec zimnych papierów; pomimo wszel
kich późniejszych sprostowań poezja zawsze zwycięża nad hi
storią. Chociaż żaden francuski król nie nadał ani jemu, ani
nikomu z jego przodków szlachectwa, potomność na pytanie
o największego epika francuskiego odpowiada, jemu posłuszna:
Honore de Balzac, a nie poprostu Honore Balzac albo nawet
Honore Balssa.
❖

*

*

Albowiem Balssa, a nie Balzac, a już na pewno nie de Bal
zac brzmiało nazwisko jego proletariackich przodków. Nie po
siadają oni zamków ani herbowego znaku, które by poetyczny
*

21 maja 1799 r.
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potomek mógł wymalować na swej karocy. Nie jeżdżą w błysz
czących zbrojach i nie potykają się na rycerskich turniejach,
tylko pędzą codziennie krowy do wodopoju i w pocie czoła kar
czują ziemię langwedocką. W nędznej, kamiennej chacie we wsi
La Nougayrie koło Cannerac urodził się 22 czerwca roku 1746
ojciec Balzaka, Bernard Franciszek, jako jeden z wielu osiad
łych tam Balssów. Jedyny zaś rozgłos, jaki zdobył któryś z tych
Balssów, był natury wielce drażliwej: w roku 1819, kiedy Bal
zac opuszcza uniwersytet, pięćdziesięcioczteroletni brat jego
ojca zostaje aresztowany pod zarzutem morderstwa popełnio
nego na ciężarnej dziewczynie i po sensacyjnym procesie ska
zany na gilotynę. Kto wie, może właśnie chęć oddalenia się jak
najbardziej od zniesławionego stryja skłoniła Balzaka do wy
myślenia sobie innego, szlacheckiego pochodzenia.
Bernard Franciszek, ojciec Balzaka, jako najstarszy z jede
naściorga dzieci prostego wyrobnika wiejskiego, zostaje prze
znaczony do stanu duchownego. Proboszcz wiejski uczy go czy
tać i pisać, a nawet trochę łaciny. Lecz silny, pełen życia i am
bicji chłopak okazuje niewiele skłonności do wycięcia sobie tonsury i złożenia ślubówTczystości. Czas jakiś spędza jeszcze w ro
dzinnej wiosce, to jako pisarczyk notariusza, to znów pomaga
jąc w winnicy i przy pługu; ale w dwudziestym roku życia
opuszcza wieś, aby już nigdy do niej nie wrócić. Z zawziętą,
upartą krzepą prowincjonała, opisaną przez syna w wielu wa
riantach, zakorzenia się w Paryżu, zrazu niewidoczny i pod po
wierzchnią, jako jeden z wielu młodych ludzi, którzy pragną
zrobić karierę w stolicy, nie wiedząc nawet, w jaki sposób
i w jakim zawodzie. To, że — jak twierdził później jako pro
wincjonalna osobistość — za Ludwika X V I był sekretarzem Ra
dy Królewskiej, zostało dawno zdemaskowane jako wymysł
starego i jowialnego pana przez prosty fakt, że almanachy
króla nie wspominają o żadnym Balzaku ani Balssa na podob
nym urzędzie. Dopiero rewolucja wynosi w górę syna wyrob
nika, jak wielu innych; zajmuje stanowisko — o którym potem
jako komisarz armii niewiele .^powiada — urzędnika w parys
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kiej rewolucyjnej radzie miejskiej. Tam prawdopodobnie na
wiązuje znajomości i wiedziony instynktowną miłością pienią
dza, przekazaną synowi — wyszukuje w czasie wojny placów
kę w armii, gdzie się najlepiej zarabia: intendenturę i dostawy
wojenne. Z branży zaopatrzeniowej prowadzą nieuchronnie
złote nici do bankierów i lichwiarzy. Pewnego dnia, po trzy
dziestu latach ciemnych interesów i nieokreślonych zawodów,
Bernard Franciszek Balzac raz jeszcze zmienia skórę i wynu
rza się jako pierwszy sekretarz domu bankowego Daniela Doumerc w Paryżu.
Tak więc w pięćdziesiątym roku życia udaje się wreszcie oj
cu Balzaka wielka przemiana — ileż to razy syn opisał ją póź
niej ! Przemiana, która z niespokojnego i ambitnego hołysza
uczyniła wreszcie przyzwoitego obywatela, prawego członka
dobrego towarzystwa. Dopiero teraz, ze zdobytym kapitałem
i zapewnioną pozycją socjalną, może uczynić następny krok,
konieczny, aby z drobnomieszczanina stać się mieszczaninem,
a potem z mieszczanina — rentierem — ostatnia upragniona
pozycja. Żeni się z panną majętną, z dobrej, mieszczańskiej
rodziny. W pięćdziesiątym pierwszym roku życia zupełnie
zdrów i okazały mężczyzna, w dodatku zręczny amant i zdoby
wca serc niewieścich, skierowuje wzrok na córkę jednego
z przełożonych w banku. Anna Karolina Salambier jest wpraw
dzie młodsza odeń o lat 32 i ma usposobienie nieco romantycz
ne, ale jako dobrze wychowana i pobożna córka mieszczańska
poddaję się posłusznie woli i radzie rodziców, którzy w znacznie
starszym, lecz sprytnym Balzaku widzą solidną partię. Ledwie
się ożenił, już uważa ojciec Balzac podrzędne stanowisko w ban
ku za mało intratne i poniżej swej godności. Wojna pod Napo
leonem wydaje mu się źródłem szybszych i większych zarobków.
Toteż przypomina sobie znów o dawnych kontaktach i wsparty
posagiem żony przeprowadza się do Tours jako intendent pro
wiantowy 22 dywizji.
W chwili gdy urodził się pierwszy syn, Honore, Balzakowie
są już zamożnymi ludźmi i jako poważni obywatele zostają
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przyjęci do sfer mieszczańskich miasta Tours. Dostawy Ber
narda Franciszka przynoszą widocznie spore dochody, gdyż ro
dzina, która równocześnie wciąż oszczędza i spekuluje, poczyna
w tym czasie okazale występować. Bezpośrednio po urodzeniu
Honorego przeprowadzają się Balzakowie z wąskiej uliczki A r 
mii Italskiej do własnego domu; aż do roku 1814, póki trwa
złota era napoleońskich wypraw, pozwalają sobie na luksus
własnego powozu i licznej służby. Najlepsze towarzystwo, na
wet arystokracja bywa stale w domu tego syna chałupnika
i byłego członka krwawej rady. Ojciec Balzac zostaje nawet
wciągnięty do służby publicznej, zarządza szpitalem miejskim
i jego opinia brana jest w rachubę przy wszystkich decyzjach.
Pomimo pośledniego pochodzenia i niejasnej przeszłości był
w tych czasach zawrotnych karier i całkowitego przewarstwowienia sfer społecznych osobą szanowaną.
Popularność ojca Balzaka jest z wszech miar zrozumiała:
wesoły, jowialny, okazały jegomość, zadowolony z siebie, ze
swego pochodzenia i z całego świata. W jego mowie nie brzmią
bynajmniej akcenty arystokratyczne, klnie jak kanonier i nie
skąpi pieprznych anegdotek, ale umie świetnie opowiadać, mie
szając prawdę z chełpliwą gaskonadą; przy tym jest człowie
kiem dobrodusznym, pełnym werwy i zbyt zręcznym, aby
w zmiennych kolejach czasu stać twardo przy cesarzu, królu
lub republice. Pozbawiony wykształcenia szkolnego, posiada ży
we i wszechstronne zainteresowania, a dzięki lekturze wszyst
kiego, co mu wpadnie w ręce, zdobywa coś w rodzaju ogólnego
wykształcenia. Napisał nawet parę broszur — dzieła, których
oczywiście nie można porównywać z dziełami jego wielkiego
syna, tak samo jak włoskiego pamiętnika ojca Goethego z „po
dróżą do Ita lii" Johanna Wolfganga. Zdrowy jak rydz, pełen
żywiołowej energii i radości, jest zdecydowany przeżyć lat sto.
Po sześćdziesiątym roku życia dodaje do czworga ślubnych
dzieci jeszcze parę nieślubnych, a złośliwa plotka miasteczka
przypisuje jeszcze osiemdziesięcioletniemu starcowi ciężarność
pewnej dziewczyny. Nigdy żaden lekarz nie przestąpił progu je 
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go domu, jego zaś chęć przeżycia innych wzmacniała jeszcze ta
okoliczność, że posiadał w tzw. Tontine Lafarge * dożywotnią
rentę, rosnącą wraz ze śmiercią innych partnerów. Tej samej
demonicznej siły, którą syn wykorzystał dla ukształtowania
tysiąca istnień, ojciec używa dla zachowania własnego istnie
nia. Już prześcignął partnerów, już renta jego wzrosła do
8.000 franków, gdy wtem, jako starzec 83-letni, pada ofiarą
głupiego przypadku. Tak więc Bernard Franciszek podobnie
jak Honore zmienia dzięki koncentracji woli na rzeczywistość
to, co wydaje się niemożliwością.
#

*

*

Po ojcu odziedziczył młody Honore żywotność i radość opo
wiadania, po matce przejął wrażliwość. Anna Karolina, młod
sza od męża o lat 32, ale bynajmniej nie nieszczęśliwa w mał
żeństwie, ma naturę tego rodzaju, że czuje się zawsze nieszczę
śliwa. Gdy małżonek, zawsze pogodny, nie przejmuje się kłót
niami i urojonymi chorobami żony, Anna Karolina jest typem
kobiety stale urażonej — histeryczki we wszystkich barwnych
odmianach. Nie czuje się dostatecznie kochana, poważana
i czczona przez domowników, nieustannie narzeka, że dzieci
nie odpłacają je j należycie wielkiego dla nich poświęcenia, do
końca życia nie przestanie prześladować sławnego już wówczas
syna „życzliwym i" radami i płaczliwym strofowaniem. Przy
tym wszystkim nie jest wcale kobietą bez inteligencji i w y
kształcenia. Jako młoda dziewczyna była towarzyszką córki
bankiera Daumerc i z obcowania z nią wyniosła pewne roman
tyczne skłonności; w owych latach zachwyca się literaturą
piękną, długo jeszcze zachowa upodobanie dla Swedenborga
i mistyków. Ale dziedziczny lęk o pieniądze stłumi wkrótce tę
lekką idealistyczną naleciałość; latorośl typowej drobnomieszczańskiej rodziny paryskiej, która grosz za groszem niby Harpagon odkłada do pończochy, wniosła matka Balzaka w młode
* Rodzaj towarzystwa asekuracyjnego (przyp. tłum.).
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darstwo wszystkie spleśniałe, małoduszne nawyki drobnej burżuazji, przede wszystkim kramikarskie skąpstwo, zezujące
wciąż chciwie za dobrą lokatą kapitału i zyskownymi spekula
cjami. Troska o dzieci znaczy dla n ie j: uczyć je, że wydawanie
pieniędzy jest zbrodnią, ich zarabianie — cnotą nad cnotami.
Od początku wdraża synów do tego, aby szukali sobie „solid
nej pozycji", a córki — solidnego małżeństwa. To znaczy d alej:
nie zostawiać im żadnej swobody, patrzeć im wciąż pilnie na
palce. Ale właśnie tą natarczywą, baczną troskliwością, tym
natrętnym zapałem o ich domniemane dobro działa pomimo
„dobrych chęci" paraliżująco na całą rodzinę. Balzac jako doj
rzały od wielu lat mężczyzna będzie jeszcze wspominał przera
żenie, które go ogarniało w dzieciństwie na dźwięk głosu matki.
Ile Balzac wycierpiał dzięki tej urażonej i zgryźliwej matce,
która odtrącała zimno każdą próbę czułości porywczych i do
brodusznie namiętnych dzieci, można się domyślić po okrzy
ku, który wydarł mu się w jednym z listów: „N ie posiadałem
nigdy m atki!" Jaka zaś była tajemna przyczyna tego — może
odegrała tu rolę niechęć do męża — że Anna Karolina instynk
townie odwracała się od dwojga pierworodnych, Honorego
i Laury, a rozpieszczała dwoje młodszych, nie podobna dziś
dociec. Trudno jednak wyobrazić sobie bardziej obojętny i nie
czuły stosunek matki do dziecka. Zaledwie urodziła syna, już
wysyła go z domu jak trędowatego. Oddaje niemowlę mamce,
żonie żandarma, gdzie pozostaje ono do czwartego roku życia.
I wtedy również nie wolno mu wrócić do ojca, matki i rodzeń
stwa, do obszernego i zamożnego bądź co bądź domu; oddany
zostaje ponownie obcej rodzinie jako półpensjonariusz. Raz na
tydzień tylko, w niedzielę, może odwiedzać swoich, jak dalekich
krewnych. N ie wolno mu się bawić z rodzeństwem, nie dostaje
żadnych zabawek ani upominków. Nie zna matki, która by czu
wała nad jego łóżkiem, gdy jest chory, nigdy nie słyszał czułe
go słowa z je j ust, a ilekroć zbliża się i tkliwie opiera się o je j
kolano lub chce ją uścisnąć, odpędza go surowe napomnienie
za niestosowną poufałość. I zaledwie potrafi ruszać żwawo nóż
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kami, w siódmym roku życia, matka wysyła niekochanego syna
do internatu w Yendóme, aby tylko był z dala, w innym m iej
scu, w innym mieście. A gdy po siedmiu latach ciężkiego wię
zienia wraca wreszcie do domu rodziców, czyni mu — wedle
jego własnych słów — życie tak ciężkim, że mając lat 18 wy
rywa się z nieznośnego środowiska.
Nigdy mimo całej wrodzonej dobroduszności nie zapomniał
dorosły Balzac, jak odtrąciła go jego dziwna matka. Jeszcze
po latach, gdy wziął z kolei prześladowczynię swych lat dzie
cięcych do swego domu, jako 43-letni mężczyzna z pasmami si
wizny we włosach, nie może zapomnieć bólu, jaki zadała swą
niechęcią delikatnemu i wrażliwemu chłopcu. W bezsilnym obu
rzeniu rzuca w liście do pani Hańskiej okropne wyznanie:
„Gdyby Pani wiedziała, jaką kobietą jest moja matka!
To potwór i potworność zarazem. W tej chwili ma zamiar
doprowadzić do grobu moją siostrę, zniszczywszy już
uprzednio moją biedną Laurę i babkę. Nienawidzi mnie
z wielu powodów. Nienawidziła mnie jeszcze przed moim
urodzeniem. Byłem już bliski zerwania z nią, była to nie
mal konieczność. A le wolę raczej cierpieć dalej. To rana,
która się nigdy nie może zabliźnić... Sądziliśmy, że jest
obłąkana i radziliśmy się lekarza zaprzyjaźnionego z nią
od 33 lat. Ale oświadczył nam: «ona nie jest wcale szalo
na, jest tylko zła». Moja matka jest przyczyną wszystkich
moich nieszczęść w życiu“ .
Te słowa wybuchające po latach są odpowiedzią na tysiące
tajemnych udręk doznanych w najdrażliwszym wieku od isto
ty, która według praw natury powinna być mu najbliższa. Je
go matka wyłącznie ponosi winę, że „wycierpiał najstraszniej
sze dzieciństwo, jakie kiedykolwiek było udziałem człowieka*'.
*

*

*

Posiadamy dwojakie sprawozdanie o owych sześciu latach,
spędzonych przez Balzaka w klasztornym internacie w Yendó-
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m e: trzeźwy, urzędowy katalog szkolny oraz poetycką i wyra
zistą relację w jego „Ludwiku Lambercie". Przełożeni szkoły
zapisują tylko:
„Num er 460. Honore Balzac, wiek lat 8 i jeden mie
siąc. Przeszedł ospę bez widocznych i szkodliwych śladów.
Charakter wybuchowy; łatwo się podnieca i od czasu do
czasu gorączkuje. Data wstąpienia: 20 czerwca 1807.
Data wystąpienia: 22 sierpnia 1813. Listy należy kiero
wać do ojca, p. Balzaka w Tours".
Koledzy szkolni pamiętają tylko „tęgiego, pucołowatego)
chłopca z czerwoną twarzą", mówią jedynie o zewnętrznych
cechach lub podają parę wątpliwych anegdotek. Tym bardziej
wstrząsają biograficzne karty „Ludwika Lamberta", odsłania
jące tragiczne życie wewnętrzne genialnego i dzięki swej genialności podwójnie dręczonego chłopca.
Dla autobiograficznego opisu swych lat rozwojowych obrał
Balzac formę podwójnego portretu. W dwóch przyjaciołach
z ławy szkolnej przedstawia siebie jako poetę Ludwika Lam
berta i jako „Pitagorasa" filozofa. Rozszczepił swą osobowość
podobnie jak młody Goethe na postać Fausta i Mefista. Dwie
zasadnicze cechy swego geniuszu: twórczą, kształtującą posta
cie realnej egzystencji, oraz porządkującą, która pragnie ująć
tajemne prawa bytu w wielkie związki, przydzielił dwóm róż
nym istotom. W rzeczywistości sam był w obu wypadkach Lu
dwikiem Lambertem i przynajmniej zewnętrzne przeżycia tej
pozornie fikcyjnej postaci są jego własnymi. Z wielu autopor
tretów — Rafael w „Jaszczurze", d‘Arthez w „Straconych złu
dzeniach", generał Montereau w „H istorii trzynastu" — w je 
go powieściach żaden nie jest tak doskonały i tak do głębi prze
żyty, jak losy tego dziecka, poddanego spartańskiemu rygo
rowi internatu.
Budynek szkolny, położony pośrodku miasta Vendóme, nad
rzeczką Loir, już zewnętrznie dzięki posępnym wieżom i po
tężnym murom sprawia wrażenie raczej więzienia niż zakładu
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wychowawczego. 200 — 300 wychowanków od dnia wstąpie
nia podlega surowemu, klasztornemu rygorowi; nie mają żad
nych ferii, rodzicom zaś wolno odwiedzać dzieci tylko w yjąt
kowo. Przez cały czas Balzac nie bywał prawie wcale w domu
i aby podkreślić silniej podobieństwo z własną przeszłością,
czyni swego Ludwika podwójnym sierotą. Opłata obejmująca
nie tylko naukę, ale wyżywienie i odzież jest stosunkowo ni
ska, toteż oszczędza się na dzieciach w sposób niewłaściwy. Te
spośród nich, którym rodzice nie przysyłają rękawiczek i cie
płej bielizny — a Balzac dzięki obojętności matki należał właś
nie do nich — chodzą w zimie z odmrożonymi rękami i noga
mi. Szczególnie wrażliwy, zarówno fizycznie jak duchowo,
Balzac-Lambert cierpi od pierwszej chwili bardziej niż jego
chłopscy koledzy.
Przyzwyczajony do powietrza i niezależności, otoczo
ny opieką kochającego starca, nawykły dumać w słońcu,
niełatwo nagiął się do reguły kolegium, do kroczenia
w szeregu, życia w czterech ścianach, gdzie osiemdzie
sięciu młodych chłopców siedziało w milczeniu na drew
nianych ławach, każdy przed swoim pulpitem. Zmysły
jego posiadały cudowną delikatność, wszystko tedy cier
piało w nim od tego wspólnego życia. Wyziewy, zaduch
sali zawsz.e brudnej, zanieczyszczonej resztkami śjniadań, raziły jego powonienie, ów zmysł, który, bezpośred
niej niż inne stykając się z systemem mózgowym, musi
przez swoje zaburzenia powodować niedostrzegalne
wstrząsy w narządach myśli. Poza tymi źródłami skaże
nia powietrza, znajdowały się w naszych salach skrzyn
ki, gdzie każdy chował swoje łupy: gołębie zabite na
święto, potrawy ściągnięte w refektarzu. Wreszcie, sale
nasze mieściły jeszcze olbrzymi kamień, na którym sta
ły zawsze dwie kadzie pełne wody; umywalnia, w której
co rano myliśmy w obecności nauczyciela twarz i ręce.
Stamtąd przechodziliśmy do stołu, gdzie kobiety czesały
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nas i pudrowały. Lokal nasz, sprzątany ledwie raz na
dzień, przed naszym obudzeniem, był stale brudny. Przy
tym, mimo mnogich okien i wysokich drzwi, powietrze
było tam wciąż zepsute wyziewami z umywalni, gotowalni, spiżarni, z tysiącznych przemysłów uczniowskich, nie
licząc nagromadzonych osiemdziesięciu ciał. Ten, rzec
można, h u m u s szkolny, mieszany bez ustanku z bło
tem, które znosiliśmy z dziedzińca, tworzył nieznośny za
duch. Brak aromatu wiejskiego powietrza, w którym żył
dotąd, zmiana przyzwyczajeń, rygor, wszystko to przy
gnębiło Ludwika. Z głową wiecznie w dłoni, łokciem
wsparty o pulpit, spędzał godziny patrząc w dziedziniec,
na zieleń drzew lub chmury na niebie; niby to pracował,
ale widząc jego nieruchome pióro lub białą stronicę re
gent wołał:
— Lambert, ty nic nie robisz!
Ludwik Lambert
Nauczyciele wyczuwają nieświadomie jakiś opór w chłopcu.
Nie zdają sobie sprawy, że działa w nim coś nadzwyczajnego,
widzą jedynie, że nie czyta i nie uczy się normalnie i pilnie.
Uważają go za tępego lub leniwego, za upartego lub marzy
ciela, ponieważ nie dotrzymuje kroku innym — raz pozostaje
w nauce z tyłu, to znowu wyprzedza kolegów o spory skok.
Bądź co bądź na żadnego nie spadają tak często razy jak na
niego. Ustawicznie jest karany. Nie zna godzin wypoczynku,
odrabia jedno karne ćwiczenie po drugim, siedzi tak często
w karcerze, że pewnego razu w ciągu dwóch lat sześć dni tyl
ko przebywa na swobodzie. Częściej i okrutniej od innych
musi ten geniusz epoki doświadczać na sobie ostatniego argu
mentu surowych ojców, cielesnej kary.
Ludwik Lambert cierpiał tedy we wszystkich punk
tach, w których cierpienie ma władzę nad duszą i cia
łem. Przygięty do gleby swego pulpitu, bity ferułą, nęBalzac — 2
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kany chorobą, obolały, gnieciony obręczą cierpień, na
każdym kroku czuł przymus wydawania swej powłoki
na tysiączne tyranie kolegium.
Wśród cierpień fizycznych, które nas gnębiły, naj
żywsze było to, jakie nam sprawiała ta skórzana packa,
gruba blisko na dwa palce, aplikowana na nasze wątłe
dłonie całą siłą i całą złością regenta. Aby otrzymać tę
klasyczną karę, winny musiał klęknąć na środku klasy.
Trzeba było wstać z ławki, klęknąć koło katedry pod
ciekawym, często drwiącym spojrzeniem kolegów. Dla
wrażliwej natury przygotowania te były podwójną mę
ką, podobną drodze z Pałacu Sprawiedliwości na plac
de la G r e v e , którą odbywał niegdyś skazaniec jadąc
na rusztowanie. Zależnie od usposobień, jedni płakali
gorącymi łzami, przed ferułą lub po niej, inni znosili ból
stoicznie; najtężsi ledwie mogli powstrzymać skurcz
twarzy. Na Ludwika sypały się feruły, a zawdzięczał je
wrażliwości swojej natury, której długo sam był nieświa
dom. Kiedy go zbudziło z zadumy gwałtowne: T y n i c
n i e r o b i s z ! regenta, wyrywało mu się często, zrazu
bezwiednie, spojrzenie przepełnione jakąś dziką wzgar
dą, naładowane myślą, jak butelka lejdejska elektrycz
nością. Spojrzenie to musiało przenikać do głębi nau
czyciela, który, podrażniony milczącą obelgą, chciał odu
czyć ucznia owych płomiennych spojrzeń. Za pierwszym
razem, kiedy regent uraził się tym wzgardliwym pro
mieniowaniem, które dosięgło go jak błyskawica, w y
rzekł zdanie, które zapamiętałem dobrze:
— Jeśli się jeszcze raz tak na mnie popatrzysz, Lam
bert, dostaniesz ferułę!
Ludwik La m bert,
Żaden spośród surowych ojców nie przejrzał w ciągu lat
sześciu tajemnicy Balzaka. Widzą tylko ucznia, który w nauce
łaciny i znajomości słówek pozostaje w tyle za innymi, nie
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przeczuwają jego olbrzymiego daru wybiegania myślą na
przód. Uważają go za lenia, nie widząc, że szkoła przykrzy mu
się i nudzi go, ponieważ zadania, jakie stawia przed nim, są
za łatwe dla niego, i że jego pozorne lenistwo jest jedynie wy
czerpaniem płynącym z „congestion d‘idees“ *. Żadnemu nie
przychodzi na myśl, że ten pucołowaty, niski chłopak żyje od
dawna duchowym życiem w innych przestrzeniach niż w dusz
nych salach szkolnych i że on jeden spośród wszystkich, któ
rzy wkoło niego siedzą i w jego sypialni śpią, wiedzie niewi
dzialne, podwójne życie.
Tym drugim światem, w którym przebywa dwunasto- i trzy
nastoletni Balzac jest świat książek. Bibliotekarz politechniki,
który daje mu prywatne lekcje matematyki, pozwala chłopcu
do woli zabierać z sobą książki do internatu, nie przeczuwając,
że namiętna dusza korzysta bez miary z tego zezwolenia. Te
książki są dla Balzaka ratunkiem, dzięki nim zapomina o wszy
stkich klęskach i poniżeniach szkoły. „Bez' książek z biblioteki,
które podtrzymywały życie w naszych umysłach, system nauki
i egzystencji doprowadziłby do zupełnego zdziczenia". P raw 
dziwe życie w szkole i instytucie zamienia się w mglistą i nie
zupełnie realną egzystencję, książki stają się właściwym istnie
niem.
Od tego czasu — pisze o swoim sobowtórze, Ludwiku
Lambercie — czytanie stało się u Ludwika głodem, któ
rego nic nie mogło nasycić; pożerał książki, chłonął bez
różnicy dzieła religijne, historię, filozofię.
W tych potajemnych godzinach, dzięki demonicznie czujnej
i szybkiej pamięci, zostaje położony ogromny fundament balzakowskiej wszechwiedzy, a tysiące poszczególnych faktów
spaja się w nierozerwalną całość. Nic nie objaśnia lepiej zdol
ności apercepcyjnej Balzaka od opisu tych książkowych orgii
Ludwika Lamberta:
* Wyczerpaniem płynącym z natłoku myśli.
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Wchłanianie myśli stało się u niego ciekawym feno
menem; oko jego obejmowało po siedem i osiem wier
szy jednym rzutem, a umysł ogarniał ich treść z chyżością podobną chyżości wzroku; często jedno słowo wy
starczało, aby mu odsłonić sens zdania. Pamięć miał zdu
miewającą. Przypominał sobie z równą dokładnością
myśli nabyte drogą lektury, jak te, które mu nasunęło
dumanie lub rozmowa. Posiadał przy tym pamięć wszel
kiego rodzaju: pamięć miejsc, imion, słów, rzeczy i ob
razów. Nie tylko przypominał sobie dowolnie przedmio
ty, ale wręcz widział je bezpośrednio w duszy, w tym
samym położeniu,
oświetleniu, barwie, jakie miały
w chwili, gdy je spostrzegł. Władza ta obejmowała naj
bardziej niepochwytne stany intelektu. Przypominał so
bie, jak sam mówił, nie tylko uszeregowanie myśli
w książce, z której je zaczerpnął, ale i stany swojej du
szy w odległych okresach. Pamięć jego, tak wyjątkowo
uprzywilejowana, mogła mu wtedy odtworzyć całkowi
cie życie jego ducha, od myśli najdawniej poczętej aż
do rozkwitłej świeżo, od najmętniejszej do najjaśniej
szej. Mózg jego, zaprawiony od młodu do skupienia, do
bywał z tego bogatego lamusa mnóstwo cudownych
prawdą i świeżością obrazów, którymi karmił się pod
czas swoich kryształowych kontemplacyj.
— Kiedy chcę — mówił mi w swoim języku, któremu
skarby pamięci udzielały oryginalnej świeżości — spu
szczam sobie zasłonę na oczy. Natychmiast wchodzę
w siebie i znajduję tam ciemną komorę, w której zjaw i
ska odbijają się w postaci czystszej niż ta, pod jaką ob
jaw iły się pierwotnie mym zmysłom.
W dwunastym roku wyobraźnia jego, pobudzona nie
ustannym ćwiczeniem, rozwinęła się tak, iż pozwalała
mu mieć ścisłe pojęcia o rzeczach, które znał jedynie
z czytania. Obraz ich, odciśnięty w jego duszy, był nie
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raniej żywy, niż gdyby je był istotnie widział: czy że po
sługiwał się analogiami, czy też posiadał jak gdyby
d r u g i w z r o k , którym ogarniał naturę...
— Czytając opis bitwy pod Austerlitz, mówił mi raz,
widziałem wszystkie je j szczegóły. Strzały armatnie,
krzyki walczących rozbrzmiewały mi w uszach i szarpa
ły mi trzew ia; czułem proch, słyszałem tętent, głosy ludz
kie; podziwiałem równinę, na której ścierały się naro
dy. To było tak przerażające jak ustęp z Apokalipsy.
Gdy tak zużywał wszystkie swoje siły w lekturze, tra
cił do pewnego stopnia świadomość życia fizycznego, ist
niał już tylko przez potężną grę wewnętrznych narzą
dów, których pojemność niepomiernie się rozszerzyła:
zostawiał, wedle swego wyrażenia, p r z e s t r z e ń z a
sobą.
Ludioik Lambert

A potem, po ekstatycznych i wyczerpujących duszę wzlo
tach, niewyspane dziecko siedzi w znienawidzonym mundurku
szkolnym obok wsiowych chłopaków, których niewyćwiczone
mózgi z trudem nadążają za wykładem profesora. Podniecony
jeszcze najcięższymi problemami, ma uważać na deklinację
i reguły gramatyczne. Ufając wyższości swego umysłu, które
mu wystarczy rzut oka na stronicę książki, aby znać ją na pa
mięć, nie słucha wykładu, tylko snuje dalej myśli przeczyta
nych książek. Przeważnie ta pogarda dla rzeczywistości na
złe mu wychodzi.
Pamięć mieliśmy tak dobrą, że nigdy nie uczyliśmy
się lekcji. Wystarczyło nam słyszeć, jak koledzy w y d a j ą francuskie, łacinę lub gramatykę, aby natychmiast
powtórzyć to z pamięci; ale jeżeli, nieszczęściem, przy
szła nauczycielowi ochota zmienić porządek lekcji i w yr
wać nas pierwszych, często nie wiedzieliśmy nawet, co
zadane: wówczas spadało na nas p e n s u m , mimo naj
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sprytniejszych wymówek. Czekaliśmy zawsze ostatniej
chwili z odrobieniem zadań. Kiedy zabrnęliśmy w jakąś
lekturę lub tonęliśmy w marzeniu, zadanie szło w .niepa
mięć : nowe źródło p e n s ó w !
Coraz sroższe kary spadają na chłopca, w końcu musi po
znać nawet dyby, średniowieczną kłodę. Dopiero gdy załamuje
się nerwowo — jaka choroba wybawiła go z murów interna
tu, nie wiadomo — wolno przedwcześnie dojrzałemu chłopcu
opuścić więzienie dzieciństwa, gdzie „cierpiał duchowo i cie
leśnie w każdym miejscu, gdzie tylko ból mógł go dosięgnąć".
❖

❖

*

To ostateczne wybawienie z duchowej niewoli poprzedza
w intelektualnej historii Balzakowskiego „Ludwika Lamber
ta" pewien epizod, prawdopodobnie nie całkiem zmyślony. Balzac każe swemu drugiemu „ja ", swemu fikcyjnemu Ludwiko
wi stworzyć w dwunastym roku życia wielki systemat filozofi
czny o psychofizycznych zależnościach, pod tytułem „Traktat
0 woli". Rękopis tego traktatu wydzierają mu zazdrośni o je 
go pełną powściągliwości, arystokratyczną postawę, koledzy;
najsurowszy z nauczycieli, bicz jego młodości, straszliwy oj
ciec Haugolt „słyszy wrzawę, zabiera rękopis i jako bezwar
tościową makulaturę oddaje go kramarzom, nie znając do
niosłości skarbów, których zarodki zmarniały w rękach
nieuków". Scenę tę, bezsilną wściekłość obrażonego chłopca,
opisał Balzac w powieści zbyt wstrząsająco, aby mogła być
w całości zmyślona. Ale czy przeżył coś podobnego jedynie
w związku z jakąś literacką próbką, czy też już w internacie
usiłował sam napisać „Traktat o woli", którego idee i prze
słanki opracował potem szczegółowo, czy też przedwcześnie
dojrzały Balzac był już w owych latach tak twórczy, aby podjąć
podobne dzieło? Czy to w istocie Balzac prawdziwy, rzeczywisty
chłopiec Balzac napisał ów traktat, czy też tylko wymyślony
1 w fantazji poczęty brat duchowy — Ludwik Lambert?
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Pewne jest tylko, że Ealzac już w młodości — naczelne idee
myśliciela rodzą się zawsze w latach rozwojowych — snuł
myśli o podobnym „Traktacie o woli“ , zanim zobrazował wie
lokrotną kierunkowość i prawidłowość woli w swej „Komedii
ludzkiej". Zbyt znamienne jest to, że podobnie jak Ludwikowi
Lambertowi, każe również bohaterowi swej pierwszej powie
ści „Jaszczur" pracować nad „Traktatem o woli". Plan odna
lezienia zasad, których „sformułowanie ugruntuje może kie
dyś moją sławę", był bez wątpienia podstawową ideą — ideąmatką jego młodości; możemy śmiało przypuścić, że już w la
tach szkolnych zapłodniła Balzaka myśl o związkach zacho
dzących pomiędzy duchem i ciałem za pomocą tajemniczego
fluidu, „fluide ethere. Jeden z jego profesorów, Dessaignes,
pozostając podobnie jak wielu ludzi owej epoki w kręgu —
wtedy jeszcze mylnie pojmowanych — wpływów Mesmera
i Galla, wykładał w szkole zasady ich nauki i w jednym genial
nym uczniu swej klasy obudził ambicję stania się takim „che
mikiem" woli. W pływ tych uczonych widać prawie wszędzie
w dziełach Balzaka. Aktualna podówczas teza, „motorycznej substancji uniwersalnej" odpowiadała całkowicie podświa
domemu pędowi natury Balzaka ku metodycznemu ujmowaniu
zjawisk. Balzac, przez całe życie olśniony bogactwem zjawisk
psychicznych, już na długo przed „Komedią ludzką" usiłował
uporządkować ów wspaniały chaos, rozczłonkować tematycz
nie lub według pewnych prawideł, aby w ten sposób móc opi
sać zjawiska natury psychicznej tak samo przejrzyście, jak
to uczynił Cuvier z przyrodą. Czy Balzac już w tak niepraw
dopodobnie wczesnej młodości odważył się na spisanie swych
poglądów, czy też podsunął tylko Ludwikowi Lambertowi póź
niejsze swe myśli — tego dziś nie podobna rozstrzygnąć. Fak
tem jest jednak, że nieco bałamutne tezy lambertowskiego
„Traktatu o w oli" nie wchodziły w skład pierwszego tekstu
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tej książki i zostały dołączone dopiero w dalszych je j wyda
niach.
*

*

*

Po nagłym wystąpieniu z internatu czternastoletni chłopiec
widzi właściwie po raz pierwszy dom rodzicielski. Ojciec
i matka, których dotąd bardzo rzadko odwiedzał, znajdują go
całkowicie zmienionym. Zamiast pucołowatego, zdrowego i do
brodusznego chłopaka powraca chudy, nerwowy młodzieniec
o wielkich, przestraszonych oczach. Powraca jak ktoś, komu
zdarzyło się coś okropnego nie do wyrażenia. Siostra Laura
porównuje potem jego zachowanie się do somnambulika, któ
ry z błędnym wzrokiem w jasny dzień kroczy po omacku. Za
ledwie słyszy, gdy go o coś pytają, siedzi zadumany, złości
matkę swą skrytością, za którą tkwi tajemna wyższość. Ale
po pewnym czasie, podobnie jak we wszystkich kryzysach,
odziedziczona żywotność bierze górę. Chłopiec staje się znów
żwawy i rozmowny, dla matki nawet zanadto rozmowny. Dla
dokończenia studiów7 wysyłają go do gimnazjum wr Tours,
a potem, gdy rodzina przenosi się z Tours do Paryża, do in
ternatu Lepitre. Pan Lepitre był zaprzyjaźniony z ojcem Bal
zaka w czasie rewolucji i o tyle odegrał historyczną rolę, że
był jednym z głównych organizatorów uwolnienia Marii A n
toniny z Conciergerie. Obecnie nie jest niczym więcej jak
dzielnym kierownikiem internatu, który ma za zadanie prze
pychać młodych chłopców przez egzamin. Również w tej szkole
towarzyszy młodemu i łaknącemu miłości chłopcu przygnębia
jące uczucie opuszczenia. Rafael, drugi wizerunek jego mło
dości, opowiada w „Jaszczurze":
„Cierpienia, jakich doznałem na łonie rodziny, w szkole i in
ternacie, odnowiły się teraz w zmienionej postaci podczas me
go pobytu w pensjonacie Lepitre. Ojciec nie dał mi żadnych
pieniędzy. Rodzice zadowolili się myślą, że jestem żywiony,
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ubrany i napychany po uszy łaciną i greką. W czasie mojej
bytności w internacie poznałem prawie tysiąc kolegów, ale
nie przypominam sobie, aby choć jeden z nich był traktowany
z taką obojętnością przez rodziców".
Również i tutaj, prawdopodobnie na skutek wewnętrznego
oporu, Balzac nie jest wcale dobrym uczniem. Rozgniewani
rodzice posyłają go więc do innego instytutu. I tu nie wiedzie
mu się lepiej. W łacinie spomiędzy 35 uczniów jest na 32
miejscu i ten rezultat utwierdza matkę w przekonaniu, że
Honore jest synem niewydarzonym. Pisze do siedemnastolet
niego chłopca sławetny list w płaczliwym i bolejącym nad so
bą tonie, który jeszcze pięćdziesięcioletniego doprowadza do
rozpaczy:
„M ój drogi Honore, nie znajduję słów dość mocnych,
aby Ci opisać ból, jaki mi sprawiasz. Czynisz mnie do
prawdy nieszczęśliwą — mnie, która robi wszystko dla
swoich dzieci i powinna oczekiwać, że ją w zamian
uszczęśliwią.
Zacny i dobry monsieur Jancer poinformował mnie, że
w tłumaczeniu zeszedłeś na 32 m iejsce!!! Powiedział mi
również, że przed kilku dniami popełniłeś znowu rzecz
niestosowną. Tak więc pozbawiona zostałam całej przy
jemności, jaką sobie na jutro obiecywałam. Powinniśmy
byli właściwie spotkać się jutro około godziny ósmej ra
no; zjedlibyśmy razem obiad i kolację, pogadalibyśmy
z sobą i opowiedzieli sobie niejedno. Ale Twoje lenistwo
i Twoja lekkomyślność zmuszają mnie do sprawiedliwe
go ukarania Cię. Jak puste jest moje serce! Jak długa
wyda mi się teraz podróż! Zataję przed ojcem twoje złe
postępy w nauce, ponieważ z pewnością nie mógłbyś
wyjść w poniedziałek, chociaż to wyjście ma na celu
sprawy pożyteczne, nie rozrywkę. Nauczyciel tańca
przyjdzie jutro o wpół do czwartej. Poślę po Ciebie i za
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raz po lekcji każę Cię odprowadzić z powrotem. Gdy
bym postąpiła z Tobą inaczej, nie dopełniłabym obowiąz
ków, jakie nakłada na mnie miłość do dzieci".
Pomimo -wszystkich kiepskich horoskopów Balzac kończy
gimnazjum i 4 listopada 1816 roku może już zapisać się na
uniwersytet jako student prawa.
Ów dzień powinien być, normalną koleją losu, kresem pań
szczyzny i jutrzenką swobody dla młodego człowieka. Jak inni
studenci powinien teraz studiować prawo, czas zaś wolny po
święcić na wypoczynek lub własne upodobania. Lecz rodzice
są innego zdania. Młodzieniec nie powinien mieć ani jednej
wolnej chwili, ani jednej godziny dla siebie. Ma zarabiać. W y
starczy, jeśli od czasu do czasu wysłucha wykładów i nocą
przestudiuje pandekta; za dnia musi mieć prócz tego zawód.
Nie tracić czasu w robieniu kariery! Nie wydawać jednego
zbędnego grosza! Tak więc student Balzac ma równocześnie
pracować jako pisarz w kancelarii adwokata Guyonneta de
Merville — jedynego zresztą spośród przełożonych, którego
uznaje i którego uwiecznił z wdzięcznością pod nazwiskiem
Derville. Ten bowiem poznał się na zdolnościach swego pisa
rza i choć był on o wiele młodszy od niego, wielkodusznie da
rzył go przyjaźnią. W dwTa lata potem przechodzi Balzac do
notariusza Passeza, przyjaciela rodziny, i tym samym jego
mieszczańska przyszłość wydaje się zabezpieczona. Wnet bę
dzie pracował jako wspólnik zacnego notariusza, a gdy mistrz
Passez zachoruje albo zemrze, Honore obejmie po nim kan
celarię, potem ożeni się, oczywiście z bogatą panną z dobrej
rodziny, i wreszcie przyniesie zaszczyt swej nie dowierzającej
matce oraz wszystkim Balzakom i Salambierom. Jego biogra
fia mogłaby stanowić wzór normalnej mieszczańskiej kariery.
Ale właśnie wówczas zupełnie nagle wybucha w Balzaku
duszony i tłumiony przez lata płomień buntu. Na wiosnę
r. 1819 ucieka nagle sprzed biurka notariusza, pozostawia za
kurzone akta. Ma dosyć tej egzystencji, która nie dała mu do
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tej pory ani jednego swobodnego i szczęśliwego dnia. Zdecy
dowany, stawia po raz pierwszy czoło rodzinie i oświadcza
wprost, że nie chce być adwokatem, notariuszem, sędzią,
urzędnikiem. Nie chce mieć w ogóle żadnego mieszczańskiego
zawodu! Postanowił zostać pisarzem i zyskać swymi arcydzie
łami niezależność, majątek i sławę.

R o z d z ia ł

II

P Y T A N IE PR ZE D W C ZE ŚN IE RZUCONE LOSOWI
Nagła decyzja dwudziestoletniego syna, że chce być pisa
rzem, poetą, w każdym zas razie człowiekiem wolnym i twór
czym, nie żadnym notariuszem lub adwokatem, podziałała na
nie przeczuwającą niczego rodzinę jak grom z jasnego nieba.
Porzucić pewną karierę? Balzac, wnuk szanownych Salambierów, ma uprawiać zawód tak podejrzany jak literatura?
A gdzie gwarancja, gdzie pewność solidnych i niezawodnych do
chodów? Literatura, poezja — na taki niepotrzebny zbytek mo
że sobie pozwolić książę de Chateaubriand, który w Bretanii po
siada piękny zamek, albo pan de Lamartine, nawet syn gene
rała Hugo, ale w każdym razie nie syn mieszczańskiej rodziny.
A po wtóre — czy ten niewydarzony chłopak okazał kiedykol
wiek najlżejszy ślad zdolności? Czy kiedykolwiek napisał piękne
wypracowanie lub opublikował wiersze w prowincjonalnym
piśmie? N igdy! We wszystkich szkołach siedział na oślej ław
ce, w łacinie był na 32 miejscu, nie mówiąc już o matematyce,
która przecie dla każdego porządnego kupca winna być wie
dzą najważniejszą.
Ponadto zapowiedź młodzieńca przychodzi w najmniej od
powiedniej chwili; ojciec Balzac znajduje się właśnie w dość
pogmatwanej sytuacji finansowej. W raz z krwawą winnicą
wojny Restauracja wypleniła małe pijawki wojenne, pasoży
tujące w błogosławionej erze napoleońskiej. Dla dostawców
armii i czerpiących zyski z wojska nadeszły chude dni; rów
nież ojcu Balzakowi wyznaczono teraz nieznaczną tylko pen-
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sję, poza tym stracił wiele przy likwidacji banku Doumerc
i innych spekulacjach. Wprawdzie rodzina uchodzi jeszcze
wciąż za majętną i — jak się potem okaże — dobrych parę
dziesiąt tysiączków tkwi w pończosze; atoli najwyższym przy
kazaniem drobnej burżuazji każdego narodu jest wyrównać
natychmiast wszelkie straty zdwojoną oszczędnością. Rodzina
Balzaków postanowiła zwinąć mieszkanie paryskie i przenieść
się na tanie przedmieście, do Villeparisis, oddalonego wówczas
o 20 kilometrów od stolicy, gdzie można bez zwrócenia uwagi
ograniczać się bardziej w wydatkach. I akurat w tym momen
cie przychodzi ten naiwny młokos, którego przyszłość zdawała
się już zabezpieczona, i nie tylko chce zostać poetą, ale na do
bitkę żąda, aby rodzina finansowała jego nieróbstwo.
Wykluczone! — oświadcza rodzina i zwołuje na pomoc przy
jaciół i krewnych, którzy, rzecz prosta, oświadczają się jed
nogłośnie przeciw zuchwałym uroszczeniom nicponia. Ojciec
Balzac zachowuje się jeszcze najbardziej pojednawczo. Nie
lubi scen familijnych i w końcu mruczy nawet pod nosem
„czemu by nie?“ Stary awanturnik i spekulant, który z tuzin
razy zmieniał zawód i dopiero w późnych latach się ustatko
wał, nie przejmuje się zbytnio ekstrawagancjami swego po
tomka. Po stronie Honorego stoi również potajemnie jego
ulubiona siostra Laura: ma romantyczne upodobanie do po
ezji i myśl, że będzie miała sławnego brata, pochlebia je j próż
ności. To jednak, co romantyczna córka uważa za zaszczyt,
wychowana w przesądach mieszczańskich matka poczytuje za
hańbę. Z jakim czołem stanie przed krewnymi, skoro rozejdzie
się wieść, że syn pani Balzakowej, urodzonej Salambier, pisze
książki czy gazety? Z całą odrazą mieszczaństwa do niesolid
nej egzystencji rzuca się w walkę. N igd y! N ie przepuści po
dobnych głupstw temu próżniakowi, temu ladaco, tym bar
dziej że zapłacona jest już taksa i opłaty za jego studia praw
nicze. Raz na zawsze koniec z jego absurdalnymi projektami!
Ale po raz pierwszy matka Balzaka napotyka na opór, nigdy
nie przeczuwany w dobrodusznym i uległym chłopcu, na nieu
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giętą i niczym nie zachwianą siłę woli Honorego de Balzac,
która teraz — po upadku Napoleona i jego władzy — nie da
się z niczym w Europie porównać. Łzy, obietnice, zaklęcia,
ataki histerii nie mogą nic zdziałać. Honore chce zostać wiel
kim poetą, nie notariuszem. I świat jest świadkiem, że nim
został.
Po długich i zaciekłych walkach dochodzi do bardzo mie
szczańskiego kompromisu, eksperyment ma się dokonać na so
lidnej podstawie: Honore będzie miał to, czego chce, wolno
mu spróbować, czy zostanie wielkim i słynnym pisarzem. Jak
ma to osiągnąć, pozostawia się wyłącznie jemu. Rodzina ze
swej strony partycypuje w tym niepewnym przedsięwzięciu
ściśle ograniczonym kapitałem: przez dwa lata, ani dnia dłu
żej, ma inwestować pewną skromną sumkę w wątpliwy talent
syna, który nie daje żadnej na przyszłość rękojmi. O ile Ho
nore w ciągu dwóch lat nie zostanie wielkim i sławnym pisa
rzem, musi wrócić do notariusza — albo też rodzina przesta
nie troszczyć się o marnotrawnego syna. Na arkuszu papieru
zostaje spisana między ojcem i synem ta dziwna umowa, mo
cą której rodzice po dokładnym skalkulowaniu minimum egzy
stencji zobowiązują się przesyłać synowi do końca 1821 roku
120 franków miesięcznie, czyli 4 franki dziennie, finansując
w ten sposób jego wyprawę w nieśmiertelność — najlepszy
bądź co bądź interes, jaki ojciec Balzac może zapisać na swe
konto.

Despotyczna matka musiała po raz pierwszy, oczywiście
z rozpaczą, ulec silniejszej woli. Jest bowiem święcie przeko
nana, że uparta wyobraźnia syna doprowadzi go do zguby.
Aby ukryć przed swymi krewnymi jego wyjazd do Paryża,
mówi, że ze względu na zdrowie Honore udaje się na południe
Francji do jednego z kuzynów; może jego bezsensowne po
stanowienie minie jak chwilowy humor, może „niewydarzony
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syn" zrozumie w końcu swą głupotę, wówczas nikt się nie do
wie o niefortunnej eskapadzie. Na wszelki wypadek układa
sobie w tajemnicy pewien plan. Ponieważ nie udało się od
wieść uparciucha po dobroci od obrania skandalicznego zawo
du, trzeba to uczynić teraz przebiegłością. Trzeba go wygło
dzić. Niech widzi, jak wygodnie mu było w domu, jak ciepło
w kancelarii notarialnej. Gdy żołądek będzie się kurczył z gło
du, miną chełpliwe plany. Gdy odmrozi sobie palce w parys
kiej izdebce, porzuci z pewnością błazeńskie pisanie. Tak więc
pod pozorem dbałości o syna jedzie z nim do Paryża, aby mu
tam wynająć pokój. W rzeczywistości z rozmysłem wybiera
dla przyszłego poety najgorszą i najnędzniejszą klitkę, jaką
można było znaleźć w proletariackiej dzielnicy, aby złamać je 
go opór.
*

*

*

Ów dom przy ulicy Lesdiguieres nr 9 dawno już uległ roz
biórce. A szkoda. Albowiem Paryż, mimo iż ma grobowiec Na
poleona, nie posiada wspanialszego pomnika namiętnego po
święcenia od tej nędznej mansardy opisanej w „Jaszczurze".
Czarne, cuchnące schody wiodły na piąte piętro do zapadnię
tych drzwi wejściowych, skleconych z paru nieheblowanych
desek. Po pchnięciu drzwi wchodziło się do niskiej, ponurej
izby na poddaszu, lodowatej zimą, gorącej latem. Nawet za
śmieszną cenę 5 franków miesięcznie gospodyni nie mogła
znaleźć lokatora i właśnie „tę dziurę godną weneckich kaza
mat" wybiera troskliwa matka, aby obrzydzić zawód przy
szłemu pisarzowi.
Nic okropniejszego niż to poddasze o żółtych i brud
nych ścianach, cuchnące nędzą, jakby stworzone na przy
tułek dla uczonego. Dach był skośny; przez nieszczelne
dachówki widać było niebo.
Mieszkanie kosztowało mnie trzy sous dziennie, zużywa
łem na noc za trzy oliwy, sam sprzątałem pokój, nosiłem
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flanelowe koszule, aby wydawać jedynie dwa sous dzien
nie na pranie. Opał wynosił nie więcej niż dwa su dzien
nie. Miałem zapas ubrania, bielizny na trzy lata; posta
nowiłem ubierać się tylko na wykłady i do biblioteki. To
dopiero dwa sous: zostawało mi dwa sous na nieprzewi
dziane okoliczności. Przypominam sobie, iż przez ten dłu
gi okres pracy nie przebywałem nigdy mostu des Arts ani
nie kupiłem wody; chodziłem co rano do studni na plac
Saint— Michel... Przez pierwszych dziesięć miesięcy me
go zamknięcia wiodłem owo samotne i ubogie życie, któ
re Ci odmalowałem; chodziłem sam, rano, ukradkiem,
po zakupy; sprzątałem pokój, byłem wraz panem i słu
żącym, d i o g e n i z o w a ł e m z niewiarygodną dumą.
Jaszczur
Matka Balzaka, przewidująca w swojej zapobiegliwości,
nie czyni nic, aby zrobić tę więzienną celę bardziej mieszkalną
i milszą: im prędzej niewygoda zmusi syna do normalnego
zawodu, tym lepiej. I tak Balzac otrzymuje tylko najniezbęd
niejsze sprzęty do urządzenia mansardy — twarde, wąskie
łóżko, podobne do pryczy, mały stolik dębowy, kryty podartą
skórą i parę krzeseł, to wszystko. Nie pozwala mu na wyna
jęcie pianina, o którym Balzac marzył, i już po kilku dniach
syn musi żebrać w domu o przysłanie „bawełnianych poń
czoch oraz ręcznika". A gdy sprawił sobie drzeworyt i małe
lustro, aby ożywić nieco ponure ściany, matka natychmiast
przez córkę Laurę łaje go za rozrzutność.
Lecz fantazja Balzaka jest tysiąckroć silniejsza od rzeczy
wistości, jego wzrok potrafi ożywić rzeczy najpośledniejsze,
brzydocie dać piękno. Znajduje je nawet w posępnym widoku
z okna swej izdebki nad szarymi dachami Paryża.

i

Przypominam sobie, jak czasem wesoło maczałem
chleb w mleku, siedząc przy oknie dla odetchnięcia po
wietrzem, szybując wzrokiem nad krajobrazem dachów
brązowych, szarych, czerwonych, porosłych żółtym lub
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zielonym mchem. O ile w początkach widok ten zdawał
mi się jednostajny, rychło odkryłem w nim osobliwe
piękności. Wieczorem jasne smugi strzelające z nie do
mkniętych okiennic ożywiały czarną głąb tej oryginalnej
krainy. To znów blade światła rzucały z dołu, poprzez
mgłę, żółte odblaski i lekko znaczyły łamaną linię tych
stłoczonych dachów, ocean nieruchomych fal. Niekiedy
rzadkie postacie ukazywały się w tej pustyni; wśród
kwiatów wiszącego ogrodu dostrzegałem kościsty profil
staruszki polewającej nasturcje lub w ramie zbutwiałej
okiennicy młodą dziewczynę, która, myśląc, że jest sa
ma, rozbierała się: widać było jedynie piękne czoło
i włosy podniesione w górę białym ramieniem. Podzi
wiałem na rynnach nikłą roślinność, biedne trawki ry
chło unoszone burzą. Studiowałem mchy, ich kolory oży
wione deszczem, które pod działaniem słońca zmieniały
się w brunatny aksamit o kapryśnym połysku.
Wreszcie poetyczne i ulotne gry światła, melancholie
mgieł, nagłe błyski słońca, czarodziejskie milczenia no
cy, tajemnice brzasku, dymy z kominów, wszystkie
igraszki tej osobliwej natury, skoro się z nimi zżyłem,
bawiły mnie...
Kochałem swoje więzienie, było ono dobrowolne. Te
prerie Paryża, stworzone przez dachy płaskie jak rów
nina, ale pokrywające zaludnioną otchłań, mówiły mi do
duszy, harmonizowały z myślą.
Jaszczur
A gdy w pogodny dzień opuszcza swą izbę, aby powłóczyć się
bulwarem Bourdon w stronę przedmieścia św. Antoniego
i odetchnąć trochę powietrzem — jedyna przyjemność, na ja 
ką sobie pozwala, ponieważ nic go nie kosztuje — krótka prze
chadzka staje się\dlań bodźcem i przeżyciem.
Balzac — 3
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„Jedna jedyna namiętność wyrywała mnie z moich
studiów — ale właściwie czy nie była także ich częścią?
Obserwowałem życie przedmieścia, jego mieszkańców,
jego charakter. Ubrany równie nędznie jak robotnicy
w tych stronach, obojętny na wszelkie zewnętrzne pozo
ry, spotykałem się z nimi i moja obecność bynajmniej
ich nie krępowała. Wchodziłem pomiędzy nich, widzia
łem, jak czynią zakupy, przysłuchiwałem się ich deba
tom, gdy wracali z pracy. Ta obserwacja przekształcała
się u mnie w pewnego rodzaju intuicję. Wnikałem w du
sze, nie zaniedbując powierzchowności, albo raczej chwy
tałem zewnętrzne rysy tak dobrze, że moje spostrzeżenie
sięgało d alej: dawało mi ono zdolność przeżywania życia
danego człowieka, pozwalało mi zająć jego miejsce, po
dobnie jak ten derwisz z „Tysiąca i jednej nocy“ p rzyj
mował postać i duszę człowieka, nad którym wyrzekł
czarodziejską formułkę.
Rozumiałem się z tymi ludźmi, wrastałem w ich życie,
czułem ich łachmany na moim grzbiecie, moje nogi bie
gały w ich podartych butach; ich pragnienia, ich bóle
wżerały się w moją duszę albo też, na odwrót, moja
dusza wdrążała się w ich dusze. Był to jak gdyby sen
na jawie. Wraz z nimi gorączkowałem się tyranią maj
strów fabrycznych, ich wstrętnymi sztuczkami zmu
szającymi robotników do kilkakrotnego przychodzenia
po wypłatę. Moją najulubieńszą rozrywką było: odrzu
cić własne przyzwyczajenia, być kim innym, jak gdyby
w upojeniu moralnych sił, i tę grę uprawiać do woli.
Komu zawdzięczam ten dar? Czy to może rodzaj dru
giego widzenia? Czy to może właściwość, której naduży
cie graniczy z obłędem? Nie badałem nigdy przyczyn
tej zdolności, posiadałem ją, posługiwałem się nią — to
wszystko. Ważne było jedynie to, że od tej pory umiałem
rozłożyć na części składowe pierwiastki złożonej masy,
którą zowie się „ludem", że je zanalizowałem i umiałem
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odróżnić je j dobre i zle właściwości. Wiedziałem dobrze,
po co był mi potrzebny ten faubourg*, to seminarium
rewolucji, z jego cnotami i grzechami, z jego bohatera
mi, wynalazcami, praktycznymi mędrcami, łotrami
i zbrodniarzami — wszystko stłoczone nędzą, przyduszone biedą, zatopione w winie i zużyte alkoholem. Trud
no sobie wprost wyobrazić, ile przygód rozgrywa się nie
widzialnie w tym mieście cierpienia, ile prędko zapom
nianych dramatów. Fantazja nie dosięga nigdy rzeczy
wistości, która się tu kryje, przez nikogo nie odkryta.
Trzeba zejść głęboko pod powierzchnię, aby znaleźć te
podziwu godne sceny, tragiczne lub komiczne, te arcy
dzieła urodzone z przypadku".
Facino Cane
Książki w pokoju, ludzie na ulicach i oko, które przeszywa
na wylot, myśli i zdarzenia — to dosyć, aby zbudować świat.
Od chwili gdy Balzac poczyna pracować, nie istnieje dlań
prawda inna jak, własna twórczość.
*

*

*

Pierwszych kilka' dni drogo okupionej wolności poświęca
Balzac na wyposażenie i przysposobienie do pracy smętnych
miejsc swej przyszłej nieśmiertelności. Ustawia parę przy
wiezionych z domu książek, inne wypożycza sobie z biblioteki,
układa na stole papier pod przyszłe arcydzieło, ostrzy pióra,
kupuje świecę i osadza ją w pustej butelce, kupuje zapas oli
wy do lampy, która ma być nocnym słońcem na nieskończonej
pustyni jego pracy.
Wszystko jest gotowe. Jednego tylko brak, i to bynajmniej
nie drobnostki — przyszły poeta nie wie jeszcze, o czym ma
pisać. Instynkt podsunął mu zdumiewającą decyzję, aby za* Dzielnica, przedmieście (przyp. tłum.).
3
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grzebał się w tej dziurze i nie opuścił jej, zanim nie skończy
arcydzieła. Ale teraz, skoro ma je zacząć, nie posiada żadnego
określonego planu pracy, a raczej ma wiele mglistych i niedowarzonych projektów. Dwudziestojednoletni młodzieniec nie
zdaje sobie dokładnie sprawy z tego, kim jest i kim chce być —
filozofem, poetą, powieściopisarzem, dramaturgiem czy na
ukowcem. Wyczuwa w sobie jedynie siłę, nie wiedząc, w jakim
pchnąć ją kierunku.
„Czułem w sobie wiarę, że mam do wyrażenia pewną
myśl, że potrafię zbudować pewien system, wyłożyć pew
ną naukę".
Ale jakiej myśli, jakiemu systemowi, jakiemu rodzajowi
twórczości oddać się najpierw? Biegun wewnętrzny nie został
jeszcze znaleziony, magnetyczna igła woli drga niespokojnie.
Balzac przegląda przywiezione rękopisy. Wszystko fragmen
ty, żaden nie skończony, żaden nie wydaje mu się właściwą
odskocznią do wielkiego skoku w nieśmiertelność. Balzac, co
raz mniej pewny i coraz bardziej rozczarowany, nie wie, od
czego zacząć. Czy ma to być system filozoficzny, czy też libretto
do wodewilu — a może romantyczny epos lub powieść poniesie
w świat jego nazwisko? Przede wszystkim trzeba w ogóle coś
napisać, doprowadzić do końca coś, co go może uczynić sław
nym i uniezależnić od rodziny. Z właściwą sobie pasją grzebie
się w stosach książek po części, aby wyszukać temat, po czę
ści, aby uczyć się u innych techniki pisarskiego rzemiosła.
„Studiowałem i kształtowałem sobie styl aż do utraty zmy
słów niemal" — pisze do siostry Laury. Zwolna czas poczyna
naglić: dwa miesiące przepadły już na próbach i szukaniu.
Pomysł dzieła filozoficznego upada: jest to zbyt długotrwała
i mało rentowna praca. Do powieści brak mu jeszcze sił. Po
zostaje więc dramat — oczywiście historyczny, neoklasyczny — dramat dla Komedii Francuskiej; ponownie taszczy do
domu i czyta tuziny książek z biblioteki. Szuka tematu!
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W końcu powziął wybór. We wrześniu 1819 r. donosi sio
strze :
„Zatrzymałem się wreszcie przy Cromwellu i wybra
łem tę postać dlatego, że to najpiękniejszy temat całej
historii współczesnej. Odkąd wybrałem i przemyślałem
ten temat, rzuciłem się na niego z całą pasją. Pomysły
piętrzą się w mojej głowie, ale moja nieudolność wier
szowania stawia mi opór.
Drżyj, droga siostro! Trzeba mi przynajmniej 7 — 8
miesięcy, aby dać postać zjawom, napisać sztukę wier
szem, a potem je wygładzić. Gdybyś wiedziała, ile trud
ności czyha przy takiej pracy. Wielki Radne — to po
winno się dostatecznie objaśnić — potrzebował dwu lat
na wygładzenie swej „F ed ry“ , która każdego poetę do
prowadza do rozpaczy. Ale całe dwa lata! Dwa lata —
wyobraź to sobie!“ .
Teraz jednak nie ma już drogi powrotnej.
„Bez geniuszu jestem stracony!“ — woła. Musi zatem
mieć geniusz. Po raz pierwszy Balzac postawił sobie
zadanie i położył na szalę swą nieugiętą wolę. Wie, że
napisze Cromwella, ponieważ chce i musi go napisać.
„Postanowiłem za wszelką cenę skończyć Cromwella.
Muszę coś zrobić, zanim mama przyjedzie i zażąda ode
mnie zdania sprawy z tego czasu“ .
*

*

*

Balzac zabiera się do roboty z ową opętaną energią, o któ
rej powiedział kiedyś, że nawet najbardziej zaciekli wrogowie
nie mogą mu je j zaprzeczyć. Poddaje się ściśle zakonnej klau
zurze, jaką obrał sobie za regułę w epokach intensywnej pra
cy. Dniem i nocą siedzi przy biurku, nieraz przez kilka dni
z rzędu nie opuszcza swej klitki, a gdy wychodzi, to tylko po
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chleb, owoce i świeżą kawę, która staje się od tej pory niezbęd
nym bodźcem dla jego nerwów. Nadchodzi zima; jego palce,
zawsze wrażliwe na mróz, grabieją i drętwieją w nie opalanej
izbie. Ale fanatyczna wola nie zna przeszkód. Balzac siedzi
przy biurku, nogi owinął starym pledem ojca, na plecy zarzu
cił flanelowy kamizelkę. U siostry wyprosił sobie jakiś „pra
stary szal“ , u matki — czapkę wełnianą, i teraz może oszczę
dzać drogiego drzewa opałowego; spędza dnie w łóżku i pisze
dalej swoją tragedię. Żadne przeciwności nie są w stanie zła
mać jego woli, drży jedynie na myśl o wydatku na oliwę do
lampy, ponieważ wobec wczesnego zmroku musi ją świecić
już o trzeciej po południu. Poza tym dzień i noc mija jedna
kowo — służy jedynie pracy.
W ciągu tego czasu nie zna żadnej radości, żadnych kobiet,
nie odwiedza restauracji ani kawiarni, nie pozwala sobie na
wytchnienie. Do kobiet nie zbliża się z powodu wrodzonej
i długo trwającej wstydliwości. W internatach przebywał tylko
z chłopcami, wie, że jest niezręczny. Nie umie tańczyć ani
obracać się w wytwornym towarzystwie, zdaje sobie sprawę,
że jest źle ubrany, na dobitkę w tym właśnie czasie wygląda
bardzo niekorzystnie zarówno wskutek cech fizycznych jak
ogólnego zaniedbania. Jeden ze znajomych w owych latach na
zywa go zdecydowanie brzydkim : „Balzac był wówczas szcze
gólnie i uderzająco brzydki mimo małych, rozpromienionych
oczu. Tęgi, krępy, czarny, w nieładzie włosy, duże usta, zepsu
te zęby“ . Ponieważ zresztą musi obrócić trzykrotnie każdy
grosz, nim go wyda, brak mu najprymitywniejszych warun
ków dla zawierania znajomości. Co do kawiarń, gdzie prze
siadują młodzi dziennikarze i literaci, to chyba tylko z ze
wnątrz może przeglądać się w szybach. Z wszystkich przy
jemności i rozkoszy, jakie ofiarowuje milionowe miasto, na
wet najmniejsza nie jest w tych miesiącach dostępna dla mni
cha z rue Lesdiuieres.
Jeden jedyny człowiek zajmuje się od czasu do czasu sa
motnikiem: „le petit pere Dablin“ . Ten zacny obywatel, z za

39

Balzac

wodu hurtownik galanterii, jako dawny przyjaciel rodziny
uważa za swój obowiązek troszczyć się nieco o biednego aspi
ranta poetyckiej sztuki. Z biegiem lat rozwija się z tego sto
sunku wzruszająca przyjaźń starszego pana z opuszczonym
młodzieńcem — przyjaźń, która trwa przez całe życie Balza
ka. Chociaż jest tylko małym kupcem z przedmieścia, posiada
ów dzielny człowiek prawdziwy szacunek dla poezji. Komedia
Francuska jest jego świątynią i czasami, gdy ukończy swe
interesy, zabiera do niej młodego poetę. Te wieczory, w czasie
których suty obiad poprzedza wspaniałość Racinowskich
wierszy, są jedynym krzepiącym pokarmem cielesnym i ducho
wym wdzięcznego gościa. „M ały ojciec Dablin“ pnie się co ty
dzień na piąte piętro, aby zobaczyć, jak miewa się jego pupil,
przerabia nawet łacińskie zadania z byłym uczniem szkoły
Vendóme, sam się przy tym kształcąc. Balzac, który dotąd 'wi
dział we własnej rodzinie tylko drobnomieszczańską manię
oszczędzania i podrzędne ambicje, znajduje w tym człowieku
ukryty etos; w takich nieznanych postaciach stanu średniego
tkwi on nieraz silniej niż w zawodowych krzykaczach i skry
bach. I gdy potem w swym „Cezarze Birotteau“ ułoży hymn
na cześć małego i prawego obywatela, nie omieszka dodać stro
fy sławiącej jego pierwszego dobrego ducha, który z całym
bogactwem uczuć, bez frazesów i przesady rozumiał i łagodził
nędzę jego młodzieńczych lat. W zrtiienionej postaci skromne
go i niepozornego notariusza Pillerault przetrwała dla potom
ności zacna figura „małego ojca Dablina“ — człowieka, który
pomimo ciasnych widnokręgów swego zawodu intuicją serca
przeczuł i poznał geniusz Balzaka o dziesięć lat wcześniej, ani
żeli Paryż, literatura i świat zdecydowały się go odkryć.
*
*

*

Ten jedyny, troszczący się w tym okresie o Balzaka czło
wiek potrafi niekiedy zewnętrznie ulżyć jego samotności, nie
zdoła jednak odjąć udręki wewnętrznej niedoświadczonemu
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poecie. Balzac pisze i pisze w wielkim podnieceniu i niecierpli
wie, jego Cromwell musi za wszelką cenę być gotów za kilka ty
godni. A tymczasem nachodzą go, podobnie jak każdego po
czątkującego pisarza, który tworzy zupełnie sam, momenty
straszliwej trzeźwości, kiedy wątpi o sobie, swych zdolnoś
ciach, swym dziele. Bezustannie pyta się Balzac: „Czy mam
doprawdy talent ?“ — i błaga w liście siostrę, aby nie wpro
wadzała go w błąd płynącymi ze współczucia pochwałami.
„N a siostrzaną miłość, jaką dla mnie żywisz, zaklinam
cię: nie mów nigdy, ilekroć mówisz ze mną o mych pra
cach: To jest dobre. Wskazuj mi tylko błędy, pochwałę
zachowaj dla siebie".
Płonący entuzjasta nie chce stworzyć nic przeciętnego, nic
zwyczajnego. „Do diabła z przeciętnością"! — woła.
Chwilami oczywiście, podniecony żarem tworzenia, uważa
Cromwella za dzieło wspaniałe. Czuje się dumny: „M oja tra
gedia powinna się stać brewiarzem dla królów i narodów. A l
bo zadebiutuję mistrzowskim dziełem, albo kark sobie skrę
cę". Potem znów przychodzą momenty zwątpienia: „W szyst
kie moje troski pochodzą stąd, iż zdaję sobie sprawę z marno
ści mego talentu". Może cała jego pilność jest daremna? Co
znaczy w sztuce tylko pilność?... „Praca całego świata nie za
stąpi jednej drobiny talentu".
Im bardziej zbliża się do końca, tym dotkliwiej dręczy go
pytanie, czy tragedia przez niego napisana będzie arcydziełem
czy kiczem.
Fatalnym zrządzeniem losu Balzakowski „Cromwell" nie ma
szans na to, by zostać arcydziełem. Początkujący pisarz, nie
świadom jeszcze swej wewnętrznej drogi i pozbawiony kie
rownictwa, zwrócił się w fałszywą stronę. Nieopierzonemu ta
lentowi młodzieńca, nie znającego ani świata, ani wymogów
sceny, nie odpowiadało zgoła pisanie tragedii, a już najmniej
tragedii wierszem. Sam zdawał sobie sprawę, że nie posiada
zdolności rymowania, i nie jest wcale rzeczą przypadku, że
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jego wiersze — te, które przetrwały — nie dorównują pozio
mowi jego prozy. Wiersz, zwłaszcza skandowany, rytmiczny
aleksandryn, wymaga od artysty spokoju, rozwagi i cierpli
wości — więc cech będących zupełnym przeciwieństwem ży
wiołowej natury Balzaka. On myśli jednym rzutem, pisze jed
nym rzutem, pióro zaledwie może nadążyć słowom i myślom.
Jego wyobraźnia, przeskakująca z jednego skojarzenia w dru
gie, nie potrafi przystanąć, aby rachować zgłoski, kształtować
z artyzmem rym y; sztywna forma wiersza hamuje impet i to,
co w trudzie tworzy namiętny młodzian, staje się zimnym, pu
stym, naśladowczym dziełem.
Lecz Balzac nie ma czasu na uświadomienie sobie tego.
Pragnie tylko skończyć, być wolnym i sławnym, tak więc po
gania swoje utykające aleksandryny. Aby tylko być gotowym,
otrzymać odpowiedź na pytanie rzucone losowi-, czy posiada
geniusz, czy też ma być dalej pisarczykiem notarialnym i nie
wolnikiem rodziny. W styczniu 1820 roku, po czterech miesią
cach gorączkowej pracy, „Crom well" jest w zarysie gotów.
A w maju zjawia się u rodziców w Villeparisis z gotowym rę
kopisem, aby go odczytać. Teraz padnie decydujące rozstrzyg
nięcie: czy Francja, czy cały świat posiada nowego geniusza
w osobie Honorego Balzaka?
*

*

*

W Villeparisis oczekują kłopotliwego członka rodziny nie
cierpliwie i z ciekawością. Niepostrzeżenie zaszła tymczasem
mała zmiana na jego korzyść. Finansowe położenie rodziny
uległo poprawie, w domu panuje nastrój pogodniejszy —
przede wszystkim dlatego, że Laura, ulubiona siostra Honorego, wyszła za mąż za majętnego i w dodatku uszlachconego in
żyniera de Surville robiąc doskonałą partię. Zaimponowało
również rodzinie, że Balzac w sposób tak stanowczy przetrzy
mał kurację głodową nie zaciągając długów — bądź co bądź
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dowód charakteru i silnej woli. Gotowy zaś rękopis, zawiera
jący 2000 wierszy, samą ilością zapisanego papieru stwierdza,
że nie tylko lenistwo skłoniło przyszłego notariusza do nagłe
go wyrzeczenia się solidnej kariery. Prawdopodobnie także
przyjazne sprawozdania ojca Dablina o zakonnym i wstrze
mięźliwym trybie życia młodego poety obudziły w rodzinie
wątpliwości, czy jednak nie postąpiono z synem zbyt srogo
i nieufnie. Może jednak w tym dziwacznym uparciuchu tkwi
coś szczególnego; jeżeli posiada naprawdę talent, premiera
jego sztuki w Komedii Francuskiej nie przyniosłaby ostatecz
nie ujmy Salambierom i Balzakom. Nawet matka poczyna
okazywać dla dzieła syna dość spóźnione zainteresowanie;
ofiaruje się z przepisaniem na czysto pokreślonego rękopisu,
aby recytacja szła gładko autorowi. Po raz pierwszy — nie
potrwa to długo — w domu rodzicielskim biorą Honorego po
ważnie.
Odczytanie tragedii, mające rostrzygnąć o tym, czy Balzac
ma talent, odbywa się w Yilleparisis w ramach intymnej uro
czystości fam ilijnej. Dla uzupełnienia areopagu zaproszono —
prócz nowego szwagra — paru poważnych przyjaciół, między
nimi doktora Nacąuarta, który pozostanie lekarzem, przyja
cielem i entuzjastą Balzaka aż do jego śmierci. Zacny „ojciec
Dablin“ nie odmawia sobie, rzecz prosta, przyjemności wzięcia
udziału w tej niezwykłej premierze; staromodnym dyliżan
sem śpieszy umyślnie w tym celu do Villeparisis.
Dziwna premiera. Rodzina Balzaków odświętnie ozdobiła
salon na to odczytanie. Na fotelach siedzą w krąg pełni ocze
kiwania: ojciec Balzac, obrotny wyga i chłopski syn, surowa
matka, stara hipochondryczna babcia Salambier, siostra Laura
ze swym młodym mężem, który jako inżynier zna się o wiele
lepiej na budowie mostów i dróg niż na gładkich czy kulawych
rymach. Honorowe miejsca gości przypadały doktorowi Nacąuartowi, sekretarzowi „Królewskiego Towarzystwa Medyczne
go" oraz małemu ojcu Dablinowi; z tyłu nadsłuchuje — z pew
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nością niezbyt uważnie — młodsze rodzeństwo Honorego.
Przed tym nie bardzo miarodajnym audytorium siedzi przy sto
liku świeżo upieczony autor, dwudziestojednoletni mizerny mło
dzieniec z potężną, do tyłu odrzuconą grzywą, tym razem umyty
i ubrany wyjątkowo starannie, i białymi rękami przerzuca
nerwowo karty rękopisu. Dość nieśmiało rozpoczyna czytanie:
pierwsza scena, pierwszy akt. Ale wnet nabiera rozpędu.
I w ciągu trzech czy czterech godzin grzmi i szeleści, pluszcze
i szumi w pokoju kaskada aleksandrynów.
Nie mamy sprawozdania o przebiegu i powodzeniu tej oso
bliwej recytacji. Nie wiemy, czy stara babcia Salambier za
snęła w tym czasie, czy nie musiano jeszcze przed straceniem
Karola I I odesłać młodszego rodzeństwa do łóżka. Wiemy je 
dynie, że ów odczyt wprowadził w zakłopotanie audytorium,
które nie wdedziało, czy po tej nieco nużącej próbie ma na
tychmiast obwołać Honorego geniuszem. Stary dostawca ar
mii, poczciwy hurtownik branży galanteryjnej, budowniczy
mostów oraz chirurg nie są oczywiście idealnymi krytykami
wierszowanego dramatu i na pewno nie potrafią stwierdzić,
czy to teatralne monstrum tylko ich nudziło, czy też jest
w istocie nudne. Wobec ogólnej niepewności inżynier Surville
proponuje, aby przedłożyć dzieło „nowego Sofoklesa", jakim
widział się Balzac przedwcześnie w myślach, kompetentnej in
stancji. Przypomina sobie, że profesor literatury w jego gim 
nazjum jest autorem paru wierszowanych komedii, które na
wet zdobyły sobie scenę. Gotów jest więc pośredniczyć, aby
skłonić pana Andrieux do oceny dramatu. Któż lepiej roz
strzygnie, czy młody pisarz jest utalentowany, czy nie, aniżeli
zaprzysiężony profesor literatury, który tymczasem został na
wet wykładowcą w „College de France"?
Oficjalny tytuł imponuje bardzo zacnym
jest mianowany przez państwo profesorem i
de France", ten jest na pewno nieomylny.
i córka Laura pielgrzymują do Paryża i

mieszczuchom. Kto
wykłada w „College
I tak mama Balzac
przedkładają panu
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profesorowi rękopis do oceny. Potomność potwierdziła jego
wyrok, wydany natychmiast po lekturze „Cromwella", że jest
to dzieło beznadziejne. I trzeba mu policzyć za zasługę, że jego
gorzki sąd o dziele nie wyrodził się w ostateczne i brutalne
potępienie talentu Balzaka. Pisze do matki bardzo uprzejmie:
„Daleki od tego, aby zniechęcać syna Pani, uważam jednak,
że mógłby użyć swego czasu lepiej niż na pisanie komedii i tra
gedii. Jeśli zechce odwiedzić mnie, wytłumaczę mu chętnie,
jak należy studiować literaturę i jak z niej korzystać, nie po
święcając się od razu zowodowo poezji".
Taka ugodowa propozycja odpowiada najbardziej rodzinie.
Jeśli Honore chce nadal parać się pisaniem, proszę bardzo.
Siedzenie przy biurku jest w każdym razie lepsze (i tańsze)
aniżeli wysiadywanie w kawiarniach albo tracenie czasu i zdro
wia (i pieniędzy) z dziewczynkami lekkich obyczajów. Ale
oczywiście to pisanie należy traktować w sposób wskazany
przez profesora Andrieux, nie jako zawód, tylko jako miłe
„pięknoduchostwo" obok innego popłatnego zajęcia.
Balzac, który mimo porażki „Cromwella" czuje się jeszcze
wciąż poetą z powołania, przeczuwa niebezpieczeństwo. Pota
jemnym instynktem wyczuwa, że praca, do której jest stwo
rzony, jest za potężna, aby móc ją wykonywać tylko na mar
ginesie.
„Jeśli obejmę posadę, jestem stracony. Zostanę wów
czas agentem, maszyną, koniem cyrkowym, który robi
swoich trzydzieści, czterdzieści okrążeń dziennie, żre
pije i śpi w oznaczonych godzinach: zostanę najprzeciętniejszym obywatelem. I to ma być życie! To ustawiczne
dreptanie w kółko, ten wieczny nawrót tych samych
spraw!".
Nie wiedząc jeszcze dokładnie, na czym ono polega, zdaje
sobie sprawę, że przypadło mu w udziale zadanie wymagające
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całego człowieka i nawet więcej. Odrzuca zatem kompromis
i upiera się przy dawnej umowie. W myśl umowy z ojcem dwa
lata próbne nie minęły dotąd: ma jeszcze przeszło rok czasu
i ten okres chce wykorzystać. Niezłamany i zacięty, jak po
każdym z setek rozczarowań swego życia, jeszcze mocniej zde
cydowany uniezależnić się od rodziny i zrzucić jarzmo, wraca
do obranej przez siebie celi klasztornej przy ulicy Lesdiguieres.

Rozdział

III

F A B R Y K A POW IEŚCI HORACE ST. A U B IN & Co
Przez kilka dni, a może tygodni, Balzac nie może pogodzić
się z myślą, że jego tragedia jest dziełem chybionym. Naradza
się z przyjacielem Dablinem, czy nie należałoby jednak przed
łożyć sztuki Komedii Francuskiej? I zacny hurtownik zwraca
się do kogoś, kto zna aktora Lafonta, aby mu podsunął „Crom
wella". Balzac ma potem osobiście odwiedzić Lafonta i tak
ugłaskać go pochlebstwami, aby sprezentował tę cromwelliadę
reszcie zespołu. Ale nagle Balzac buntuje się przeciw temu. Po
co poniżać się niepotrzebnie? Kto czuje w sobie siłę, ten może
znieść nawet twardy cios. Precz z „Cromwellem"! Napisze ra
czej coś lepszego. Prosi Dablina, aby poniechał wszelkich dal
szych kroków i zdecydowanie rzuca rękopis do szuflady. Na
ten pierwszy błąd swej młodości nie spojrzy już nigdy w życiu.
Teraz szybko do dzieła! Straszna klęska ostudziła nieco jego
dumę. Przed rokiem, gdy z płonącym czołem pisał „Crom
wella",
oddawał się jeszcze nieopanowanym marzeniom,
chciał jednym zamachem zdobyć sławę, szacunek i wolność.
Obecnie pisanie i tworzenie ma dla strąconego z wyżyn drama
turga bardziej praktyczny sens: za nic nie chce wracać do za
leżności od rodziny. Arcydzieła i nieśmiertelność trzeba odło
żyć na potem, na razie trzeba pisaniem zarabiać, zarabiać za
wszelką cenę! Po raz pierwszy ten nieuleczalny fantasta myśli
realnie. Postanawia pisać to, co zapewnia szybko powodzenie.
A co takiego ma obecnie powodzenie? Niedoświadczony
młodzieniec rozgląda się wkoło i stwierdza: powieść.
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Do Europy po pierwszej fali powieści sentymentalnej —
„N ow ej Heloizie" J. J. Rousseau, „W erterze" Goethego —
nadciągnęła z Anglii nowa. Era napoleońska, jak każdy okres
wojen, wniosła w życie codzienne dosyć napięcia, w czasie jej
trwania nie miano potrzeby wzruszać się wymyślonymi losa
mi jednostek, „M onitor" zastępował poetów. W raz z restau
racją Burbonów i pokojem — publiczność znów zapragnęła
silnych wzruszeń, przygód pełnych sentymentu lub grozy. Do
maga się powieści podniecających, jaskrawych, romantycznych,
egzotycznych. Nowoutworzone czytelnie i wypożyczalnie nie
mogą nasycić głodu lektury.' Autorzy, którzy potrafią niewymyślanie zagnieść w jeden romantyczno-historyczny plecak tru
ciznę i łzy, cnotliwe dziewoje i korsarzy, krew, kadzidło, łotrostwo i szlachetność, czarownice i trubadurów, okrasić ten placek
na dodatek sosem upiorów i grozy — ci autorzy przeżywają
wspaniały czas. W Anglii na przykład jest niejaka miss Anna
Radcliffe, której fabryka przejmujących grozą i dreszczem
powieści idzie jak koło młyńskie. Paru zręcznych Francuzów,
którzy potrafili podpatrzyć rzemiosło owej damy, zrobiło rów
nież majątek. Ale historyczny, zwłaszcza średniowieczny ko
stium i na wyższym, poziomie jest teraz w modzie. Rycerze
Waltera Scotta zdobyli swymi staroświeckimi sztyletami i lśnią
cymi pancerzami więcej krajów i ludzi niż Napoleon armatami.
Korsarze i paszowie Byrona wywołują obecnie swą melancho
lią tak gwałtowne bicie serc, jak niegdyś proklamacje z Rivoli
czy Austerlitz.
Balzac postanawia żeglować z romantycznym wiatrem epo
ki i napisać powieść historyczną. N ie jest jedynym we Fran
cji, którego kuszą wawrzyny Byrona i Waltera Scotta. W krót
ce Wiktor Hugo — „Bug-Jargal", Han d‘Islande“ , „Notre
Damę" — oraz Vigny, dzięki poezji wyszkoleni już w kunsz
cie słowa i kompozycji, spróbują również swego mistrzostwa
w tej dziedzinie.
Balzac natomiast, jako niepewny naśladowca innych, roz
poczyna powieść „Falthurne". Wypożycza sobie z nędznych
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powieści Anny Radcliffe historyczne tło, schematyczne kulisy
Neapolu, stawia na scenie figury z trzeciorzędnego romansu,
przede wszystkim niezbędną czarownicę, Normanów i kondo
tierów, szlachetnych jeńców w łańcuchach i subtelnych paziów;
szkic powieści zapowiada bitwy, oblężenia, więzienne lochy
oraz nieprawdopodobne czyny bohaterskie — zapowiada wię
cej, niż młody autor może wykonać. Również druga powieść
„Stenie ou les Erreurs philosophiques“ pisana w stylu Rou
sseau w formie listów pozostaje fragmentem (części rękopi
su włączył Balzac potem do innej powieści). Balzac ponosi
drugą klęskę. Nie powiodło mu się z tragedią, zawiódł w po
wieści. Tymczasem minął rok, półtora roku, a w domu czuwa
nieubłagana Parka, aby przeciąć ostatecznie cienką nić jego
wolności. Rodzina wypowiada na 1 stycznia 1821 roku pokój.
Koniec z pisaniem! Z powrotem do mieszczaństwa! Wybrać so
lidny zawód! Przestać wreszcie wydawać pieniądze rodziców,
zarabiać samemu!
*
Samemu zarabiać, uniezależnić się, uzyskać wolność w tych
latach, o nic nie walczył Balzac goręcej w więziennych murach
swej ponurej izdebki. Oszczędzał, głodował nawet, ranił sobie
palce ciągłym pisaniem, harował. Daremnie! Jeśli w ostatniej
minucie nie uratuje go cud, musi wrócić do notariusza.
W bajce w podobnych chwilach ostatniej beznadziejności
i rozpaczy zdarza się zwykle, że do zrozpaczonego zbliża się
kusiciel, aby odkupić odeń duszę. Kusiciel w wypadku Balzaka
nie wygląda zgoła diabolicznie. Jest czarującym młodzieńcem,
nosi dobrze skrojone spodnie i czystą bieliznę i nie idzie mu
bynajmniej o duszę, lecz o pisarstwo Balzaka. Gdzieś i kie
dyś — może u wydawcy, któremu przedłożył swoje powieści,
może w bibliotece — spotkał Balzac tego rówieśnika, który
prócz dobrego wyglądu posiada jeszcze szlacheckie nazwisko:
August le Poiteyin de rEgreville. Po ojcu aktorze odziedziczył
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ów młodzian pewną swoistą obrotność, a znajomość świata
zastępuje mu brak literackiego talentu. I tak temu bynajmniej
nie uzdolnionemu człowiekowi udało się już pozyskać wydaw
cę na partackie powieścidło „Dwóch Hektorów" — wydawcę,
który w dodatku płaci gotówką 800 franków. W lutym ma się
ukazać ten utwór w dwóch tomach, oczywiście pod pseudoni
mem. Prawdopodobnie Balzac zwierzył się świeżo pozyskane
mu przyjacielowi ze swego pecha i Poitevin wytłumaczył mu,
że istotną przyczyną jego niepowodzeń jest zbyt wygórowana
ambicja literacka. Po co brać tak na serio tę pracę, po co
wprzęgać w nią zaraz sumienie artysty? Wybiera się lub też
kradnie jakiś temat, jakiś historyczny epizod, na co nakładcy
teraz lecą, i rozrabia się go na paruset stronach, najlepiej we
dwóch. On ma właśnie wydawcę pod ręką. O ile więc Balzac
ma ochotę, mogliby napisać następną powieść we dwóch. A l
bo lepiej : sklecimy razem fabułę, potem ty to napiszesz, jesteś
zręczniejszy, pracujesz prędzej. Ja podejmę się rzecz umieścić.
Zatem zgoda. Zyski dzielimy na pół.
Propozycja jest poniżająca. Klecić kolportażowy romans na
oznaczony termin i w formacie dokładnie co do arkusza poda
nym, na dobitkę do spółki z partnerem bez ambicji i skrupu
łów — jak inne były jeszcze wczoraj marzenia „nowego Sofoklesa“ ! Nadużywając własnego talentu może zejść całkiem na
psy — jedynie po to, aby zarobić paręset franków! Czyż rok
temu nie pragnął, aby nazwisko Balzac zyskało nieśmiertelność,
przewyższyło Racine‘a? Czyż nie miał zamiaru dać ludzkości
nowej teorii wszechmocy woli? Kusiciel żąda jako ceny sumie
nia artysty. Lecz Balzac nie ma wyboru. Mieszkanie jest w y
powiedziane. Jeśli wróci do domu bez zarobku lub perspekty
wy zarobku, matka i ojciec nie dadzą mu powtórnie wolności.
Lepsza już niewola u obcych niż u swoich. Tak więc decyduje
się i wyraża zgodę. Przy następnej powieści „M ój kuzyn
z lewej ręki" Balzac nie będzie jeszcze figurował jako współ
pracownik. Natomiast dalsze twory tej fabryki powieściowej
Balzac — 4
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podpiszą już wspólnie: A. de Viellergle (przestawione d‘Egreville) oraz Lord R ‘hoone (przestawione Honore).
Diabelski pakt został zawarty. Peter Schlemihl w słynnej
noweli Chamissa sprzedaje diabłu własny cień. Balzac sprze
daje swoją sztukę, swoje literackie ambicje, swoje nazwisko.
Dla zdobycia wolności idzie w niewolę; w mroku galery jego
nazwisko i geniusz pozostaną przez długie lata niewidzialne.
*

*

*

Po zawarciu umowy Balzac udaje się na wypoczynek do do
mu rodzicielskiego w Villeparisis. Opuszcza pokój przy ulicy
Lesdigueres i zamieszkuje czas jakiś w pokoju siostry, zwol
nionym na skutek jej małżeństwa. Postanawia jednak poszu
kać sobie najrychlej innego pied-a-terre w Paryżu z własnych
już pieniędzy. W małym pokoiku, gdzie jego siostra snuła ro
mantyczne sny o sławie brata, instaluje swą fabrykę powieści.
Rośnie stos zapisanych kartek. Balzac siedzi dniem i nocą
przy pracy, zamówienia napływają stale dzięki ożywionej dzia
łalności wspólnika. Role zostały dobrze podzielone — Balzac
pisze, Poitevin stara się o wydawców.
Rodzina patrzy z zadowoleniem na ten nowy zwrot w karie
rze Honorego. Odkąd zobaczyła pierwsze kontrakty — za
pierwszą robotę 800 franków, potem szybko do dwóch tysięcy
franków dla wspólników — uważa zajęcie syna za mniej absur
dalne. Może ten nicpoń stanie kiedyś przecie na własnych no
gach, nie będzie wiecznie dla nich ciężarem. Ojca cieszy prze
de wszystkim fakt, że syn zrezygnował pozornie z tego, aby
zostać wielkim poetą, i że wydając pod pseudonimem nie
szarga dobrego nazwiska Balzaków. Matka natomiast, posia
dająca przywarę, że stale psuje wszystko zbytnią przezornością,
uważa zainstalowaną w je j domu fabrykę powieści za sprawę
rodzinną; zarówno ona jak siostra biorą na siebie rolę pomoc
ników i krytyków. Ubolewa — nie ona ostatnia zresztą — nad
„brakiem stylu" Honorgeo, ale na pewno pierwsza i jedyna
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stwierdza, że „Rabelais popsuł mu stył“ . Nalega, aby starannie
przeglądał rękopisy. Można wyczuć, jak ta ciągła opieka ze
strony rodziny męczy młodego człowieka. Wkrótce matka, która
nie może się odzwyczaić od niepożądanej, łzawej troski o stra
conego syna, musi oznajmić: „Honore ma tak wygórowane
pojęcie o sobie i swej wiedzy, że musi każdego urazić". Ciasno
mu w domu rodzicielskim, atmosfera staje się nieznośna; Jego
jedynym życzeniem jest zdobycie pokoju w Paryżu i uzyskanie
wreszcie utęsknionej od lat niezależności.
Ten pęd do wolności każe mu pracować jak galernikowi.
20, 30, 40 stron, cały rozdział dziennie — to jego przeciętne
pensum. Lecz im więcej zarabia, tym więcej chce zarobić. P i
sze zdyszany, z pulsującymi skroniami, aby tylko wydostać się
ze znienawidzonego więzienia. W końcu pracuje z takim nie
opanowaniem, że przeraża nawet matkę. „Honore pracuje dzi
ko. O ile jeszcze przez trzy miesiące będzie żył w ten sposób,
rozchoruje mi się z pewnością". Ale Balzac raz rozpę
dzony rzuca się z całą właściwą mu gwałtownością w tę pra
cę, co trzeci dzień kałamarz jest pusty, dziesięć piór zużytych.
W pracy wzmagają się jego siły aż do opętania. Jeszcze w ro
ku 1821 kończy (prócz udziału w powieści „Dwóch Hekto
ró w ") do spółki z Poitevinem, a raczej pisząc za niego — po
wieść „M ój kuzyn z lewej ręki", która ukazała się pod nazwis
kiem Viellerglego, chociaż zawierała całe rozdziały z Balzakowskiej „Stenie". Przed końcem roku gotowa jest i trzecia
powieść „Dziedziczka z Birague", historia wzięta z rękopisu
Don Rago, eks-przeora benedyktynów, i ogłoszona przez jego
dwóch bratanków M. A. de Viellergle i Lorda R ‘hoone“ .
Jeszcze to powieścidło w czterech tomach nie ujrzało światła
dziennego, a już w ślad za nim idzie następny tasiemiec, „Jan
Ludwik", czyli „Córka znaleziona", podpisany również pi’zez
dwóch czcigodnych bratanków legendarnego przeora. Ale Bal
zac ma już dość spółki, której głową i ręką, mózgiem i sercem
jest wyłącznie on sam. Prędko kleci jeszcze powieść „Pow rót
z wygnania", którą ukazuje się pod pseudonimem wspólnika.
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zupełnie pomijając głównego autora i na tym zdaje się koń
czy kontrakt. Odtąd występuje jako wyłączny producent po
wieści pod pseudonimem Lorda R ‘hoone i jest zdecydowany
zrobić ze swej fabryki pierwszą firm ę Francji. Oszołomiony
zainkasowanymi sumami pisze do siostry:
„Droga siostro!
Pracuję obecnie jak koń Henryka IV, zanim odlano go
w brązie, i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku zarobię
20.000 franków — fundament pod mój przyszły mają
tek. Mam dostarczyć cztery powieści („L e Vicaire des
Ardennes", „L e Savant“ , „Odette de Champdivers“ , „La
Familie R ‘hoone“ ), poza tym zamówiono u mnie szereg
sztuk teatralnych.
Lord R ‘hoone będzie wkrótce na ustach wszystkich,
będzie najpłodniejszym z autorów i najmilszym towa
rzyszem i damy będą go kochały jak własną źrenicę. Twój
mały Honore będzie jeździł własnym ekwipażem, z wy
soko podniesioną głową, dumnym spojrzeniem i pełny
mi kieszeniami. Wokół niego będzie się unosił pochlebny
pomruk, którym publiczność będzie pozdrawiała swoje
bożyszcze. Będą szeptać: to jest brat pani Surville“ .
Że ten fabrykant nędznych romansów jest przyszłym Balza
kiem, można poznać jedynie po niepojętej i nie dającej się opi
sać szybkości produkcji. Po 16 czy 20 tomach, pisanych do
spółki z Poitevinem lub bez niego, ukazują się w r. 1822 trzy
powieści, po cztery tomy każda, więc znów dwanaście tomów.
Prawdopodobnie sam się lęka, jak publiczność przyjmie ten
huraganowy ogień, bo w dwu ostatnich powieściach zmienia
maskę i zamiast Lord R ‘hoone sygnuje Horace de Saint Aubin.
Ta nowa marka stoi już znacznie wyżej w cenie od dawnej
spółki; z 800 franków honorarium, które musiał dzielić ze
wspólnikiem, wyśrubował Lord R ‘hoone Saint-Aubin cenę do
2000 franków za 1500 egzemplarzy. Pięć powieści, dziesięć
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powieści na rok — to drobnostka przy tak szybkiej i pozbawionej skrupułów pracy. Jedno marzenie jego dzieciństwa wy
daje się spełnione: jeszcze lat parę i będzie bogatym człowie^
kiem.
*

*

*

Nawet zawodowe bractwo balzakomanów nie potrafi w y
czerpująco określić, ile w tych latach niewolniczej orki spło
dził Balzac obskurnych, sygnowanych pseudonimami książek.
Powieści wydane pod nazwiskiem Lorda R ‘hoone i Horace de
Saint-Aubin są jednak tylko drobną częścią jego ówczesnej
ciemnej i zgoła niechlubnej działalności. Żaden rodzaj pisa
nia, żadne zamówienie, żadna spółka nie były dla niego upo
karzające między dwudziestym drugim i trzydziestym rokiem
życia — tanio i anonimowo sprzedawał swoje szybkie pióro.
Podobnie jak pisarze uliczni, którzy w czasach ogólnego anal
fabetyzmu siedzieli na paryskich ulicach i za parę sous pisali
wszystko, czego chciał przechodzień — listy miłosne dla słu
żących, skargi, podania, denuncjacje — tak największy pisarz
swego wieku pisze z cyniczną beztroską książki, broszury,
pamfjlety dla podejrzanych polityków i nieznanych wydaw
ców — tani towar w dowolnej ilości, w każdym stylu i po każ
dej cenie. Na komendę pitrasi pamflet rojalistyczny „Du droit
d‘ainesse“ , kradnie skądś i kleci „Obiektywną historię jezu
itów", sporządza melodramat „M urzyn" tak samo bez namysłu
jak „M ały słownik herbów paryskich". W r. 1824, odpowiednio
do koniunktury „Societe anonyme", przestawia się z powieści
na tzw. „Kodeksy" i „Fizjologie", które wprowadził w modę
niejaki Horace Raisson. Co miesiąc fabryka Balzaka rzuca
teraz na rynek nowe „Kodeksy", dowcipne rozrywki dla drob
nej burżuazji, np. „Sposób wiązania krawatów" lub „Kodeks
małżeński", który potem rozrośnie się w „Fizjologię małżeń
stwa", lub „Kodeks komiwojażera", który posłuży jako pier
wowzór dla jego nieśmiertelnego Gaudissarta. Wszystkie te
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„Kodeksy", z których parę osiągnęło nakład 12.000 egzemplarzy, są pisane w całości lub w części ręką Balzaka. Ile prócz
tego napisał broszur, artykułów dziennikarskich, może nawet
prospektów reklamowych, nie da się dziś stwierdzić. Ani on
sam, ani jego ukryci w cieniu mocodawcy nie okazywali chęci
jawnego ulegitymowania tych bastardów spłodzonych w łaj
dackim łożu kolpoi’tażu. Niezaprzeczalny jest tylko fakt, że
ani jedna linia z dziesiątek tysięcy, jakie Balzac rzucił na pa
pier w tych haniebnych latach, nie ma nic wspólnego z litera
turą i sztuką i że człowiek wstydzi się wręcz przypisać mu
ich autorstwo.
Prostytucja — tak a nie inaczej trzeba nazwać tę pisaninę,
i to nędzna prostytucja, gdyż wykonywana jedynie z chęci
szybkich zysków. Zrazu gnała go niecierpliwość, chęć zdoby
cia wolności; ale skoro raz upadł i przyzwyczaił się do płyn
nych zarobków, zstępował coraz niżej. Obok powieści, która
przyniosła wiele, kupczył sobą po wszystkich kątach i burde
lach literatury kolportażowej — powolny sługa dwóch lub
trzech równocześnie literackich alfonsów. Nawet w okresie,
gdy dzięki „Jaszczurowi" nazwisko jego miało już walor we
Francji, jeszcze wciąż, niby zamężna kobieta, która potajem
nie odwiedza dom schadzek, aby zarobić sobie „kieszonkowe"—
posługiwał się tylnymi schodami i za paręset franków słynny
już Honore de Balzac stawał się kumplem jakiegoś pokątnego
skryby. Dziś, gdy płaszcz anonimowości, pod którego osłoną
dokonywał tych podejrzanych interesów, stał się już dość
przejrzysty, wiemy, że w tych latach hańby można Balzaka
winić o każdą nieprawość literacką: łatał cudze powieści ka
wałkami swoich, to znów kradł u innych fabułę i sytuacje dla
swych własnych romansideł; bezczelnie podejmował się wszel
kiego rodzaju przeróbek literackich, prasował, odświeżał, ni
cował i farbował obce dzieła. Dostarczał na zamówienie każ
dego towaru, filozofii, polityki, rozmówek, zawsze posłuszny
każdorazowemu klientowi — zgrabny, zręczny i wyzbyty
skrupułów pracownik, biegnący na każde wezwanie, z tą samą
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gotowością przyjmujący każdy rodzaj zamówienia. Wstrząsa
jąca jest myśl, z jakiego rodzaju towarzyszami i typami,
z jaką ohydną rasą pokątnych wydawców i hurtowych kol
porterów zadawał się w tych ponurych latach największy powieściopisarz stulecia, będąc jedynie najętym i płatnym od
sztuki rzemieślnikiem najniższego kalibru — a wszystko dla
tego, że nie ma poczucia własnej wartości, nie zna swego we
wnętrznego prawdziwego przeznaczenia.
że z takiego grzęzawiska mógł się wydźwignąć geniusz
pokroju Balzaka, pozostaje jednym z cudów pisarstwa, bajką
niemal taką, jak ta o Miinchhausenie, który sam za warkocz
wyciągnął się z bagna. Oczywiście nieco błota pozostało na
sukniach po tej smutnej przygodzie — przetrwał jakiś słodki,
perfumowany zapach burdelowych zaułków literackich, któ
rych bywał stałym gościem. Artysta nie może bezkarnie pogrą
żać się latami w ściekach literatury, nie może bez uszczerbku
zaprzęgać swego talentu do niegodnego pojazdu. Brak skru
pułów, nieprawdopodobieństwo i czułostkowość kuchennego
romansu — tego nie mógł Balzac wymazać nigdy ze swych
późniejszych powieści; przede wszystkim jednak płynność,
banalność i powtarzalność wyrażeń, do jakich przyzwyczaił
się w czasie masowej produkcji, zaważyły fatalnie na jego
stylu. Albowiem mowa mści się bez miłosierdza na każdym
artyście, który był wobec niej — choćby chwilowo — obojęt
ny i posługiwał się nią jak alfons dziewką, nie starając się
wprzód o jej łaskę z żarliwą wytrwałością. Dojrzały Balzac,
za późno poczuwający się do odpowiedzialności za słowo, bę
dzie dziesięć, dwadzieścia razy przeglądał w rozpaczy swoje
rękopisy, będzie kilkakrotnie poprawiał i zmieniał arkusze ko
rektowe, ale chwast, zakorzeniony bujnie i bezczelnie w tych
latach, nie da się już w całości wyplenić. I jeśli styl i język
Balzaka przez całe jego życie pozostaną niechlujne, to tylko
dlatego, że był taki w decydującej dla niego fazie rozwojowej.
*

*

*
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W tych latach ponurych, pełnych burzliwego fermentu, mło
dy człowiek sam czuł, że podobna deprawacja jest negowaniem
samego siebie. Żadnemu z tych kiczów nie dał własnego nazwi
ska, później zaś — z większą co prawda zuchwałością niż po
wodzeniem — wyprze się autorstwa. Nawet siostrze Laurze,
jedynemu zaufanemu człowiekowi swej młodości, który z wiarą
spogląda na jego pierwsze poczynania, nie pokazuje pierwszej
wspólnie sfabrykowanej książki,
„ponieważ jest to zwyczajne świństwo literackie".
A przy następnej powieści daje jej jeden egzemplarz pod
warunkiem,
„żeby go nie pożyczała, nawet nie pokazywała niko
mu i nie chwaliła głośno, aby egzemplarz nie krążył
w Bayeux i nie szkodził moim interesom".
To jedno słowo „interes" pokazuje dowodnie, jak zupełnie
bez złudzeń traktował Balzac wówczas swoje pisarstwo. Do
stawca związany kontraktem miał dostarczać tylu a tylu ar
kuszy — im prędzej, tym lep iej; jedynie ilość miała znaczenie
przy zapłacie i znowu jedynie zapłata miała znaczenie dla nie
go. Pełen niecierpliwości, by jak najprędzej rozpocząć nową
pracę, tak mało troszczył się o artystyczny problem stylu, jed
ności czy oryginalności w swych powieściach, że zapropono
wał nawet siostrze cynicznie napisanie drugiego tomu „W i
karego z Ardennes" na podstawie pobieżnego szkicu; on tym
czasem wykończy pierwszy tom. Zaledwie został fabrykantem,
już rozgląda się za tanią siłą roboczą. Lecz w rzadkich trzeź
wych chwilach wśród całej tej bydlęcej harówki odzywa się
sumienie; nie zamarło ono jeszcze zupełnie.
„Droga moja Lauro — wzdycha — błogosławię co
dnia szczęście, że obrałem ten wolny zawód. Jestem pe
wien, że zrobię przy tym pieniądze. Ale teraz, gdy znam
moje siły, żal mi, że kwiat moich myśli muszę marno
wać na podobne bzdury. Widzę w duchu zupełnie co in
f

57

Balzac

nego i jeśli mógłbym upewnić się co do mojego material
nego położenia... pracowałbym nad prawdziwymi (dzie
łami".
Podobnie jak jego Lucjan de Rubempre, w którym przed
stawi potem własny upadek, lecz bez ostatecznego ratunku,
odczuwa palący wstyd i spoziera ze zgrozą na swoje splamione
ręce.
„Chcę się uwolnić przez szybkie zrobienie majątku,
chcę pisać powieści — jakie powieści? O Lauro, jak mar
nie upadły moje wspaniałe projekty!"
W czasie pisania pogardza tym, co pisze i agentami, dla któ
rych pisze. Jedynie podświadome przeczucie, że tym nadludz
kim wysiłkiem osiągnie w końcu wielki cel: sławę i nieśmier
telność, daje mu siły do zniesienia nędznego jarzma, które
sam wziął na siebie. Jak zawsze ułuda zamiast prawdy ratuje
przed rzeczywistością tego najbardziej realnego ze wszyst
kich marzycieli.
*

*

*

Tymczasem skończył lat dwadzieścia trzy. Do tej pory tylko
pracował — nie żył i nie kochał. N ie znalazł jeszcze nikogo,
kto by go cenił, kto by mu pomógł i zaufał. W dzieciństwie
niewolnik szkoły i rodziny, sprzedaje młodość za nędzną opła
tę po to, aby zebrać pieniądze na okup. Pracuje, aby się wyku
pić od pracy, odrabia pańszczyznę, aby się od niej uwolnić,
i ten tragiczny paradoks będzie odtąd formułką jego egzysten
cji. Wciąż na nowo to samo błędne koło: pisać, aby nie musieć
pisać; gromadzić pieniądze, dużo pieniędzy, coraz więcej pie
niędzy, aby nie musieć myśleć o pieniądzach; odgrodzić się
od świata, aby tym pewniej zdobyć go z wszystkimi jego kra
jami, kobietami, zbytkiem i w diademie nieśmiertelnej sławy;
oszczędzać, aby móc wreszcie rozrzutnie wydawać; pracować
dniem i nocą, bez przerwy, bez radości, aby wreszcie móc żyć
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prawdziwym życiem — to będzie odtąd napinające nerwy i po
budzające mięśnie do nadludzkiego wysiłku marzenie Balzaka.
Nie poznajemy wielkiego artysty w tej pracy, ale widzimy już
jego olbrzymią, wybuchową siłę twórczą, czynną ustawicznie
i bez przerwy. Ludzie, postacie, losy, krajobrazy, sny i myśli —
czujemy, że ten przelewający się żar nie powstaje na powierz
chni, lecz jak lawa jest wyładowaniem tajemniczych głębi.
Jakaś żywiołowa siła, hamowana, skupiona, dławiąca się wła
snym nadmiarem dąży do wyzwolenia; czujemy, jak ten młody
człowiek walczy namiętnie w mrocznych sztolniach, aby prze
bić się ku światłu, zachłysnąć się mocnym powietrzem wolno
ści — jak niepohamowanie pragnie nie tylko wymyślać obce
życie, ale znaleźć swoje własne. Starczy już sił do dzieła, brak
tylko łaski losu. Jeden promień światła, a zakwitnie wszystko,
co w tym zimnym lochu grozi posuchą i zbutwieniem.
„Gdyby ktokolwiek rzucił czarodziejski promyk w tę
lodowatą pustkę! Nie kosztowałem dotychczas żadnego
z kwiatów życia... Łaknę, głoduję, a nic nie nastręcza
się pożądaniu. Dlaczego? Mam tylko dwie namiętności:
miłość i sławę. Żadna z nich dotąd się nie spełniła".

Rozdział

IV

M A D A M E DE B E R N Y
Z dwu pasji, miłości i sławy, do dwudziestego drugiego
roku życia nie spełniła się żadna. Bezpłodne są jego marzenia,
daremne wszystkie próby.
„Crom well", którego przypisał
„królom świata", żółknie w szufladzie zapomniany wśród
innych bezwartościowych papierów. Marne powieści, produko
wane na taśmie bieżącej, pojawiają się i znikają pod cudzym
nazwiskiem, nikt we Francji nie zna pośród 5000 powieściopisarzy nazwiska Honorego Balzaka. N ikt nie ceni jego ta
lentu, a najmniej on sam. Nie pomogło wcale, że rezygnuje ze
swej wielkości, aby wśliznąć się przez piwniczne drzwiczki
choćby do suteren literatury. I nie pomaga, że pisze i pisze
z zaciętym uporem zgłodniałego szczura, który chce się ko
niecznie przegryźć do spiżarni. Największy wysiłek nie posu
nął go ani o krok naprzód.
Fatalnością losu Balzaka w owych latach nie jest bynaj
mniej brak siły — ta pręży się i piętrzy już w nim — brak
tylko odwagi. Balzac posiada temperament zdobywcy oraz
wolę wybicia się. Nawet w chwilach przygnębienia wie, że
umysłem, pilnością, wiedzą oraz intensywnością pracy prze
wyższa nieskończenie wszystkich kolegów. Ale — może wsku
tek długoletniego onieśmielenia przez rodzinę, zachwiany
w swej pewności siebie — nie potrafi utorować drogi swej od
wadze.
Do trzydziestego roku życia nie odważy się podjąć jako ar
tysta odpowiedniego dla siebie zadania, w życiu prywatnym
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jako mężczyzna — zbliżyć się do kobiety. Chociarz to brzmi gro
teskowo: pełnokrwisty, wybuchowy mężczyzna w latach póź
niejszych — jest w wieku młodzieńczym chorobliwie nieśmiały.
Lecz nieśmiałość nie zawsze wywodzi się ze słabości, tylko
człowiek zrównoważony jest naprawdę pewny siebie. Nadmiar
zaś niezużytej siły, która nie wie, co z sobą począć, powoduje
łatwo chwiejność duszy — chwiejność oscylującą pomiędzy
zarozumiałością i obawą przyznania się do tej nieuprawnionej
jeszcze siły.
Młody Balzac unika kobiet nie z obawy przed zakochaniem
się, lecz na odwrót, ponieważ obawia się własnej namiętności.
Również zmysłowość przyszła u niego późno, on sam mówi
0 „dojrzałości nadmiernie odwlekanej przez pracę" i o swej
męskości, „która bojaźliwie ujawniła swe młode pędy“ .
Mimo to ogarnia ona później tego krępego, barczystego męż
czyznę o murzyńskich niemal wargach tak gwatłownie, że daje
mu zdolność kochania bez wyboru. Jako człowiek zmysłowy
1 podległy fantazji Balzac nie potrzebuje młodości ani wdzię
ku kobiety. Ten czarodziej woli, który w latach głodowych,
gryząc czerstwy chleb, układa sobie menu i ma wrażenie, że
je kawior i pasztet, potrafi także, gdy jego wola wchodzi
w grę, widzieć piękną Helenę w każdej kobiecie. Będzie ko
chał, gdy zechce kochać, będzie brał to, na co ma ochotę. Jak
gotów jest użyczać swego pióra każdemu skrybie bez wyboru,
tak gotów jest związać się z każdą kobietą, obojętne: ładną
czy brzydką, upartą czy kłótliwą, byleby go wydobyła z rodzin
nej niewoli. Jego pierwsze konkury — podobnie jak pierwsze
książki — są całkowicie anonimowe.
„R ozejrzyj się — pisze ów osobliwy idealista w dwudzie
stym drugim roku życia do siostry — za jakąś bogatą wdo
wą... I zachwalaj mnie. Dwadzieścia dwa lata, porządny chło
pak o dobrej prezencji, oko żywe, pełne ognia. I najlepszy mąż
pod słońcem'1.
Podobnie jak w kramach księgarskich w Palais Royal, jest
wówczas Honore Balzac również na targu małżeńskim tanio
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do nabycia, ponieważ wartość swą oznacza zerem; i tak długo
nie uwierzy w siebie, dopóki choć jeden człowiek nie doda mu
otuchy. Wystarczyłoby, aby jakiś nakładca czy krytyk prze
powiedział mu powodzenie albo kobieta darowała mu uśmiech—
a wyzbyłby się bojaźliwości. Ałe sława go nie chciała, kobiety
go nie zauważały, wobec tego pragnie przynajmniej trzeciego
dobra ziem i: pieniędzy, a dzięki nim swobody.
Zrozumiałe jest zresztą, że kobiety nie zachęcały w tym cza
sie młodego i nieznanego studenta. „Młody brzydal" — tak
rozpoczyna de Vigny swój opis Balzaka. Podobnie jak talent,
zaniedbuje Balzac w tych latach także swój wygląd zewnętrz
ny i nawet koledzy patrzą niechętnie na zatłuszczoną grzywę,
zepsute zęby, oślinione szybkim mówieniem, nie ogoloną twarz
i wiszące sznurowadła. Balzac zdaje sobie sprawę, że masywność postaci i krótkie nogi czynią go śmiesznym, gdy na wzór
elegantów epoki próbuje kokieteryjnych gestów lub ośmiela
się tańczyć. I to poczucie niższości wobec kobiet każe mu
zawsze kryć się za swym biurkiem. Co pomoże ogniste oko,
kiedy skrywa się ono nieśmiało za powieką, ilekroć zbliża się
doń piękna kobieta? Co pomoże umysł, wiedza, bogactwo sił
psychicznych, skoro nie waży się oblec ich w słowo, skoro nie
potrafi nic więcej, jak wyjąkać parę słów, podczas gdy inni,
głupsi od niego, umieją wkraść się w łaski układnymi słowy?
Młody człowiek wie, że potrafi mówić tysiąc razy lepiej i że
tkwi w nim silniejsza zdolność uwodzenia oraz erotycznego
uszczęśliwiania niż w lornetujących pięknisiach w dobrze skro
jonych frakach i pięknie zawiązanych krawatach. W swym
niezaspokojonym głodzie miłości młodzieniec gotów byłby od
dać wszystkie swoje przyszłe dzieła, całą swoją inteligencję
i sztukę, umysł i wiedzę za tę inną sztukę: pochylania się mięk
ko i z płonącym wzrokiem nad kobietą i odczuwania dreszczy
przy muśnięciu jej ramion. Ale nie jest mu dana nawet iskier
ka takiego powodzenia, która przy jego fantazji zmieniłaby się
w płomień! Jego wzrok mówi kobietom tak mało, jak nazwis
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ko wydawcom; on sam opisuje porażki swej młodości w „Jasz
czurze" kładąc je w usta swego bohatera Rafaela:
Moja dusza wciąż na nowo hamowana i pozbawiona
możności wypowiedzi, zamykała się coraz to bardziej
w samej sobie. Duma moja, wciąż dławiona, zamknęła się
w sobie. Mimo iż z gruntu szczery i prosty, musiałem
się wydawać zimnym obłudnikiem; byłem niezręczny
i nieśmiały, nie wierzyłem, aby mój głos mógł mieć ja 
kiś urok, nie podobałem się sobie, widziałem się sobie
brzydki, wstydziłem się własnego spojrzenia. Mimo gło
su, który winien podtrzymywać utalentowanych ludzi
w ich walkach i który mi krzyczał: „Śmiało! naprzód!"
mimo nagłych przejawów mej siły w samotności, mimo
nadziei, jaka mnie ożywiała, kiedy porównywałem po
dziwiane przez publiczność utwory z tymi, które się lę
gły w mojej myśli, wątpiłem o sobie jak dziecko. T ra
wiła mnie bezgraniczna ambicja, sądziłem, że jestem
przeznaczony do wielkich rzeczy, a czułem się pogrążony
w nicości.
Widziałem wiele kobiet, takich, które ubóstwiałem
z daleka, którym oddawałem duszę, energię nie lękając
się poświęceń ani tortur. Byłem, tak, za naiwny dla
społeczeństwa żyjącego w blasku świec, wyrażającego
wszystkie uczucia we frazesach lub formułach narzuco
nych modą. Nie umiałem mówić milcząc, ani milczeć mó
wiąc...
W rezultacie nosząc w sobie ognie, które mnie paliły,
mając duszę podobną tym, za którymi kobiety tęsknią,
trawiony ową gorączką, której one tak są łakome, posia
dając siłę, którą się chełpią głupcy, spotykałem się u ko
biet z przewrotnym okrucieństwem.
Och! być stworzonym do miłości, do tego, by uszczę
śliwić kobietę, i nie znaleźć nikogo, nawet jakiejś od
ważnej i szlachetnej Marceliny ani starzejącej się mar
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kizy! Nosić skarby w sakwie żebraka i nie spotkać ja 
kiegoś podlotka, jakiejś młodej dziewczyny, która by je
podziwiała! Często chciałem się zabić z rozpaczy.
Również lekkie, przelotne przygody miłosne, w których mło
dzi ludzie szukają zwykle namiastek wyśnionej miłości, są
dla niego niedostępne. W małej mieścinie Villeparisis czuwa
nad nim rodzina, w Paryżu suchotniczy czek miesięczny nie
pozwala mu zaprosić najbiedniejszej nawet gryzetki na ko
lację.
Im wyższa jednak tama, tym potężniej napierają fale, aby
ją zerwać. Przez czas jakiś udaje się Balzakowi intensywną
pracą opanować pożądanie kobiet i czułości. W swoich powie
ściach wyżywa się w namiastkach rzeczywistości, upaja się
swymi romansowymi heroinami. Ale ta fantazja podsyca z ko
lei zapalny żywioł. W dwudziestym drugim roku życia Balzac
pełen jest niewyżytej żądzy. Niezmierzona siła czeka tylko na
pierwszą iskrę, aby wybuchnąć. Minął czas burzliwych i boles
nych marzeń. Nie może ścierpieć dłużej samotności. Chce
wreszcie żyć, kochać i być kochanym.
*

*

*

Spiętrzone namiętności zwykły — podobnie jak inne żywio
ły — powietrze, woda, ogień — torować sobie wyłom w m iej
scu najmniej oczekiwanym. Decydujące przeżycie miłosne Bal
zaka poczyna się w małym miasteczku, w cieniu niemal ojcow
skiego domu. Przypadek zrządził, że niejaka rodzina de Berny
posiada w Paryżu mieszkanie tuż obok paryskiego pied-a-terre
rodziny Balzaków i — podobnie jak ona — letnią willę w Villeparisis. Ten fakt prowadzi wkrótce do bliższej znajomości,
którą drobnomieszczańscy Balzakowie poczytują sobie za za
szczyt. Pan Gabriel de Berny, syn prawdziwego gubernatora,
doradca królewskiego dworu, pochodzi z dobrej szlachty. W ro
dowodzie jego żony, młodszej od niego o wiele lat, nie ma tak
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wiele krwi błękitnej, ale za to jest bardziej interesujący. Jej
ojciec, Filip Józef Hinner, syn starej rodziny muzyków nie
mieckich, cieszył się szczególną protekcją Marii Antoniny, któ
ra dała mu za żonę własną garderobianą, Małgorzatę de Laborde. Po wczesnej śmierci Hinnera węzeł z domem królew
skim zacieśnia się jeszcze bardziej, wdowa wychodzi bowiem
powtórnie za mąż za pana de Jarjailles, najodważniejszego
i najwierniejszego z rojalistów. Pod grozą śmierci wraca on
w krytycznym czasie z Koblencji i usiłuje oswobodzić uwię
zioną w Conciergerie królowę.
Siedmioro dzieci państwa Berny, między nimi młode, pięk
ne dziewczęta i mili chłopcy, wprowadzają życie i gwar w ob
szerną willę; śmieją się tam, żartują, bawią się i rozmawiają
poważnie. Pan Balzac usiłuje zabawiać zacnego starszego pa
na, trochę zgryźliwego i gderliwego na skutek postępującej
ślepoty. Pani Balzakowa zawiera przyjaźń ze swą rówieśnicą
i tak samo romantycznie usposobioną panią de Berny, Laura
zostaje towarzyszką młodych córek — i świetnie się składa,
bo i Honore może się również przydać. Ponieważ rodzice nie
biorą zbyt serio jego literackiej działalności, a młodzian po
winien za dach nad głową i wikt okazać się w jakiś sposób
użyteczny, zaproponowano mu, ^by w wolnych od pracy godzi
nach uczył młodszego brata, Henryka. A ponieważ Aleksander
de Berny jest w tym samym wieku, nic prostszego, jak da
wać korepetycje obu chłopcom razem. I tak młody Honore, rad
z każdej okazji wyrwania się z rodzicielskiego domu, wędruje
coraz częściej do wielkiej i pogodnej willi sąsiadów.
*

*

*

Rodzina poczyna wkrótce coś podejrzewać. Przede wszyst
kim Honore udaje się do sąsiadów również w te dni, kiedy nie
ma lekcyj, i spędza tam całe popołudnia i wieczory, a poza tym
ubiera się staranniej, stał się dostępniejszy i milszy w obej
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ściu. Matka rozwiązuje rychło tę szaradę: Honore jest zako
chany i nie ulega wątpliwości w kim. Pani Berny ma prócz
jednej, zamężnej już córki drugą młodziutką i śliczną Emanue
lę, nieco młodszą od Balzaka. „Była zachwycającą pięknością,
indyjskim kwiatem !“ — pisze w dwadzieśca lat potem Bal
zac. Rodzina uśmiecha się z lubością. N ie byłoby to wcale źle—
na pewno najmędrsza rzecz, na jaką zdobył się ten zagadko
wy chłopak. Rodzina de Berny stoi w hierarchii społecznej
wysoko ponad nimi i w dodatku — matka Balzaka nie gardzi
tym nigdy — jest bardzo zamożna. Związany przez żonę ze
sferami tak wpływowymi, Honore osiągnąłby wnet intratne
stanowisko, z pewnością bardziej godne szacunku niż fabryko
wanie tuzinami powieści dla pokątnych nakładców. Tak więc
popierają tę radosną zażyłość i matka Balzaka przemyśliwa
już zapewne w cichości ducha nad cyfrą posagu w kontrakcie
ślubnym. Marzy o kontrakcie ślubnym Honorego Balzaka
i Emanueli de Berny, zdobnym we wszystkie podpisy obustron
nych krewnych.
Ale los chce, by matka Balzaka nigdy nie była świadoma isto
ty rzeczy, ilekroć idzie o pierworodnego syna. Także tym ra
zem źle odgadła. Nie czarująca panna Emanuela, lecz matka —
a dzięki małżeństwu córki już babka — Laura de Berny ocza
rowała Honorego. Normalnie trudno było myśleć o tej naj
mniej prawdopodobnej z wszystkich możliwości, że kobieta
czterdziestopięcioletnia, która wydała na świat dziewięcioro
dzieci, może jeszcze budzić czyjąś namiętność. Trudno stwier
dzić przy braku fotografii, czy pani Berny była ładna w mło
dych latach, pewne jest tylko, że w swym czterdziestym pią
tym roku życia była dla normalnego mężczyzny daleko poza
granicą erotycznego pożądania. Chociaż mogła pociągać melan
cholijna subtelność rysów, ciało dawno się już roztyło i za
okrągliło, kobiecość przeszła całkowicie w macierzyńskość.
Ale Balzac szuka właśnie macierzyńskości, za którą daremnie
tęsknił przez całe dzieciństwo, i znajduje ją w tej kobiecie.
Tajemny instynkt powiada mu, że wezbrana w nim siła wyBalzac — 5
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maga kierownictwa i prowadzenia, wymaga mądrej i miłują
cej ręki, która potrafi rozluźnić i złagodzić napięcie i nie ra
niąc go, wygładzić szorstkości. Ręki, która by mu dodała od
wagi i równocześnie wytykała błędy w sposób nie złośliwy,
lecz pomocny i współtwórczy, duszy, która by próbowała roz
ważyć jego myśli i nie wyśmiała jego ekstrawaganckich fan
tazji. Ta kobieta może wreszcie zaspokoić jego potrzebę wyła
dowania się, gwałtowne pragnienie wypowiedzenia się. Słucha
go z matczynym, mądrym i dobrotliwym spojrzeniem jasnych
oczu, gdy śni przed nią na jawie swoje ogniste pomysły, potrafi
delikatnie korygować jego niezaradność, niezręczność i brak
taktu — nie w sposób władczy i surowy jak matka, lecz ostroż
nie kierując nim i wychowując. I to czujne, pomocne pochyle
nie się nad nim podźwignie jego zachwiane samopoczucie.
W „Madame Firm iani“ opisze potem szczęście tego duchowe
go spotkania:
Czy miałeś kiedy szczęście spotkać kobietę, której
dźwięczny głos użycza słowom czaru, a czar ten rozpo
ściera się nad całą je j istotą? Kobietę, która potrafi
mówić i milczeć, która z największą subtelnością zajmu
je się tobą, dobiera trafnie słów i mówi bez fałszu? Jej
drwiny są jak pieszczoty, a krytyka nie rani. N ie prowa
dzi ona złośliwej rozmowy, lecz zadowala się tym, że nią
kieruje i przerywa w odpowiednim momencie. Jest
uprzejma i uśmiechnięta, a je j uprzejmość nie jest wy
muszona; szacunek jej należny jest jedynie słodkim cie
niem, nie nuży cię nigdy, rozstajesz się z nią zadowolo
ny z niej i z samego siebie. I ten rozkoszny wdzięk od
najdujesz we wszystkich rzeczach, którymi cię otacza;
w jej domu wszystko schlebia oczom — powietrze, któ
rym oddychasz, wydaje ci się powietrzem ojczystym. Ta
kobieta jest naturalna, nie czyni nic pod przymusem
albo na pokaz, wyraża prosto swoje uczucia, ponieważ
odczuwa szczerze... Jest subtelna i wesoła zarazem, po-
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trafi cię pocieszyć w sposób niezwykły. Kochasz ją tak
serdecznie, że nawet gdy twój anioł popełni jakiś błąd,
jesteś gotów uznać go za słuszny.
A poza tym wszystkim, w jak odmienną, nową atmosferę
wstępuje Balzac w je j otoczeniu! Jak obcowanie z panią Berny
kształci młodego człowieka, który jak nikt inny umie dojrzeć
powiązanie ludzi z epoką, umie odczuwać i przeżywać historię
jako'najżywotniejszą teraźniejszość. Tfzym ali ją do chrztu
książę de Framsac i księżniczka de Chimayes w zastępstwie
tak dostojnych rodziców chrzestnych, jak król i królowa Fran
cji. Po Ludwiku X V I ma Laura imię Ludwika, po Marii Anto
ninie zwie się Antonina. W domu ojczyma, kawalera de Jarjailles, słyszała opowiadanie tego najwierniejszego z wiernych,
jak gardząc niebezpieczeństwem śmierci przekradł się do Coneiergerie i z rąk uwięzionej królowej otrzymał listy do jej ulu
bieńca Fersena. Może pokazała mu także pełen wdzięczności
list królowej, który rodzina przechowuje jak relikwię wraz
z chustką nasiąkniętą krwią z je j szafotu. Ostatni wstrząsają
cy list:
„Żywiliśmy piękne marzenia — to wszystko. Szczęśli
wa jestem, że przy tej okazji raz jeszcze dane mi było
doświadczyć Pańskiego oddania".
Co za wspomnienia! Jak mogą ożywić fantazję tysiącem
szczegółów, jak zapłodnić umysł, spotęgować wolę tworzenia
i kształtowania! Wyobraźmy sobie młodego Balzaka, opuszczo
nego chłopca, którego smutna młodość upłynęła w celach in
ternatów i w nędznej mansardzie i który w drobnomieszczańskim domu ojcowskim słyszy tylko wyrzekania na wysoki
czynsz i podatki lub że powinien wreszcie zarabiać i zostać po
rządnym obywatelem. Wyobraźmy sobie, z jakim napięciem
słucha miłego, delikatnego głosu kobiety, opowiadającej wiel
kie legendy o ginącym świecie i rewolucji, kobiety, która żad
nym szorstkim słowem nie płoszy jego ostrej ciekawości, lecz
przyjmuje ją z macierzyńską, ciepłą przychylnością. Czuje, że
5
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w takich rozmowach fantazja potęguje się i serce rozszerza.
Dzięki tej łagodnej nauczycielce zdobywa niecierpliwy twórca
pierwsze spojrzenie w głąb życia.
*

*

*

Podobnie zaczęło się z panią Warrens, kiedy wzięła do swe
go domu młodego Jana Jakuba Rousseau! I ona również zamie
rzała tylko kierować, kształcić i prowadzić niezgrabnego, na
miętnego młodzieńca. I ona również chciała udzielić swego do
świadczenia niedoświadczonemu. Ale między nauczycielem
i uczniem następuje łatwo przemiana uczuć, które niedostrze
galnie zbaczają na tory erotyczne. Bez zamiaru i określonej
chęci delikatne wskazówki przeradzają się w czułość, uwiel
bienie — w miłość, a pragnienie zażyłych spotkań — w żądzę
coraz intymniejszej poufności. Również panią de Berny wpro
wadza zrazu w błąd nieśmiałość młodego, zapalnego człowie
ka: sądzi, że jest to jedynie szacunek dla jej wieku i towarzy
skiej przewagi. Ale gdy łagodnymi słowy wyzwala w nim po
czucie własnej wartości, nie ma pojęcia, jaki żar powściąga
nego przez lata ognia może rozniecić jedno spojrzenie. Nie
przeczuwa, że dla człowieka o takiej jak Balzac wyobraźni jej
lata nie liczą się wcale i że jego olbrzymia zdolność entuzjaz
mu może ją — matkę i babkę — uczynić jeszcze godną pożąda
nia. Wola młodego Balzaka, jego osobliwa wola, stwarza ten
cud.
„Gdy ujrzałem Panią po raz pierwszy, ożyły we mnie
Wszystkie zmysły i moja wyobraźnia zapłonęła; zdawało
mi się, że widzę w Pani istotę doskonałą... nie potrafię
powiedzieć jaką. Ale w końcu, przejęty tym wyobraże
niem, pominąłem wszystko inne i widziałem w Pani już
tylko tę jedną doskonałość".
Podziw przemienił się w pożądanie i teraz, gdy Balzac ma
odwagę pożądać, nie dopuszcza żadnego sprzeciwu.
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Pani de Berny jest przerażona. Ta łagodna i macierzyńska
kobieta bynajmniej nie była w młodym wieku świętą. Zaraz
po ślubie, dwadzieścia dwa lata temu, miała ognisty romans
z czarnowłosym Korsykaninem, który z pewnością nie był
ostatnim. Złe języki w Villeparisis przebąkują nawet, że je j
dwoje najmłodszych dzieci tylko z nazwiska jest potomkami
starego i na pół oślepłego męża. Więc namiętność młodzieńca
nie zagraża z pewnością purytańskiej pruderii. Ale pani de
Berny pojmuje niestosowność i bezsens romansu z człowie
kiem młodszym od je j córki na oczach dorosłych dzieci. Po co
rzucać się raz jeszcze w słodkie niebezpieczeństwo, skoro ta
miłość nie może być trwała? W liście, który zaginął, usiłuje
skierować wybujałe uczucie zapaleńca z powrotem w przyja
cielskie szranki. Zamiast przemilczeć swój wiek, podkreśla go.
Ale Balzac odpowiada namiętnie. Jest odważniejszy od póź
niejszego tragicznego bohatera „Starej panny“ , Atanazego
Granson, który się obawia śmieszności, na jaką może się nara
zić wobec świata dwudziestotrzyletni człowiek zakochany
w czterdziestoletniej kobiecie. Jest zdecydowany złamać opór
swej przyjaciółki i wykrzykuje niemal gniewnie:
„W ielki Boże, gdybym ja był kobietą, gdybym miał lat
czterdzieści pięć i był jeszcze wciąż godzien miłości —
zachowałbym się na pewno inaczej. Co za problem: być
kobietą w pełni życia i wzdragać się przed zerwaniem
jabłka, które przyniosło nieszczęście Adamowi i Ew ie“ .
Właśnie dlatego, że kocha młodego entuzjastę, Laura Berny
nie ułatwia mu zadania: broni się energicznie tygodniami, na
wet miesiącami. Lecz Balzac rzucił całą energię i wolę w tę
pierwszą miłość. Dla utrwalenia samopoczucia potrzeba mu te
go pierwszego i decydującego zwycięstwa. Jakże może słaba
kobieta, rozczarowana i nie znajdująca szczęścia w małżeń
stwie, a teraz dzięki jego pożądaniu sama pożądająca, oprzeć
się woli, która okaże się dosyć potężną, aby ujarzmić świat?
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W gorącą noc sierpniową dokonuje się to, co się dokonać mu
siało.
W ciemności nocy otwiera się cicho klamka furtki wiodącej
do parku je j willi. Delikatna ręka wprowadza oczekiwanego
i rozpoczyna się
„noc niespodzianek, pełna uroków — noc, jaką szczę
sna istota „mężczyzna-dziecko“ raz jeden tylko w życiu
przeżywa i jaka nigdy nie wróci".
*

*

*

W małym miasteczku nic nie pozostaje tajemnicą, toteż czę
ste wizyty młodego Honorego u pani de Berny dadzą wnet oka
zję do różnych przypuszczeń i złośliwych plotek. W willi Bernych przychodzi nieraz do zatargów i przykrych scen, ponie
waż trzem młodym córkom — najstarsza jest już zamężna —
przykro jest patrzeć na matkę, oszukującą na pól ślepego oj
ca. Czynią wszystko, aby uprzykrzyć pobyt w domu źle widzia
nemu kochankowi. Jeszcze okrutniej ugodziła prawda w panią
Balzakową, gdy wreszcie zaczęła się jej domyślać. W rozstrzy
gających dla syna latach rozwoju niewiele się o niego trosz
czyła, zwalczała jego prostotę, czułość, pewność siebie, za
wszelką cenę pragnęła podporządkować go sobie i trzymać
w pokornym dystansie. Teraz gdy spostrzegła, że syn pozyskał
w Laurze de Berny pomocnicę, doradczynię, przyjaciółkę —
wszystko, czym ona sama jako matka być powinna — i na do
datek kochankę, budzi się w despotycznej kobiecie dzika za
zdrość. Aby usunąć go z pobliża pani de Berny, która spoko
jem i subtelnością wywiera na niego wpływ większy aniżeli
ona surowością i samowolą, zmusza go, aby udał się do Bayeux,
do siostry, i odprowadza go sama do dyliżansu, aby w ostat
niej chwili nie czmychnął. I gdy dawniej uważała jego powie
ściową produkcję tylko za środek zarobkowania, obecnie stara
się wziąć na siebie rolę literackiego mentora. Żąda, aby Honore przedkładał je j rękopisy i poddawał się jej krytyce. Ale jest
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już za późno. Balzac potrafi już odróżnić przyjazny i pełen
subtelności wobec jego przedsięwzięć stosunek pani de Berny
od tyranii matki. Pozostaje tak samo chłodny wobec jej spóź
nionych trosk i sztucznego zainteresowania jak wobec je j hi
sterii. Zniknął strach, a wraz z nim szacunek. Matka napoty
ka u podatnego do tej pory młodzieńca na zdecydowany, twar
dy opór.
„Zobowiązałam Honorego — pisze zmartwiona do cór
ki — aby przejrzał starannie rękopis. Poleciłam mu,
aby przedłożył go komuś, kto się zna lepiej od niego na
pisarstwie. Honore jednak czyni tak, jak gdyby moje sło
wa nie miały żadnego znaczenia. Po prostu mnie nie słu
cha. W swej zarozumiałości nie chce nikomu przedłożyć
rękopisu".
Obecnie, gdy czuje, że syn wymyka się jej z rąk, usiłuje go
przemocą zatrzymać. Lecz władza matki jest już złamana.
Pierwsze powodzenie miłosne uczyniło Balzaka mężczyzną.
Upokarzany przez lata prostuje się teraz przekornie i ta, któ
ra zniszczyła jego dzieciństwo, widzi zrozpaczona, że moc ter
roru, jakiemu poddawała go przez lat dwadzieścia, jest na za
wsze zniszczona. Balzac wyzwolił się z więzów rodzinnych,
przezwyciężył złe dzieciństwo jak chorobę, rośnie w nim ra
dość i wspaniałe poczucie własnej siły. Już nie dom rodziciel
ski, lecz dom pani de Berny stał się jego ojczyzną. Żadne za
klęcia, wyrzuty i histerie, żadne plotki i gadanie w mieście
nie mogą złamać jego woli. Chce należeć do kobiety, która go
kocha.
„Honore — donosi matka z gniewem córce — nie chce
pojąć, jak niedyskretna jest ta dwukrotna w ciągu dnia
wizyta w je j domu. Nie widzi tego, co tak wyraźnie tkwi
przed jego oczyma. Chciałabym doprawdy być o sto mil
od Yilleparisis. Myśli tylko o tej jednej sprawie i nie
pojmuje, że pewnego dnia ta kobieta sprzykrzy mu się
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gruntownie, ponieważ teraz poza
nego“ .
*

#

nią nie widzi nic in-

sje

To jest ostatnia nadzieja matki: że synowi wnet znudzi się
namiętność, „która go gubi“ . Że wnet skończy z absurdalną
miłością do czterdziestopięcioletniej kobiety. Ale znowu bę
dzie musiała się przekonać, jak mało wiedziała o swym dziec
ku, jak bardzo nie doceniała nieugiętej siły woli w pozornie
dobrodusznym i żądnym życia młodzieńcu. Namiętność ta, da
leka od tego, aby go gubić, pomaga niepewnemu odnaleźć sa
mego siebie. Budząc mężczyznę w stęsknionym „mężczyźniedziecku“ wyzwala zarazem powoli i łagodnie twórcę w pokątnym, goniącym za zyskiem pisarzu. Dzięki jej „conseils d‘experience"* został Balzac prawdziwym Balzakiem.
„Była mi matką, przyjaciółką, towarzyszem i dorad
cą — napisze później. — Zrobiła mnie pisarzem, pocie
szała mnie w młodości, je j zawdzięczam wyczucie sma
ku; jak siostra płakała i śmiała się ze mną, co dnia zja
wiała się jak dobroczynny sen, który koi cierpienie... Bez
niej zginąłbym na pewno".
Uczyniła dla niego wszystko, co kobieta może uczynić dla
mężczyzny.
„Podtrzymywała mnie w ciężkich chwilach zachętą
i czynami pełnymi poświęcenia... Obudziła we mnie du
mę, która chroni mężczyznę przed wszelką podłością...
Jeśli zostałem przy życiu, jej to zawdzięczam. Była mi
wszystkim".
A kiedy później, po dziesięciu latach, miłość do „Dilecty".
do „jedynej, wybranej", przekształci się w czystą przyjaźń,
wierność i przywiązanie, stosunki między nimi wzmocnią się
* Radom płynącym z doświadczenia.
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jeszcze i wysublimują. Wszystkie słowa, jakie Balzac za życia
i po śmierci pani de Berny o niej napisał, tworzą poemat
wdzięczności dla tej „wielkiej i wspaniałej kobiety, anioła
przyjaźni", która w nim obudziła wszystko: mężczyznę, arty
stę, twórcę, dała mu śmiałość, wolność zewnętrzną i wewnętrz
ną pewność siebie. Nawet idealny wizerunek madame de Mortsauf w „L ilii w dolinie" nazywa tylko słabym odbiciem, za
ledwie bladym wyrazem jej zalet i przyznaje z zawstydzeniem,
że nie jest w stanie wypowiedzieć, czym była dla niego, ponie
waż „boję się publicznie prostytuować moje najintymniejsze
przeżycie". Spotkanie to uważał za jedyny i niepowtarzalny
szczęsny przypadek swego życia. W yraził to w nieśmiertelnym
zdaniu:
„N ie ma niczego, co by można porównać z ostatnią
miłością kobiety, która daje mężczyźnie spełnienie jego
pierwszej miłości".
Spotkanie z panią de Berny jest momentem wyzwalającym
w życiu Balzaka. Wyzwoliła ona nie tylko mężczyznę w upo
śledzonym synu mieszczańskiej rodziny i zrezygnowanego już
niemal artystę w niewolniku kolportażowych romansów, lecz
ponadto wyznaczyła mu typ miłosny na całe przyszłe życie.
We wszystkich kobietach będzie odtąd szukał macierzyńskiej
opieki, subtelnego kierownictwa i oddanej pomocy, jakie
uszczęśliwiły go u tej pierwszej, która od niego pogrążonego
w pracy nie żądała czasu, lecz sama miała dość czasu i siły, by
mu dać po pracy wytchnienie. Wytworność w duchowym
i społecznym tego słowa znaczeniu będzie dla niego odtąd nie
odzowną przesłanką miłości, zrozuńiienie znaczyć będzie wię
cej niż namiętność, zadowalać go będą tylko kobiety przewyż
szające go doświadczeniem i rzecz dziwna — wiekiem. „K o 
bieta opuszczona", „Kobieta trzydziestoletnia" — to nie tylko
tytuły jego powieści, ale również bohaterki jego życia. Kobie
ty dojrzałe, rozczarowane życiem i miłością, które nie pragną
już niczego dla siebie i uważają za łaskę losu, że są jeszcze
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godne pożądania, że wolno im służyć, pomagać i towarzyszyć
poecie. Żadna kokietka, żadna zawodowa prostytutka, kobietademon czy literacka snobka nie pociągną Balzaka. Pozorna
piękność nie uwiedzie go, młodość nie zwabi, dal nawet do
bitny wyraz swej „niechęci do młodych dziewcząt", ponieważ
za dużo żądają, a zbyt mało ofiarowują.
„Kobieta czterdziestoletnia uczyni dla ciebie wszystko,
kobieta dwudziestoletnia nic“ .
We wszystkich przeżyciach będzie od tej pory podświado
mie tęsknił za nawrotem tej wielopostaciowej miłości, jaką
odnalazł w pierwszej, jednoczącej wszystkie je j kształty: mi
łości matki, przyjaciółki, mistrzyni, kochanki i towarzysza.

Rozdział

V

H A N D LO W E IN T E R M E Z Z O
Los spełnił pierwsze życzenia Balzaka. Zyskał utęsknioną
pomoc kochającej kobiety i dzięki zdobytemu na nowo zaufa
niu do siebie samego pozyskał wewnętrzną niezależność. Te
raz musi zdobyć jeszcze zewnętrzną, materialną niezależność,
aby być wolnym dla swego właściwego przeznaczenia, dla
dzieła.
Do dwudziestego piątego roku życia ufał, że uda mu się zdo
być tę niezależność uporczywą pracą nad powieścią kolporta
żową. Ale zimą 1824 roku powziął nagle inną decyzję. Czarny
to będzie dzień w jego kalendarzu — ów dzień, kiedy wszedł
do księgarni wydawcy Canela przy placu St. Andre des Arts,
aby mu zaproponować swój najnowszy towar. Nie przyjęto go
tam źle — przeciwnie. Firma Canel, księgarnia i wydawnic
two, wie, że firm a Horace de St. Aubin dostarcza gładko i we
dle potrzeby żądanego towaru — zabójstwa i mordu, senty
mentu i egzotyki. Bez wahania bierze Canel świeżo sklecone
dzieło. Ale niestety przy tej sposobności wtajemnicza Balzaka
w swoje inne projekty handlowe. Ma mianowicie — zwierza
się młodzieńcowi — wyśmienity pomysł wydawniczy, coś od
powiedniego dla wzbogaconych mieszczan na prezenty gwiazd
kowe, konfirmacje i tym podobne okazje. Istnieje jeszcze wciąż
popyt na francuskich klasyków, a obrót klasykami cierpiał do
tychczas jedynie z tej przyczyny, że ci zacni panowie za dużo
pisali. Wydanie zbiorowe takiego na przykład Moliere‘a czy
Lafontaine‘a obejmowało dotąd zawsze pokaźną ilość tomów
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i wymagało zbyt wiele miejsca w mieszczańskim domu. Otóż
powziął on wspaniałą myśl wydania wszystkich utworów każ
dego z klasyków w jednym jedynym tomie. O ile wydrukuje
się petitem sztuki teatralne lub dramaty, na każdej stronie
dwie szpalty, można z łatwością zmieścić całego Lafontaine‘a
czy Moliere‘a między okładkami jednego tomu. I jeśli na doda
tek ozdobi się ten tom ładnymi winietami, książka pójdzie jak
gorące kasztany*. Plan jest już opracowany w najdrobniej
szych szczegółach, Lafontaine już się drukuje. Brak tylko
drobnostki, aby wprowadzić na właściwe tory całe przedsię
wzięcie — kapitału.
Balzac, wieczny entuzjasta i fantasta, zapala się natych
miast do tego projektu i proponuje Canelowi swój udział w tej
księgarskiej spekulacji. Właściwie nie ma powodu do angażo
wania się w tak wątpliwych interesach. Jego własny interes,
fabryka powieści Horace de St. Aubin, prosperuje nieźle dzię
ki niestrudzonej pracy i brakowi skrupułów natury artysty
cznej. Dwudziestopięcioletni autor zarabia dobrych parę tysię
cy franków rocznie, zużywając miesięcznie tylko tuzin piór
i parę ryz papieru. Ale wraz z obudzoną pewnością siebie wzro
sły wymagania Balzaka. Kochanek wielkiej damy nie chce
mieszkać dłużej na mansardzie, mały pokoik przy ulicy de
Tournon wydaje mu się niegodny i zbyt ciasny.
A jak poniżający i męczący, bez chwały i pożytku, jest ten
ustawiczny kołowrót anonimowej pisaniny, ten nędzny zaro
bek od linii, od wiersza, od tomu! Czy nie lepiej skoczyć jed
nym śmiałym susem w wolność, w niezależność! Czy raczej nie
poświęcić marnych paru tysięcy franków na tak pewną speku
lację? Głupie powieści, artykuły dla gazet i tę całą anonimową
pracę można przecie odstawić dalej, to idzie mu łatwo i od
ręki. Ostatecznie geniuszowi Baumarchais‘go nie sprawiło
zgoła ujmy, że wydawał dzieła pana de Voltaire‘a, a czy wielcy
humaniści średniowieczni nie byli korektorami i doradcami
Przysmak pospolity we Francji (przyp. tlum.l
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technicznymi wydawców? Zarabianie — obojętne w jaki spo
sób — nie wydawało się Balzakowi nigdy hańbą, raczej dowo
dem obrotności. Głupotą jest tylko zarabiać mało ciężką pra
cą, mądrością — zarabiać dużo jednym pociągnięciem. Naresz
cie uzyska kapitał, aby potem, całą wolą i mocą, zwróconą ku
sprawom istotnym, stworzyć prawdziwe dzieło sztuki, podpi
sane własnym nazwiskiem, za które będzie mógł odpowiadać
przed światem i potomnością.
Balzac nie zastanawia się długo. Zawsze, ilekroć słyszy o ja 
kimś interesie, przemawia u niego wybujała fantazja zamiast
trzeźwego rozsądku, a spekulowanie jest dla niego przez całe
życie aktem rozkoszy, podobnie jak pisanie i twórczość. Nigdy
powodowany literacką dumą nie gardził interesem. Był gotów
handlować wszystkim, książkami i obrazami, akcjami kolei że
laznych, gruntami, drzewem i metalem. Jego jedyną ambicją
było wyładować się i ujawnić swą siłę — obojętne, w jakim
kierunku i jakimi środkami. Młody Balzac posiada tylko jedną
wolę — wolę mocy. Jeszcze w trzydziestym roku życia rozwa
ża, czy ma zostać deputowanym, czy dziennikarzem, a przy na
darzającej się sposobności zostałby tak samo kupcem jak ma
klerem i handlarzem niewolników, spekulantem gruntów lub
bankierem. Jedynie przypadek zrządził, że talent jego wyłado
wał się w literaturze. Pozostanie kwestią otwartą, czy w roku
1830, a nawet 1840 i 1850, postawiony przed dylematem zosta
nia Rotszyldem lub twórcą „Komedii ludzkiej", nie wybrałby
czołowego stanowiska w świecie finansów zamiast pozycji
w świecie poezji. Każdy projekt, zarówno literacki jak han
dlowy, pobudza jego stale czynną wyobraźnię, ponieważ kryje
w sobie nieprzewidziane możliwości. Nie potrafi widzieć bez
halucynacji, nie potrafi opowiadać bez przesady, nie potrafi
rachować — chociaż jest doskonałym rachmistrzem — bez
oszołamiania się cyframi. I podobnie jak przy pierwszym po
myśle twórczym ujawniają mu się od razu wszystkie możliwe
powikłania i rozwiązania, tak przy każdej spekulacji, w swej
doprowadzonej do przesady zachłanności dostrzega milionowy
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zysk. Wystarczy, że pan Canel opowie mu o owym wydaniu kla
syków, a Balzac już widzi cale dzieło na śnieżnobiałym papie
rze i we wspaniałej okładce, ozdobione winietami — pierwszy
tom, drugi tom, cały rząd książek, gdy w rzeczywistości w y
drukowane są dopiero dwa arkusze. Widzi już ludzi, cisnących
się przed księgarniami, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy ludzi
w Paryżu i na prowincji, w pałacach i izdebkach, czytających
i pieszczących książkę. Widzi biurko pana Canela zasłane za
mówieniami, tragarzy uginających się pod stosami książek
wysyłanych na wszystkie strony świata. Widzi kasę pełną tysiącfrankówek i siebie samego w pięknym domu, z powozem
przed drzwiami. Widzi meble, którymi urządzi mieszkanie, so
fę obitą czerwonym adamaszkiem, jaki odkrył onegdaj u antykwariusza na lewym brzegu, adamaszkowe portiery, figurki
na kominku i obrazy na ścianach. Oczywiście — oświadcza pa
nu Canelowi, zdziwionemu jego zachwytem — wytrzaśnie na
pewno tych marnych parę tysięcy franków koniecznyćh dla
uruchomienia tak wspaniałego interesu. Nadto sam napisze
przedmowę do tego „Lafontaine‘a“ i „M oliere‘a“ , po raz pierw
szy wyjaśni Francji, kim byli ci ludzie. Będzie to najpiękniej
sze wydanie, jakie kiedykolwiek ujrzało światło dzienne. Bę
dzie to największy sukces wszystkich czasów.
Balzac opuszczając księgarnię czuje się milionerem. Canel
zyskał wspólnika dla małej spekulacji; Balzac, żyjący złudą —
w swoich snach zyskał majątek.
*

*

*

Osobliwa historia tego przedsięwzięcia zasługiwałaby na
opis samego Balzaka. Prawdopodobnie młody pisarz nie miał
zrazu zamiaru zbyt poważnie się angażować. Jego udział w ca
łym interesie wynosił początkowo 1500 czy 2000 franków, nie
więcej zatem, niż mu przynosi jedna z pseudonimowych po
wieści. Ale u Balzaka wszystko przybiera z konieczności ol
brzymie rozmiary. Podobnie jak jego powieści od małych, cia-
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snych stosunków, dzięki kombinującej i potęgującej się wy
obraźni, prowadzą do spraw ogólnoludzkich, tak każda jego
spekulacja urasta do niebezpiecznych rozmiarów. Podobnie
jak nie wie, pisząc pierwsze „Sceny z życia prywatnego", że
rozpoczyna nimi „Komedię ludzką", epos swej epoki, tak nie
przeczuwa, jakie ryzyko bierze na siebie tym niepozornym
udziałem.
Pierwsza umowa, zawarta w połowie kwietnia 1825 roku,
nie nastręcza jeszcze wątpliwości. Balzac jest po prostu udzia
łowcem drobnomieszczańskiej spółki; ma ona wnieść łącznie
7 — 8000 franków, aby móc wydać tom Lafontaine‘a. N ikt nie
wie, kto połączył tych czterech ludzi, obok Balzaka figuruje
pewien lekarz, dalej — spensjonowany oficer oraz księgarz
Canel, który prawdopodobnie wnosi jako swój wkład dotych
czasowe wydatki — wszyscy czterej ludzie niezamożni, goto
wi zainwestować po 1500 franków w świetny interes. Fatal
nym zbiegiem okoliczności ta czteroosobowa spółka, założona
w celu eksploatowania Lafontainowskich bajek, nie trwa dłu
go. Z istniejącego dotąd, w wściekłym tonie pisanego listu
lekarza wynika, że od razu pierwsze rozmowy partnerów były
bardzo gwałtowne, że dochodziło niemal do rękoczynów; już
pierwszego maja trzech przezornych wspólników wycofuje
swe udziały, pozostawiając całe przedsięwzięcie jedynemu ide
aliście i utopiście spółki.
Tym samym Balzac znalazł się o krok dalej, aniżeli zamie
rzał; jako jedyny właściciel niewydrukowanego jeszcze Lafontaine‘a, musi sam starać się o pokrycie kosztów i złożyć
ogromną na swoje ówczesne stosunki sumę 9000 franków.
Skąd wziął te pieniądze? Zapiski w księgach handlowych za
gadkę tę rozwiązują. Wszystkie trzy skrypty dłużne, którymi
Balzac wyrównał rachunki, są wystawione na panią de Berny, która widocznie uległa magii jego opisu. Po raz wtóry
przyjaciółka i kochanka próbuje utorować mu drogę do życia.
Ale Balzaka ponosi teraz temperament. Logika wymagała
by, aby poczekał na powodzenie pierwszego tomu, zanim rozpo-
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cznie druk ,,Moliere‘a“ . Wrodzony optymizm Balzaka odnosi
jednak zawsze zwycięstwo nad kalkulacją. Balzac nie umie
już myśleć małymi kategoriami, pracować lub żyć w małych
wymiarach. Z oszczędnego, ważącego każdy grosz w ręku stu
denta stał się niecierpliwym i nieumiarkowanym człowie
kiem. Takim będzie przez całe życie. Prędko jeszcze tom „Moliere‘a“ do tomu „Lafontaine‘a ! Dwie książki łatwiej sprze
dać niż jedną, precz zatem z wszelką małostkowością!
Balzac znowu ujawnia swój niepohamowany kunszt narratorski; i tym razem przyjaciel rodziny, pan d‘Assonvillez,
oświadcza gotowość wyłożenia 5000 franków na wydanie
,,Moliere‘a“ . I tak, zanim jeszcze został sprzedany jeden
egzemplarz, Balzac na swoje wyłączne ryzyko wpakował do
interesu cudzych 14.000 franków. Gorączkowo przynagla teraz
druk obu tomów, nawet zbyt gorączkowo, bowiem hurtowni
cy, wyzyskując niedoświadczenie i pośpiech młokosa— wydaw
cy, dostarczającego papieru zleżałego i przybrudzonego. W i
niety Deverii, w których Balzac zbyt skwapliwie widział arcy
dzieła, wypadły kiepsko. Aby zaś zmieścić całego Lafontaine‘a w jednym tomie, musiano wybrać tak drobne czcionki,
że nużą nawet dobre oko. Również napisane w pośpiechu
przedmowy Balzaka nie przydają nieudanym technicznie to
mom żadnej atrakcyjności.
Odpowiednio do tego wypadł też rezultat handlowy. Prag
nąc jak najszybciej zgarnąć sporo pieniędzy Balzac wyzna
czył cenę tomu na dwadzieścia franków. Cena ta odstrasza
księgarzy, tak więc tysiące tomów, które Balzac widział już
w rękach niezliczonych czytelników, zalegają magazyny dru
karni i nakładcy. Po roku sprzedano zaledwie dwadzieścia
egzemplarzy nakładu obliczonego na masowy zbyt. Za to ra
chunki księgarza, zecera i drukarza, rachunki za papier trze
ba płacić gotówką. Aby uzyskać cokolwiek, Balzac oferuje tom
po trzynaście franków. Daremnie. Zniża powtórnie cenę na
dwanaście franków, ale nie wpływa ani jedno zamówienie.
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ściu. Matka rozwiązuje rychło tę szaradę: Honore jest zako
chany i nie ulega wątpliwości w kim. Pani Berny ma prócz
jednej, zamężnej już córki drugą młodziutką i śliczną Emanue
lę, nieco młodszą od Balzaka. „Była zachwycającą pięknością,
indyjskim kwiatem !“ — pisze w dwadzieśca lat potem Bal
zac. Rodzina uśmiecha się z lubością. Nie byłoby to wcale źle—
na pewno najmędrsza rzecz, na jaką zdobył się ten zagadko
wy chłopak. Rodzina de Berny stoi w hierarchii społecznej
wysoko ponad nimi i w dodatku — matka Balzaka nie gardzi
tym nigdy — jest bardzo zamożna. Związany przez żonę ze
sferami tak wpływowymi, Honore osiągnąłby wnet intratne
stanowisko, z pewnością bardziej godne szacunku niż fabryko
wanie tuzinami powieści dla pokątnych nakładców. Tak więc
popierają tę radosną zażyłość i matka Balzaka przemyśliwa
już zapewne w cichości ducha nad cyfrą posagu w kontrakcie
ślubnym. Marzy o kontrakcie ślubnym Honorego Balzaka
i Emanueli de Berny, zdobnym we wszystkie podpisy obustron
nych krewnych.
A le los chce, by matka Balzaka nigdy nie była świadoma isto
ty rzeczy, ilekroć idzie o pierworodnego syna. Także tym ra
zem źle odgadła. Nie czarująca panna Emanuela, lecz matka —
a dzięki małżeństwu córki już babka — Laura de Berny ocza
rowała Honorego. Normalnie trudno było myśleć o tej naj
mniej prawdopodobnej z wszystkich możliwości, że kobieta
czterdziestopięcioletnia, która wydała na świat dziewięcioro
dzieci, może jeszcze budzić czyjąś namiętność. Trudno stwier
dzić przy braku fotografii, czy pani Berny była ładna w mło
dych latach, pewne jest tylko, że w swym czterdziestym pią
tym roku życia była dla normalnego mężczyzny daleko poza
granicą erotycznego pożądania. Chociaż mogła pociągać melan
cholijna subtelność rysów, ciało dawno się już roztyło i za
okrągliło, kobiecość przeszła całkowicie w macierzyńskość.
Ale Balzac szuka właśnie macierzyńskości, za którą daremnie
tęsknił przez całe dzieciństwo, i znajduje ją w tej kobiecie.
Tajemny instynkt powiada mu, że wezbrana w nim siła wyBalzac — 5
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maga kierownictwa i prowadzenia, wymaga mądrej i miłują
cej ręki, która potrafi rozluźnić i złagodzić napięcie i nie ra
niąc go, wygładzić szorstkości. Ręki, która by mu dodała od
wagi i równocześnie wytykała błędy w sposób nie złośliwy,
lecz pomocny i współtwórczy, duszy, która by próbowała roz
ważyć jego myśli i nie wyśmiała jego ekstrawaganckich fan
tazji. Ta kobieta może wreszcie zaspokoić jego potrzebę wyła
dowania się, gwałtowne pragnienie wypowiedzenia się. Słucha
go z matczynym, mądrym i dobrotliwym spojrzeniem jasnych
oczu, gdy śni przed nią na jawie swoje ogniste pomysły, potrafi
delikatnie korygować jego niezaradność, niezręczność i brak
taktu — nie w sposób władczy i surowy jak matka, lecz ostroż
nie kierując nim i wychowując. I to czujne, pomocne pochyle
nie się nad nim podźwignie jego zachwiane samopoczucie.
W „Madame Firm iani“ opisze potem szczęście tego duchowe
go spotkania:
Czy miałeś kiedy szczęście spotkać kobietę, której
dźwięczny głos użycza słowom czaru, a czar ten rozpo
ściera się nad całą je j istotą? Kobietę, która potrafi
mówić i milczeć, która z największą subtelnością zajmu
je się tobą, dobiera trafnie słów i mówi bez fałszu? Jej
drwiny są jak pieszczoty, a krytyka nie rani. Nie prowa
dzi ona złośliwej rozmowy, lecz zadowala się tym, że nią
kieruje i przerywa w odpowiednim momencie. Jest
uprzejma i uśmiechnięta, a jej uprzejmość nie jest wy
muszona; szacunek je j należny jest jedynie słodkim cie
niem, nie nuży cię nigdy, rozstajesz się z nią zadowolo
ny z niej i z samego siebie. I ten rozkoszny wdzięk od
najdujesz we wszystkich rzeczach, którymi cię otacza;
w je j domu wszystko schlebia oczom — powietrze, któ
rym oddychasz, wydaje ci się powietrzem ojczystym. Ta
kobieta jest naturalna, nie czyni nic pod przymusem
albo na pokaz, wyraża prosto swoje uczucia, ponieważ
odczuwa szczerze... Jest subtelna i wesoła zarazem, po-
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trafi cię pocieszyć w sposób niezwykły. Kochasz ją tak
serdecznie, że nawet gdy twój anioł popełni jakiś błąd,
jesteś gotów uznać go za słuszny.
A poza tym wszystkim, w jak odmienną, nową atmosferę
wstępuje Balzac w jej otoczeniu! Jak obcowanie z panią Berny
kształci młodego człowieka, który jak nikt inny umie dojrzeć
powiązanie ludzi z epoką, umie odczuwać i przeżywać historię
jako najżywotniejszą teraźniejszość. Trzymali ją do chrztu
książę de Framsac i księżniczka de Chimayes w zastępstwie
tak dostojnych rodziców chrzestnych, jak król i królowa Fran
cji. Po Ludwiku X V I ma Laura imię Ludwika, po Marii Anto
ninie zwie się Antonina. W domu ojczyma, kawalera de Jarjailles, słyszała opowiadanie tego najwierniejszego z wiernych,
jak gardząc niebezpieczeństwem śmierci przekradł się do Conciergerie i z rąk uwięzionej królowej otrzymał listy do je j ulu
bieńca Fersena. Może pokazała mu także pełen wdzięczności
list królowej, który rodzina przechowuje jak relikwię wraz
z chustką nasiąkniętą krwią z je j szafotu. Ostatni wstrząsają
cy list:
„Żywiliśmy piękne marzenia — to wszystko. Szczęśli
wa jestem, że przy tej okazji raz jeszcze dane mi było
doświadczyć Pańskiego oddania".
Co za wspomnienia! Jak mogą ożywić fantazję tysiącem
szczegółów, jak zapłodnić umysł, spotęgować wolę tworzenia
i kształtowania! Wyobraźmy sobie młodego Balzaka, opuszczo
nego chłopca, którego smutna młodość upłynęła w celach in
ternatów i w nędznej mansardzie i który w drobnomieszczańskim domu ojcowskim słyszy tylko wyrzekania na wysoki
czynsz i podatki lub że powinien wreszcie zarabiać i zostać po
rządnym obywatelem. Wyobraźmy sobie, z jakim napięciem
słucha miłego, delikatnego głosu kobiety, opowiadającej wiel
kie legendy o ginącym świecie i rewolucji, kobiety, która żad
nym szorstkim słowem nie płoszy jego ostrej ciekawości, lecz
przyjmuje ją z macierzyńską, ciepłą przychylnością. Czuje, że
5*
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w takich rozmowach fantazja potęguje się i serce rozszerza.
Dzięki tej łagodnej nauczycielce zdobywa niecierpliwy twórca
pierwsze spojrzenie w głąb życia.
*

5fS

*

Podobnie zaczęło się z panią Warrens, kiedy wzięła do swe
go domu młodego Jana Jakuba Rousseau! I ona również zamie
rzała tylko kierować, kształcić i prowadzić niezgrabnego, na
miętnego młodzieńca. I ona również chciała udzielić swego do
świadczenia niedoświadczonemu. Ale między nauczycielem
i uczniem następuje łatwo przemiana uczuć, które niedostrze
galnie zbaczają na tory erotyczne. Bez zamiaru i określonej
chęci delikatne wskazówki przeradzają się w czułość, uwiel
bienie — w miłość, a pragnienie zażyłych spotkań — w żądzę
coraz intymniejszej poufności. Również panią de Berny wpro
wadza zrazu w błąd nieśmiałość młodego, zapalnego człowie
ka: sądzi, że jest to jedynie szacunek dla je j wieku i towarzy
skiej przewagi. Ale gdy łagodnymi słowy wyzwala w nim po
czucie własnej wartości, nie ma pojęcia, jaki żar powściąga
nego przez lata ognia może rozniecić jedno spojrzenie. Nie
przeczuwa, że dla człowieka o takiej jak Balzac wyobraźni jej
lata nie liczą się wcale i że jego olbrzymia zdolność entuzjaz
mu może ją :— matkę i babkę — uczynić jeszcze godną pożąda
nia. Wola młodego Balzaka, jego osobliwa wola, stwarza ten
cud.
„Gdy ujrzałem Panią po raz pierwszy, ożyły we mnie
wszystkie zmysły i moja wyobraźnia zapłonęła; zdawało
mi się, że widzę w Pani istotę doskonałą... nie potrafię
powiedzieć jaką. Ale w końcu, przejęty tym wyobraże
niem, pominąłem wszystko inne i widziałem w Pani już
tylko tę jedną doskonałość".
Podziw przemienił się w pożądanie i teraz, gdy Balzac ma
odwagę pożądać, nie dopuszcza żadnego sprzeciwu.
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Pani de Berny jest przerażona. Ta łagodna i macierzyńska
kobieta bynajmniej nie była w młodym wieku świętą. Zaraz
po ślubie, dwadzieścia dwa lata temu, miała ognisty romans
z czarnowłosym Korsykaninem, który z pewnością nie był
ostatnim. Złe języki w Villeparisis przebąkują nawet, że je j
dwoje najmłodszych dzieci tylko z nazwiska jest potomkami
starego i na pół oślepłego męża. Więc namiętność młodzieńca
nie zagraża z pewnością purytańskiej pruderii. Ale pani de
Berny pojmuje niestosowność i bezsens romansu z człowie
kiem młodszym od je j córki na oczach dorosłych dzieci. Po co
rzucać się raz jeszcze w słodkie niebezpieczeństwo, skoro ta
miłość nie może być trwała? W liście, który zaginął, usiłuje
skierować wybujałe uczucie zapaleńca z powrotem w przyja
cielskie szranki. Zamiast przemilczeć swój wiek, podkreśla go.
Ale Balzac odpowiada namiętnie. Jest odważniejszy od póź
niejszego tragicznego bohatera „Starej panny“ , Atanazego
Granson, który się obawia śmieszności, na jaką może się nara
zić wobec świata dwudziestotrzyletni człowiek zakochany
w czterdziestoletniej kobiecie. Jest zdecydowany złamać opór
swej przyjaciółki i wykrzykuje niemal gniewnie:
„W ielki Boże, gdybym ja był kobietą, gdybym miał lat
czterdzieści pięć i był jeszcze wciąż godzien miłości —
zachowałbym się na pewno inaczej. Co za problem: być
kobietą w pełni życia i wzdragać się przed zerwaniem
jabłka, które przyniosło nieszczęście Adamowi i E wie“ .
Właśnie dlatego, że kocha młodego entuzjastę, Laura Berny
nie ułatwia mu zadania: broni się energicznie tygodniami, na
wet miesiącami. Lecz Balzac rzucił całą energię i wolę w tę
pierwszą miłość. Dla utrwalenia samopoczucia potrzeba mu te
go pierwszego i decydującego zwycięstwa. Jakże może słaba
kobieta, rozczarowana i nie znajdująca szczęścia w małżeń
stwie, a teraz dzięki jego pożądaniu sama pożądająca, oprzeć
się woli, która okaże się dosyć potężną, aby ujarzmić świat?
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W gorącą noc sierpniową dokonuje się to, co się dokonać mu
siało.
W ciemności nocy otwiera się cicho klamka furtki wiodącej
do parku jej willi. Delikatna ręka wprowadza oczekiwanego
i rozpoczyna się
„noc niespodzianek, pełna uroków — noc, jaką szczę
sna istota „mężczyzna-dziecko“ raz jeden tylko w życiu
przeżywa i jaka nigdy nie wróci“ .
'Jf

*
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W małym miasteczku nic nie pozostaje tajemnicą, toteż czę
ste wizyty młodego Honorego u pani de Berny dadzą wnet oka
zję do różnych przypuszczeń i złośliwych plotek. W willi Bernych przychodzi nieraz do zatargów i przykrych scen, ponie
waż trzem młodym córkom — najstarsza jest już zamężna —
przykro jest patrzeć na matkę, oszukującą na pół ślepego o j
ca. Czynią wszystko, aby uprzykrzyć pobyt w domu źle widzia
nemu kochankowi. Jeszcze okrutniej ugodziła prawda w panią
Balzakową, gdy wreszcie zaczęła się je j domyślać. W rozstrzy
gających dla syna latach rozwoju niewiele się o niego trosz
czyła, zwalczała jego prostotę, czułość, pewność siebie, za
wszelką cenę pragnęła podporządkować go sobie i trzymać
w pokornym dystansie. Teraz gdy spostrzegła, że syn pozyskał
w Laurze de Berny pomocnicę, doradczynię, przyjaciółkę —wszystko, czym ona sama jako matka być powinna — i na do
datek kochankę, budzi się w despotycznej kobiecie dzika za
zdrość. Aby usunąć go z pobliża pani de Berny, która spoko
jem i subtelnością wywiera na niego wpływ większy aniżeli
ona surowością i samowolą, zmusza go, aby udał się do Bayeux,
do siostry, i odprowadza go sama do dyliżansu, aby w ostat
niej chwili nie czmychnął. I gdy dawniej uważała jego powie
ściową produkcję tylko za środek zarobkowania, obecnie stara
się wziąć na siebie rolę literackiego mentora. Żąda, aby Honore przedkładał jej rękopisy i poddawał się jej krytyce. Ale jest

Balzac

71

już za późno. Balzac potrafi już odróżnić przyjazny i pełen
subtelności wobec jego przedsięwzięć stosunek pani de Berny
od tyranii matki. Pozostaje tak samo chłodny wobec je j spóź
nionych trosk i sztucznego zainteresowania jak wobec je j hi
sterii. Zniknął strach, a wraz z nim szacunek. Matka napoty
ka u podatnego do tej pory młodzieńca na zdecydowany, twar
dy opór.
„Zobowiązałam Honorego — pisze zmartwiona do cór
ki — aby przejrzał starannie rękopis. Poleciłam mu,
aby przedłożył go komuś, kto się zna lepiej od niego na
pisarstwie. Honore jednak czyni tak, jak gdyby moje sło
wa nie miały żadnego znaczenia. Po prostu mnie nie słu
cha. W swej zarozumiałości nie chce nikomu przedłożyć
rękopisu".
Obecnie, gdy czuje, że syn wymyka się jej z rąk, usiłuje go
przemocą zatrzymać. Lecz władza matki jest już złamana.
Pierwsze powodzenie miłosne uczyniło Balzaka mężczyzną.
Upokarzany przez lata prostuje się teraz przekornie i ta, któ
ra zniszczyła jego dzieciństwo, widzi zrozpaczona, że moc ter
roru, jakiemu poddawała go przez lat dwadzieścia, jest na za
wsze zniszczona. Balzac wyzwolił się z więzów rodzinnych,
przezwyciężył złe dzieciństwo jak chorobę, rośnie w nim ra
dość i wspaniałe poczucie własnej siły. Już nie dom rodziciel
ski, lecz dom pani de Berny stał się jego ojczyzną. Żadne za
klęcia, wyrzuty i histerie, żadne plotki i gadanie w mieście
nie mogą złamać jego woli. Chce należeć do kobiety, która go
kocha.
„Honore — donosi matka z gniewem córce — nie chce
pojąć, jak niedyskretna jest ta dwukrotna w ciągu dnia
wizyta w je j domu. Nie widzi tego, co tak wyraźnie tkwi
przed jego oczyma. Chciałabym doprawdy być o sto mil
od Yilleparisis. Myśli tylko o tej jednej sprawie i nie
pojmuje, że pewnego dnia ta kobieta sprzykrzy mu się
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gruntownie, ponieważ teraz poza
nego".
si:

nią nie widzi nic in

*

To jest ostatnia nadzieja matki: że synowi wnet znudzi się
namiętność, „która go gubi". Że wnet skończy z absurdalną
miłością do czterdziestopięcioletniej kobiety. Ale znowu bę
dzie musiała się przekonać, jak mało wiedziała o swym dziec
ku, jak bardzo nie doceniała nieugiętej siły woli w pozornie
dobrodusznym i żądnym życia młodzieńcu. Namiętność ta, da
leka od tego, aby go gubić, pomaga niepewnemu odnaleźć sa
mego siebie. Budząc mężczyznę w stęsknionym „mężczyźniedziecku" wyzwala zarazem powoli i łagodnie twórcę w pokątnym, goniącym za zyskiem pisarzu. Dzięki je j „conseils d‘experience"* został Balzac prawdziwym Balzakiem.
„Była mi matką, przyjaciółką, towarzyszem i dorad
cą — napisze później. — Zrobiła mnie pisarzem, pocie
szała mnie w młodości, jej zawdzięczam wyczucie sma
ku; jak siostra płakała i śmiała się ze mną, co dnia zja
wiała się jak dobroczynny sen, który koi cierpienie... Bez
niej zginąłbym na pewno".
Uczyniła dla niego wszystko, co kobieta może uczynić dla
mężczyzny.
„Podtrzymywała mnie w ciężkich chwilach zachętą
i czynami pełnymi poświęcenia... Obudziła we mnie du
mę, która chroni mężczyznę przed wszelką podłością...
Jeśli zostałem przy życiu, jej to zawdzięczam. Była mi
wszystkim".
A kiedy później, po dziesięciu latach, miłość do „Dilecty".
do „jedynej, wybranej", przekształci się w czystą przyjaźń,
wierność i przywiązanie, stosunki między nimi wzmocnią się
* Radom płynącym z doświadczenia.
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jeszcze i wysublimują. Wszystkie słowa, jakie Balzac za życia
i po śmierci pani de Berny o niej napisał, tworzą poemat
wdzięczności dla tej „wielkiej i wspaniałej kobiety, anioła
przyjaźni", która w nim obudziła wszystko: mężczyznę, arty
stę, twórcę, dała mu śmiałość, wolność zewnętrzną i wewnętrz
ną pewność siebie. Nawet idealny wizerunek madame de Mortsauf w „L ilii w dolinie" nazywa tylko słabym odbiciem, za
ledwie bladym wyrazem jej zalet i przyznaje z zawstydzeniem,
że nie jest w stanie wypowiedzieć, czym była dla niego, ponie
waż „boję się publicznie prostytuować moje najintymniejsze
przeżycie". Spotkanie to uważał za jedyny i niepowtarzalny
szczęsny przypadek swego życia. W yraził to w nieśmiertelnym
zdaniu:
„N ie ma niczego, co by można porównać z ostatnią
miłością kobiety, która daje mężczyźnie spełnienie jego
pierwszej miłości".
Spotkanie z panią de Berny jest momentem wyzwalającym
w życiu Balzaka. Wyzwoliła ona nie tylko mężczyznę w upo
śledzonym synu mieszczańskiej rodziny i zrezygnowanego już
niemal artystę w niewolniku kolportażowych romansów, lecz
ponadto wyznaczyła mu typ miłosny na całe przyszłe życie.
We wszystkich kobietach będzie odtąd szukał macierzyńskiej
opieki, subtelnego kierownictwa i oddanej pomocy, jakie
uszczęśliwiły go u tej pierwszej; która od niego pogrążonego
w pracy nie żądała czasu, lecz sama miała dość czasu i siły, by
mu dać po pracy wytchnienie. Wytworność w duchowym
i społecznym tego słowa znaczeniu będzie dla niego odtąd nie
odzowną przesłanką miłości, zrozumienie znaczyć będzie wię
cej niż namiętność, zadowalać go będą tylko kobiety przewyż
szające go doświadczeniem i rzecz dziwna — wiekiem. „K o 
bieta opuszczona", „Kobieta trzydziestoletnia" — to nie tylko
tytuły jego powieści, ale również bohaterki jego życia. Kobie
ty dojrzałe, rozczarowane życiem i miłością, które nie pragną
już niczego dla siebie i uważają za łaskę losu, że są jeszcze
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godne pożądania, że wolno im służyć, pomagać i towarzyszyć
poecie. Żadna kokietka, żadna zawodowa prostytutka, kobietademon czy literacka snobka nie pociągną Balzaka. Pozorna
piękność nie uwiedzie go, młodość nie zwabi, dał nawet do
bitny wyraz swej „niechęci do młodych dziewcząt", ponieważ
za dużo żądają, a zbyt mało ofiarowują.
„Kobieta czterdziestoletnia uczyni dla ciebie wszystko,
kobieta dwudziestoletnia nic“ .
We wszystkich przeżyciach będzie od tej pory podświado
mie tęsknił za nawrotem tej wielopostaciowej miłości, jaką
odnalazł w pierwszej, jednoczącej wszystkie je j kształty: mi
łości matki, przyjaciółki, mistrzyni, kochanki i towarzysza.

Rozdział

V

H A N D LO W E IN T E R M E Z Z O
Los spełnił pierwsze życzenia Balzaka. Zyskał utęsknioną
pomoc kochającej kobiety i dzięki zdobytemu na nowo zaufa
niu do siebie samego pozyskał wewnętrzną niezależność. Te
raz musi zdobyć jeszcze zewnętrzną, materialną niezależność,
aby być wolnym dla swego właściwego przeznaczenia, dla
dzieła.
Do dwudziestego piątego roku życia ufał, że uda mu się zdo
być tę niezależność uporczywą pracą nad powieścią kolporta
żową. Ale zimą 1824 roku powziął nagle inną decyzję. Czarny
to będzie dzień w jego kalendarzu — ów dzień, kiedy wszedł
do księgarni wydawcy Canela przy placu St. Andre des Arts,
aby mu zaproponować swój najnowszy towar. Nie przyjęto go
tam źle — przeciwnie. Firma Canel, księgarnia i wydawnic
two, wie, że firm a Horace de St. Aubin dostarcza gładko i we
dle potrzeby żądanego towaru — zabójstwa i mordu, senty
mentu i egzotyki. Bez wahania bierze Canel świeżo sklecone
dzieło. Ale niestety przy tej sposobności wtajemnicza Balzaka
w swoje inne projekty handlowe. Ma mianowicie — zwierza
się młodzieńcowi — wyśmienity pomysł wydawniczy, coś od
powiedniego dla wzbogaconych mieszczan na prezenty gwiazd
kowe, konfirmacje i tym podobne okazje. Istnieje jeszcze wciąż
•popyt na francuskich klasyków, a obrót klasykami cierpiał do
tychczas jedynie z tej przyczyny, że ci zacni panowie za dużo
pisali. Wydanie zbiorowe takiego na przykład Moliere‘a czy
Lafontaine‘a obejmowało dotąd zawsze pokaźną ilość tomów
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i wymagało zbyt wiele miejsca w mieszczańskim domu. Otóż
powziął on wspaniałą myśl wydania wszystkich utworów każ
dego z klasyków w jednym jedynym tomie. O ile wydrukuje
się petitem sztuki teatralne lub dramaty, na każdej stronie
dwie szpalty, można z łatwością zmieścić całego Lafontaine‘a
czy Moliere‘a między okładkami jednego tomu. I jeśli na doda
tek ozdobi się ten tom ładnymi winietami, książka pójdzie jak
gorące kasztany*. Plan jest już opracowany w najdrobniej
szych szczegółach, Lafontaine już się drukuje. Brak tylko
drobnostki, aby wprowadzić na właściwe tory całe przedsię
wzięcie — kapitału.
Balzac, wieczny entuzjasta i fantasta, zapala się natych
miast do tego projektu i proponuje Canelowi swój udział w tej
księgarskiej spekulacji. Właściwie nie ma powodu do angażo
wania się w tak wątpliwych interesach. Jego własny interes,
fabryka powieści Horace de St. Aubin, prosperuje nieźle dzię
ki niestrudzonej pracy i brakowi skrupułów natury artysty
cznej. Dwudziestopięcioletni autor zarabia dobrych parę tysię
cy franków rocznie, zużywając miesięcznie tylko tuzin piór
i parę ryz papieru. Ale wraz z obudzoną pewnością siebie wzro
sły wymagania Balzaka. Kochanek wielkiej damy nie chce
mieszkać dłużej na mansardzie, mały pokoik przy ulicy de
Tournon wydaje mu się niegodny i zbyt ciasny.
A jak poniżający i męczący, bez chwały i pożytku, jest ten
ustawiczny kołowrót anonimowej pisaniny, ten nędzny zaro
bek od linii, od wiersza, od tomu! Czy nie lepiej skoczyć jed
nym śmiałym susem w wolność, w niezależność! Czy raczej nie
poświęcić marnych paru tysięcy franków na tak pewną speku
lację? Głupie powieści, artykuły dla gazet i tę całą anonimową
pracę można przecie odstawić dalej, to idzie mu łatwo i od
ręki. Ostatecznie geniuszowi Baumarchais‘go nie sprawiło
zgoła ujmy, że wydawał dzieła pana de Voltaire‘a, a czy wielcy
humaniści średniowieczni nie byli korektorami i doradcami
Przysmak pospolity we Francji (przyp. tium.)
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technicznymi wydawców? Zarabianie — obojętne w jaki spo
sób — nie wydawało się Balzakowi nigdy hańbą, raczej dowo
dem obrotności. Głupotą jest tylko zarabiać mało ciężką pra
cą, mądrością — zarabiać dużo jednym pociągnięciem. Naresz
cie uzyska kapitał, aby potem, całą wolą i mocą, zwróconą ku
sprawom istotnym, stworzyć prawdziwe dzieło sztuki, podpi
sane własnym nazwiskiem, za które będzie mógł odpowiadać
przed światem i potomnością.
Balzac nie zastanawia się długo. Zawsze, ilekroć słyszy o ja 
kimś interesie, przemawia u niego wybujała fantazja zamiast
trzeźwego rozsądku, a spekulowanie jest dla niego przez całe
życie aktem rozkoszy, podobnie jak pisanie i twórczość. Nigdy
powodowany literacką dumą nie gardził interesem. Był gotów
handlować wszystkim, książkami i obrazami, akcjami kolei że
laznych, gruntami, drzewem i metalem. Jego jedyną ambicją
było wyładować się i ujawnić swą siłę — obojętne, w jakim
kierunku i jakimi środkami. Młody Balzac posiada tylko jedną
wolę — wolę mocy. Jeszcze w trzydziestym roku życia rozwa
ża, czy ma zostać deputowanym, czy dziennikarzem, a przy na
darzającej się sposobności zostałby tak samo kupcem jak ma
klerem i handlarzem niewolników, spekulantem gruntów lub
bankierem. Jedynie przypadek zrządził, że talent jego wyłado
wał się w literaturze. Pozostanie kwestią otwartą, czy w roku
1830, a nawet 1840 i 1850, postawiony przed dylematem zosta
nia Rotszyldem lub twórcą „Komedii ludzkiej", nie wybrałby
czołowego stanowiska w świecie finansów zamiast pozycji
w świecie poezji. Każdy projekt, zarówno literacki jak han
dlowy, pobudza jego stale czynną wyobraźnię, ponieważ kryje
w sobie nieprzewidziane możliwości. Nie potrafi widzieć bez
halucynacji, nie potrafi opowiadać bez przesady, nie potrafi
rachować — chociaż jest doskonałym rachmistrzem — bez
oszołamiania się cyframi. I podobnie jak przy pierwszym po
myśle twórczym ujawniają mu się od razu wszystkie możliwe
powikłania i rozwiązania, tak przy każdej spekulacji, w swej
doprowadzonej do przesady zachłanności dostrzega milionowy
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zysk. Wystarczy, że pan Canel opowie mu o owym wydaniu kla
syków, a Balzac już widzi całe dzieło na śnieżnobiałym papie
rze i we wspaniałej okładce, ozdobione winietami — pierwszy
tom, drugi tom, cały rząd książek, gdy w rzeczywistości wy
drukowane są dopiero dwa arkusze. Widzi już ludzi, cisnących
się przed księgarniami, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy ludzi
w Paryżu i na prowincji, w pałacach i izdebkach, czytających
i pieszczących książkę. Widzi biurko pana Canela zasłane za
mówieniami, tragarzy uginających się pod stosami książek
wysyłanych na wszystkie strony świata. Widzi kasę pełną tysiącfrankówek i siebie samego w pięknym domu, z powozem
przed drzwiami. Widzi meble, którymi urządzi mieszkanie, so
fę obitą czerwonym adamaszkiem, jaki odkrył onegdaj u antykwariusza na lewym brzegu, adamaszkowe portiery, figurki
na kominku i obrazy na ścianach. Oczywiście — oświadcza pa
nu Canelowi, zdziwionemu jego zachwytem — wytrzaśnie na
pewno tych marnych parę tysięcy franków koniecznych dla
uruchomienia tak wspaniałego interesu. Nadto sam napisze
przedmowę do tego „Lafontaine‘a“ i „M oliere‘a“ , po raz pierw
szy wyjaśni Francji, kim byli ci ludzie. Będzie to najpiękniej
sze wydanie, jakie kiedykolwiek ujrzało światło dzienne. Bę
dzie to największy sukces wszystkich czasów.
Balzac opuszczając księgarnię czuje się milionerem. Canel
zyskał wspólnika dla małej spekulacji; Balzac, żyjący złudą —
w swoich snach zyskał majątek.
*

*

*

Osobliwa historia tego przedsięwzięcia zasługiwałaby na
opis samego Balzaka. Prawdopodobnie młody pisarz nie miał
zrazu zamiaru zbyt poważnie się angażować. Jego udział w ca
łym interesie wynosił początkowo 1500 czy 2000 franków, nie
więcej zatem, niż mu przynosi jedna z pseudonim owych po
wieści. Ale u Balzaka wszystko przybiera z konieczności ol
brzymie rozmiary. Podobnie jak jego powieści od małych, cia
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snych stosunków, dzięki kombinującej i potęgującej się wy
obraźni, prowadzą do spraw ogólnoludzkich, tak każda jego
spekulacja urasta do niebezpiecznych rozmiarów. Podobnie
jak nie wie, pisząc pierwsze „Sceny z życia prywatnego1', że
rozpoczyna nimi „Komedię ludzką11, epos swej epoki, tak nie
przeczuwa, jakie ryzyko bierze na siebie tym niepozornym
udziałem.
Pierwsza umowa, zawarta w połowie kwietnia 1825 roku,
nie nastręcza jeszcze wątpliwości. Balzac jest po prostu udzia
łowcem drobnomieszczańskiej spółki; ma ona wnieść łącznie
7 — 8000 franków, aby móc wydać tom Lafontaine‘a. N ikt nie
wie, kto połączył tych czterech ludzi, obok Balzaka figuruje
pewien lekarz, dalej — spensjonowany oficer oraz księgarz
Canel, który prawdopodobnie wnosi jako swój wkład dotych
czasowe wydatki — wszyscy czterej ludzie niezamożni, goto
wi zainwestować po 1500 franków w świetny interes. Fatal
nym zbiegiem okoliczności ta czteroosobowa spółka, założona
w celu eksploatowania Lafontainowskich bajek, nie trwa dłu
go. Z istniejącego dotąd, w wściekłym tonie pisanego listu
lekarza wynika, że od razu pierwsze rozmowy partnerów były
bardzo gwałtowne, że dochodziło niemal do rękoczynów; już
pierwszego maja trzech przezornych wspólników wycofuje
swe udziały, pozostawiając całe przedsięwzięcie jedynemu ide
aliście i utopiście spółki.
Tym samym Balzac znalazł się o krok dalej, aniżeli zamie
rzał; jako jedyny właściciel niewydrukowanego jeszcze Lafontaine‘a, musi sam starać się o pokrycie kosztów i złożyć
ogromną na swoje ówczesne stosunki sumę 9000 franków.
Skąd wziął te pieniądze? Zapiski w księgach handlowych za
gadkę tę rozwiązują. Wszystkie trzy skrypty dłużne, którymi
Balzac wyrównał rachunki, są wystawione na panią de Berny, któi'a widocznie uległa magii jego opisu. Po raz wtóry
przyjaciółka i kochanka próbuje utorować mu drogę do życia.
Ale Balzaka ponosi teraz temperament. Logika wymagała
by, aby poczekał na powodzenie pierwszego tomu, zanim rozpo
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cznie druk „M oliere‘a“ . Wrodzony optymizm Balzaka odnosi
jednak zawsze zwycięstwo nad kalkulacją. Balzac nie umie
już myśleć małymi kategoriami, pracować lub żyć w małych
wymiarach. Z oszczędnego, ważącego każdy grosz w ręku stu
denta stał się niecierpliwym i nieumiarkowanym człowie
kiem. Takim będzie przez całe życie. Prędko jeszcze tom „M o
lierem" do tomu „Lafontaine‘a ! Dwie książki łatwiej sprze
dać niż jedną, precz zatem z wszelką małostkowością!
Balzac znowu ujawnia swój niepohamowany kunszt narratorski; i tym razem przyjaciel rodziny, pan d‘Assonvillez,
oświadcza gotowość wyłożenia 5000 franków na wydanie
„M oliere‘a“ . I tak, zanim jeszcze został sprzedany jeden
egzemplarz, Balzac na swoje wyłączne ryzyko wpakował do
interesu cudzych 14.000 franków. Gorączkowo przynagla teraz
druk obu tomów, nawet zbyt gorączkowo, bowiem hurtowni
cy, wyzyskując niedoświadczenie i pośpiech młokosa— wydaw
cy, dostarczającego papieru zleżałego i przybrudzonego. W i
niety Deverii, w których Balzac zbyt skwapliwie widział arcy
dzieła, wypadły kiepsko. Aby zaś zmieścić całego Lafontaine‘a w jednym tomie, musiano wybrać tak drobne czcionki,
że nużą nawet dobre oko. Również napisane w pośpiechu
przedmowy Balzaka nie przydają nieudanym technicznie to
mom żadnej atrakcyjności.
Odpowiednio do tego wypadł też rezultat handlowy. Prag
nąc jak najszybciej zgarnąć sporo pieniędzy Balzac wyzna
czył cenę tomu na dwadzieścia franków. Cena ta odstrasza
księgarzy, tak więc tysiące tomów, które Balzac widział już
w rękach niezliczonych czytelników, zalegają magazyny dru
karni i nakładcy. Po roku sprzedano zaledwie dwadzieścia
egzemplarzy nakładu obliczonego na masowy zbyt. Za to ra
chunki księgarza, zecera i drukarza, rachunki za papier trze
ba płacić gotówką. Aby uzyskać cokolwiek, Balzac oferuje tom
po trzynaście franków. Daremnie. Zniża powtórnie cenę na
dwanaście franków, ale nie wpływa ani jedno zamówienie.
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W końcu pozbywa się całego nakładu za śmieszną cenę i sam
przy tym raz jeszcze pada ofiarą oszukaństwa.
Po roku rozpaczliwej walki katastrofa jest zupełna. Zamiast
spodziewanego majątku Balzac ma 15.000 franków długu.

Każdy na jego miejscu skapitulowałby po tak jaskrawej po
rażce. Lecz Balzac nie jest jeszcze dość silny, aby pozwolić so
bie na ostateczną klęskę. W latach późniejszych, gdy przepadnie
jego sztuka teatralna, powetuje to sobie powieścią, która poru
szy świat. Gdy wierzyciele będą go ścigali, a woźni czyhali na
niego przed drzwiami, będzie ich dowcipnie wyprowadzał
w pole i z tryumfem przechwalał się swymi długami. Ale dwu
dziestosześcioletni młodzian nie może jeszcze liczyć na swe po
wodzenie, nie posiada jeszcze kredytu zaufania. Jeszcze nie
jest Napoleonem literatury, który może sobie pozwolić tu i ów
dzie na porażkę. Może dlatego, że wstyd mu wobec rodziny,
która zawsze wątpiła o jego zdolnościach, może dlatego, że nie
chce przyznać się przyjaciółce, iż stracił całą stawkę od razu
przy pierwszym rzucie, podwaja ją. W idzi tylko jedną drogę
uratowania straconych pieniędzy: rzucić w ślad za nimi nową
sumę. Jakiś błąd musiał tkwić w tej pierwszej kalkulacji. Bal
zakowi wydaje się, że go odkrył. Być tylko nakładcą— to zły in
teres — wówczas oszukują cię drukarze, którzy zgarniają
śmietankę i zostawiają chude mleko. Dobrym interesem jest
zaprawdę nie pisanie i wydawanie książek, lecz ich drukowa
nie. Oto śmiała kombinacja: równocześnie będzie pisał książ
ki, wybierał je do druku, wydawał i sam sporządzał: tylko
wtedy będzie mógł ujawnić w pełni swoje zdolności. Tak
więc Balzac postanawia sam przejąć uniwersalną produkcję
książek, aby prędko wyrównać niepowodzenie „klasyków".
Według starej recepty bankrutów usiłuje uzdrowić upadłe
przedsiębiorstwo przez jego powiększenie. Rozpoczyna się druBalzac — 6
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ga faza wielkiego interesu. Balzac postanawia otworzyć dru
karnię.
Dla tego przedsięwzięcia brak jest młodemu człowiekowi
oczywiście kilku ważnych przesłanek. Po pierwsze nie jest
fachowcem i nie rozumie się nic a nic na drukarstwie; po
wtóre nie posiada królewskiej autoryzacji, w tym czasie ko
niecznej dla każdego drukarza we Francji. Po trzecie nie po
siada lokalu ani narzędzi pracy, a po czwarte nie posiada ka
pitału obrotowego na zdobycie koncesji, lokalu, materiału
oraz na opłacenie robotników i fachowego drukarza. Ale gdy
ktoś chce koniecznie ugrzęznąć, przypadek idzie mu nieraz na
rękę. Balzakowi udaje się znaleźć fachowca, zecera nazwiskiem
Andre Barbier, który pomagał mu przy druku Lafontaine‘a.
Tego Barbiera nakłania do objęcia fachowego kierownictwa
„Drukarni Ilonorego Balzaka". Koncesję wyrabia mu list po
lecający pana de Berny. Pisze on do jednego z ministrów
oraz do prezydenta policji — a łatwo odgadnąć, czyja ręka
kieruje piórem zdradzonego męża:

'

„Znam tego młodego człowieka od lat kilku. Prawość
jego przekonań i znajomość literatury dają gwarancję,
że jest w pełni świadomy obowiązków, które nakłada
zawód drukarza".

To polecenie wystarcza: pan Honore Balzac otrzymuje
w drodze urzędowej koncesję konieczną dla uprawiania rze
miosła drukarskiego.
Z koncesją w ręku nie trudno jest wynaleźć i kupić drukar
nię. W rue de Marais, w małej, ciemnej uliczce na lewym
brzegu Sekwany (nazwanej potem rue de Visconti) znajduje
się na parterze jednego z domów mała, brudna drukarnia. Jej
właściciel, niejaki Laurence Aine, dawno już pragnął zwinąć
niekorzystny interes. Nie może więc spotkać go nic lepszego
jak znalezienie dobrego kupca lub choćby kogoś, kto przyrze
ka dobrze zapłacić i wskaże wiarogodnych poręczycieli.
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Tym samym z czterech warunków trzy zostały łatwo i szczę
śliwie spełnione. Warunek czwarty nastręcza większe trud
ności, gdyż zawsze łatwiej jest kupić niż płacić. Balzac po
trzebuje dla uruchomienia nowego przedsiębiorstwa 50 — 60
tysięcy franków; 30.000 na uzyskanie koncesji i drukarni,
12 jako gwarancję dla technicznego kierownika Barbiera, któ
ry zdaje się nie dowierzać jego kupieckim zdolnościom, ponad
to w staromodnej, zaniedbanej drukarni koniecznie należy
poczynić pewne niezbędne inwestycje. Ktoś, kto posiada je 
dynie 15.000 długu, nie może rzecz prosta dać ani grosza na
poczet tych 50, 60 tysięcy. Na swoje szczęście, a raczej nie
szczęście, znajduje Balzac ważnych poręczycieli, i to tam,
gdzieby się ich najmniej spodziewał. Rodzina Balzaków, w któ
rej zarówno ojciec jak matka ustosunkowują się przychylnie
do wszelkich spekulacji i której majątek w gotówce wynosi
w tym okresie około 200.000, rozporządza pewnym wolnym
kapitałem. Niespodziewanie nie opierają się wcale projektowi
syna. Drukarnia to bądź co bądź mieszczański, solidny inte
res, nie żadna płocha pisanina. Prawdopodobnie Honore przy
wołując na pomoc swą optymistyczną wyobraźnię przedsta
wia w tak korzystnym świetle swój przyszły zawód, że rada
fam ilijna postanawia już teraz upłynnić obiecaną mu kiedyś
rentę 1500 franków. Za poręczeniem ojca i matki przyjaciół
ka rodziny, madame Delanoix, ofiarowuje 30.000 franków ja 
ko kapitał obrotowy. Resztę załatwia i tym razem pełna po
święcenia pani de Berny. W czerwcu 1826 Honore Balzac za
wiadamia ministerstwo:
„Ja, niżej podpisany właściciel drukarni w Paryżu,
donoszę, że moje mieszkanie oraz siedziba mojego przed
siębiorstwa znajdować się będzie odtąd w faubourg St.Germain, przy rue de Marais“ .
Rozpoczyna się akt trzeci kupieckiej tragikomedii.
*
6 *

*

*
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Osobliwa ta drukarnia była potem nieraz portretowana.
Spora część opisów w „Straconych złudzeniach" i „Domu ko
ta"* rzuca ostre światło poza zasłonięte od ulicy szyby grotes
kowego warsztatu. Ulica de Marais, wąska i kręta, w ije się
między St.-Germain - des - Pres i Quai Malaąuais. Promień
słońca nie pada nigdy na bruk tej uliczki. Wysokie, feudalne
bramy wjazdowe wskazują na to, że w wieku siedemnastym
zajeżdżały tu karety wytwornych ludzi. Ale w ciągu dwóch
stuleci zmienia się sposób wartościowania i gust. Arystokraci
krwi i pieniądza pociągnęli już dawno w jaśniejsze i pogodniej
sze dzielnice — teraz tylko drobni rzemieślnicy gnieżdżą się ze
swymi kramami w zaniedbanej ulicy, posępnej od sadzy, bru
du i starości.
Dom, który nowa spółka Balzac & Barbier obrała za siedzi
bę, nie posiada cech zamierzchłej feudalności. Dom ten wpa
kował się zuchwale na miejsce arystokratycznego ongi budyn
ku, występując aż na chodnik. Przybudówka frontowa sięga
niemal po jezdnię. Jest to tania budowla użytkowa; parter
składa się z jednego pomieszczenia, warsztatu. Stamtąd kręte
schody żelazne prowadzą na pierwsze piętro, gdzie nowy
„szef" urządził sobie mieszkanie: przedpokój, ciasna kuchen
ka, mała jadalnia z empirowym kominkiem i właściwy pokój
mieszkalny z małą alkową.
Jest to pierwsze prawdziwe mieszkanie Balzaka, toteż po
święca mu wiele starania. Zamiast tapet każe obić ściany
jasnoniebieskim perkalem, stawia na półkach książki w ozdob
nych oprawach i ściąga przeróżne tanie graciki — wszystko,
co może ucieszyć oko wiernej pomocnicy, która w tych cięż
kich łatach odwiedza go codziennie.
,,Przybywała co dnia, niby dobroczynny sen, który koi
wszystkie bóle".
Ten mały schron, który Balzac wbudowuje jak kajutę
w chwiejną nawę swego przedsiębiorstwa, nie może być uwa
* „La Maison du chat qui pelote".
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żany za luksus lub lekkomyślność, pisarz bierze bowiem swój
nowy zawód bardzo poważnie. Od rana do późnej nocy stoi
z odwiniętymi rękawami koszuli, w rozpiętym kołnierzu, w go
rącym warsztacie, dusznym od fetoru oliwy i wilgotnego papie
ru, pośród dwudziestu czterech robotników i walczy jak gladia
tor, aby dać stale pokarm siedmiu prasom drukarskim. Żadna
posługa nie jest dla niego zbyt błaha, nie odrzuca żadnej pra
cy jako niegodnej. Koryguje sam arkusze korektowe, pomaga
zecerom składać, kalkuluje wydatki i ceny, pisze własnoręcz
nie rachunki (niektóre zachowały się do dziś). Nieco już otyły
ustawicznie przeciska się pomiędzy maszynami i belami pa
pieru, to aby zachęcić któregoś z robotników, to znów aby za
szklanym oszalowaniem, pośród tumultu, jęku i jazgotu ma
szyn, z rękami czarnymi od farby i oliwy, targować się o każ
dy grosz z księgarzami i dostawcami papieru. I nikt, kto
w tych latach miał do czynienia z krępym i pełnym ognia sze
fem drukarni, nie przeczuwał ani na moment, że ten ruchliwy
i zapalczywy mężczyzna, o brudnych, zmierzwionych włosach,
tryskający potokiem wymowy, jest albo może być największym
pisarzem swego czasu.
Balzac tych lat pożegnał się naprawdę ze swymi wysokimi
ambicjami. Jest drukarzem całym sobą, ciałem i nieposkro
mioną duszą. Jego jedyną ambicją jest utrzymywanie maszyn
w ruchu i rozwój przedsiębiorstwa. Minęły głupie ambicje,
aby wtłaczać narodowych klasyków ludowi francuskiemu
w dom i w serce. „Drukarnia Balzac & Barbier“ drukuje bez
wyboru wszystko, na co wpływają zamówienia. Opus * pierw
sze drukarni Honorego Balzaka nie należy bynajmniej do lite
ratury pięknej, jest to zwyczajny prospekt „Pigułek na długie
życie“ , opus drugie jest obroną pewnej morderczyni, wydru
kowaną na polecenie i koszt ambitnego adwokata, trzecie —
jarmarczną reklamą cudownego środka „Maść brazylijska
aptekarza de Lepere‘a“ . W barwnym kalejdoskopie suną bro
szury, poezje, reklamy, katalogi, rozrywkowe głupstewka.
*)

Dzieio (przyp. tłum.).
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Z prac własnych drukuje Balzac jedynie „M ały słownik her
bów Paryża, napisany przez obijbruka“ ; sporządził go praw
dopodobnie prędko dla jakiegoś nakładcy, aby zaczerpnąć tchu
w ciężkiej potrzebie.
Albowiem interesy idą od początku kiepsko i zapewne z dziw
nym uczuciem przegląda Balzac korekty jednego z dzieł od
danych mu do druku: „Sztuka płacenia długów i zaspokajania
wierzycieli, czyli Podręcznik prawa handlowego na użytek lu
dzi zrujnowanych". Od samego początku nie umie opanować
techniki zaspokajania wierzycieli. Już jego pierwsza finanso
wa transakcja pokazuje, jak analogiczne siły w różnych świa
tach różne powodują następstwa. Ten sam optymizm, ta sa
ma moc wyobraźni, które w sferze artyzmu budują światy,
w sferze handlu prowadzą nieodwołalnie do ruiny. Balzac
potyka się zaraz na pierwszym stopniu. Aby zdobyć nieco ka
pitału obrotowego na swą drukarnię, sprzedał cały nakład
„Lafontaine‘a“ i „M oliere‘a“ księgarzowi Baudouin za śmiesz
ną cenę — 2500 egzemlarzy za 22.000 franków. Znaczy to
wprawdzie tylko osiem franków za egzemplarz, zamiast wykalkulowanych dwudziestu, lecz Balzac potrzebuje pieniędzy
i podpisuje. W zniecierpliwieniu, chcąc jak najprędzej ujrzeć
pieniądze, nie zwraca wcale uwagi na to, że Baudouin zamiast
22 tysięcy wr gotówce daje mu 27 tysięcy w wekslach wysta
wionych na dwóch księgarzy, z których jeden mieszka na pro
wincji. Widzi tylko pięć tysięcy więcej i daje się złapać na
przynętę. Ale haczyk wnet wyłazi. W momencie gdy Balzac
chce zainkasować pieniądze, obaj księgarze zgłaszają upad
łość. Zadłużony po uszy Honore nie może czekać na postępo
wanie sądowe i przyznanie mu pretensyj z masy konkursowej.
Aby dostać cokolwiek w ręce, postanawia wziąć odszkodowa
nie z magazynu księgarza prowincjonalnego i zamiast gotów
ki otrzymuje stos bezwartościowych książek, stare wydania
Gessnera, Floriana, Fenelona, Gilberta, które od lat zalegały
pełne kurzu magazyny. W ten sposób rozegrała się następują
ca komedia: gotówką pożyczoną przez panią de Bęrny opłacił
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Balzac druk książek „Lafontaine‘a“ i „M oliere‘a“ , potem, ponie
waż nie mógł ich sprzedać, pozbył się ich za trzecią część war
tości, aby tylko dostać gotówkę. Zamiast gotówki dostaje inne
książki, również nie nadające się do sprzedaży, zamiast jed
nej makulatury — drugą, o wartości dziesięciokrotnie niższej.
Powiodło mu się tak jak szczęśliwemu Jasiowi w starej baj
ce : wymienił on złoto na krowę, krowę — na kozę, kozę — na
gęś, gęś — na kamyk i w końcu nawet ten kamyk wpadł do
Wody.
W grubych pakach, obwiązane sznurami i zakurzone, wala
ją się w drukarni Balzaka i Barbiera dzieła zgasłych wielko
ści. Ale niestety robotnicy muszą płacić gotówką za jedzenie,
wino, mieszkanie i odzież, nie chcą tedy przyjmować starych
wydań Fenelona czy innych autorów jako płacę tygodniową.
Wkrótce również dostawcy papieru wietrzą kiepski obrót
spraw. N ie chcą przyjmować skryptów dłużnych i weksli Bal
zaka, nie posiadających wówczas jeszcze przyszłej wartości
cennych autografów, i żądają natarczywie natychmiastowego
wyrównania rachunków. Oszklony mały kantor nie jest już
dostateczną kryjówką i coraz rzadziej zjawia się Balzac
w drukarni, zwłaszcza z końcem tygodnia nie pokazuje się
tam -wcale. Wędruje od drzwi do drzwi, prosząc o prolongatę
Weksla lub starając się u przyjaciół, krewnych i znajomych
bankierów o gotówkę. Wszystkie sceny poniżenia, opisane po
tem tak plastycznie w „Cezarze Birotteau“ , przeżył twórca
sam w tych miesiącach, walcząc z rozpaczą o istnienie dru
karni.
Ale nawet jego samsonowe siły nie mogą utrzymać dłużej
Walącego się nad głową dachu. Latem 1827 wszystko jest stra
cone, w kasie nie ma grosza na wypłatę robotników. Drukarz
Balzac zawiódł na całej linii, podobnie jak przedtem wydaw
ca, a jeszcze dawniej twórca „Cromwella". Prawnie i logicz
nie stoją przed nim dwie drogi do wyboru: otwarta upadłość
lub cicha likwidacja.
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Zamiast jednej z tych możliwości Balzac wybiera trzecią.
Podobny w tym do swego duchowego partnera Napoleona, nie
cofa się pobity na Elbę, lecz próbuje swego Waterloo. Nie po
uczony doświadczeniem, powtarza raz jeszcze poprzednią tak
tykę: ratuje zbankrutowane przedsiębiorstwo, ponownie je
powiększając. Gdy wydawnictwo z trudem trzymało się na po
wierzchni, dodał mu drukarnię jako pas ratunkowy; teraz
gdy drukarnia grozi zatonięciem, usiłuje ją ratować,- przyda
jąc jej do pomocy odlewnię czcionek. Tragicznym momentem
w tej, podobnie jak w innych jego ideach handlowych, jest
okoliczność, że w gruncie rzeczy jego pomysły były trafne.
W Balzaku obok fantasty tkwi chytry realista, obdarzony
przenikliwym spojrzeniem adwokata, człowieka interesu. Pro
jekt jednotomowego wydania klasyków nie był sam w sobie
bynajmniej nonsensem, toteż później zwyciężył on w ulepszo
nej formie. Również założenie drukarni nie było absurdem;
w owym czasie potrzeba drukowanego słowa rosła szybko.
Trzeci zaś projekt, odlewnia czcionek, rokował nawet szcze
gólne nadzieje. Balzac posłyszał o nowym wynalazku drukar
skim, tzw. fonterotypie, wynalezionym przez niejakiego Pio
tra Derechaila. Za pomocą tego wynalazku miało się osiągnąć
lepsze rezultaty niż zwykłą stereotypią, „bez użycia odlewu na
matryce i bez konieczności odwracania i korygowania odwra
canych arkuszy". Ta myśl fascynuje Balzaka. Przewidując
na dziesiątki lat naprzód, pojął on wcześnie, że w epoce rodzą
cego się przemysłu rozstrzygać będzie każde uproszczenie fa 
brykacji i zmniejszenie kosztów produkcji. Największe zyski
będą rezultatem wynalazku, który obniżając koszty przyśpie
szy zarazem tempo wytwarzania. Istotnie, problem podobnego
wynalazku zajmował go ustawicznie, dowodem są jego po
wieści. Nie przypadkiem jego David Sechart w „Straconych
złudzeniach" — wizerunek własny z okresu drukarni — usiłuje
rozwiązać pewien problem fabrykacji papieru, który w rezul
tacie przynosi miliony. Jego Baltazar Claes w „Poszukiwaniu
absolutu", Cezar Birotteau wynalazca „pate sultane", malarz
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Frenhofer, muzyk Gambara — wszyscy dążą do spotęgowa
nia skuteczności działania za pomocą nowej koordynacji sił.
Spośród wszystkich twórców epoki żaden od czasów Goethego
nie śledził z taką ciekawością i napięciem postępów wiedzy
jak Balzac. I tak przewidział, że ręczny skład i odlew wobec
rosnącego fantastycznie zapotrzebowania na druk, będą mu
siały ustąpić wkrótce maszynowym ulepszeniom. Owa fonterotypia wydaje się interesującym początkiem, toteż Balzac
z niecierpliwością optymisty i rozpaczą bankruta czepia się
nowej możliwości.
W e wrześniu 1827, podczas gdy drukarnią dogorywa, zawią
zuje się nowa spółka. Wchodzą do niej jego spólnik Barbier
oraz niejaki Lorant, likwidator masy konkursowej zbankru
towanej zecerni M. Gillet Fils. W grudniu rozesłano pierwsze
okólniki. Prawdopodobnie Lorant dostarcza materiału, Bar
bier obejmuje kierownictwo, Balzac — propagandę nowej tech
niki. Koniec z małym, męczącym interesem! Nowe przedsię
biorstwo będzie prowadzone w wielkim stylu! Balzac przygo
towuje wspaniały album; daje w nim wzory wszystkich czcio
nek, jakimi drukarnia dysponuje, wzory winiet i ozdób, które
mogą być dostarczone dzięki ulepszonej produkcji drukarzom
i wydawcom. Katalog jest już wzorowo opracowany, gdy nagle
Barbier, jeden ze wspólników, wycofuje swój udział. Okrętowi
grozi awaria, zanim jeszcze wypłynął z portu. Aby opanować
niebezpieczny kryzys, pani de Berny, najwierniejsza z wier
nych, raz jeszcze przychodzi z pomocą. Każe mężowi wysta
wić sobie pełnomocnictwo do rozporządzania majątkiem i obej
muje zobowiązanie Barbiera. 9000 franków gotówką, które
dorzuca do straconych już pieniędzy, uruchomiają na moment
statek.
Ale jest już za późno. Wspaniały album, mający zwabić
klientów i nabywców, nie jest gotowy na czas, wierzyciele za
niepokojeni wycofaniem się Barbiera, który, jedyny, wydawał
im się solidny, oblegają dom. Dostawcy papieru i księgarze
domagają się wyrównania rachunków, lichwiarze przedkładają
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weksle, robotnicy żądają zapłaty. N ikt nie ufa zapewnieniom
Balzaka, że nowe przedsiębiorstwo przyniesie mu tysiące i dzie
siątki tysięcy. Nikt nie chce przyjąć weksla firm y Balzac
& Barbier ani firm y Balzac & Lorant, ani tym bardziej weksli
Honorego Balzaka. 6 kwietnia 1828 spółka założona na prze
ciąg lat dwunastu musi również ogłosić upadłość. Balzac jest
bankrutem, potrójnym bankrutem: jako wydawca, jako dru
karz i jako właściciel odlewni czcionek.
*

*

Niesposób ukryć już dłużej złej nowiny. Należy uwiado
mić rodzinę, w przeciwnym razie dowie się z gazet o niepowo
dzeniu syna, o piętnie bankructwa wyrytym na nazwisku Bal
zaków. Wiadomość o bankructwie drukarni i zecerni jak grom
spada na dom rodzinny. Matka próbuje zrazu zataić przed
osiemdziesięciodwuletnim ojcem stratę zainwestowanego ka
pitału i to udaje się przez czas jakiś. Ale potem wyłania się
nieubłagane pytanie: czy rodzina ma dopuścić do bankructwa
niewydarzonego syna, czy też dalszą ofiarą ratować jego ku
piecką cześć?
Matka Balzaka jest typową mieszczką — oszczędną, upartą,
zachłanną na pieniądze, broniącą każdego sous, i właściwie
można by się spodziewać po niej, że nie otworzy zasobnej jesz
cze wciąż kiesy fam ilijnej. Ale matka Balzaka jest równo
cześnie mieszczką w innym sensie tego słowa: trwożliwie dba
o dobre imię i lękiem przejmuje ją myśl, że nazwisko mogło
by się dostać na ludzkie'języki. Myśl zaś o tym, że nazwisko
Balzac mogłoby figurować w gazetach pod nagłówkiem „upad
łość", jest nie do zniesienia dla jej mieszczańskiej dumy wobec
sąsiadów i krewnych. Oświadcza przeto gotowość — można
sobie -wyobrazić z jaką rozpaczą — poniesienia raz jeszcze
ofiary pieniężnej, aby tylko uniknąć haniebnego i bezczeszczą
cego bankructwa.
Jeden z krewnych, pan de Sedillaud, przejmuje na je j proś
bę trud likwidacji. Nie pójdzie mu to łatwo. Balzac tak popią-
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tał trzy różne przedsiębiorstwa z ich zobowiązaniami, że pan
Sedillaud będzie musiał trudzić się niemal rok, aby stwierdzić
stan aktywów i pasywów i zaspokoić przynajmniej częściowo
pretensje wierzycieli. Jego pierwszą rozsądną czynnością jest
całkowite odsunięcie Balzaka: fanatyści i twórcy projektów
są niepotrzebni w skrupulatnym i trudnym przedsięwzięciu.
Dopiero w połowie 1828 zakończył tę niewdzięczną pracę. Dru
karnię, na której ciąży dług przeszło stutysięczny, nabywa wraz
z licencją Barbier za sumę 67 tysięcy franków, tak że z tej
transakcji wynika dla rodziny Balzaków strata 40 — 50 ty 
sięcy. Pani de Berny, która włożyła w interesy kochanka
45.000 franków, otrzymuje w zastaw zecernię i powierza ją
swemu synowi Aleksandrowi, aby ją dalej prowadził. Na razie
zatem wszyscy, którzy zaufali handlowemu geniuszowi Bal
zaka, stracili sporo pieniędzy. Ale dzięki osobliwej ironii losu
oba przedsiębiorstwa poczynają się rentować natychmiast,
gdy tylko poeta je opuścił i gdy, jak tego wymaga handel, pod
dane zostały fachowemu, realnemu, cierpliwemu kierownict
wu. Balzac zaś wraca do jedynego świata, w którym może roz
winąć twórczą fantazję — do sztuki.
*

❖

*

Obecnie, gdy krewny de Sedillaud przeprowadził od biedy
likwidację firm y Ealzac & Barbier oraz firm y Balzac & Lo
rant, nadszedł dla Balzaka czas zrobienia osobistego bilansu.
W sensie materialnym bilans ten jest druzgocący. Balzac ma
lat 29 i jest niewolnikiem w jeszcze większym stopniu niż kie
dykolwiek dotąd. Gdy jako dziewiętnastoletni młodzieniec
nic nie posiadał i nic nie był winien, mając lat 29 winien jest
prawie sto tysięcy rodzinie i przyjaciółce. Dziesięć lat pracy
bez przerwy, bez wytchnienia, bez używania je j owoców po
szło na marne. Brał na siebie każde poniżenie, napisał tysiące
stron pod obcym nazwiskiem, jako kupiec stał od rana do no
cy przy pulpicie, o ile nie uganiał za klientami lub nie użerał
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się z wierzycielami. Żył w nędznych izbach i musiał przyjmo
wać od rodziny gorzki chleb zależności po to, aby podjąwszy
tak wielki wysiłek być stokroć uboższym i bardziej zależnym.
Ów stutysięczny dług, wynik trzyletniej działalności handlo
wej, będzie Syzyfowym głazem jego życia, toczonym w męce
pod górę i wciąż na nowo spychającym go w dół. Ten pierwszy
błędny krok skaże go na pozostanie wiecznym dłużnikiem,
nigdy nie spełni się marzenie jego dzieciństwa: tworzyć jako
człowiek wolny i niezależny.
Lecz obok tego trzeźwego bilansu ksiąg handlowych stoją
niewymierne aktyw a: to, co stracił człowiek interesu, zyska!
poeta i twórca w innej monecie, bardziej wartościowej i ma
jącej światowy obieg. Te lata trudu i nieustannej walki
z oporną rzeczywistością nauczyły romantyka, dotąd szkicu
jącego tylko blade i nieżyciowe charaktery, widzieć realny
świat i jego codzienne dramaty, z których każdy, jak sam po
tem powie, jest tak wstrząsający jak tragedia Szekspira i tak
potężny jak bitwa Napoleona. Doświadczył na sobie olbrzy
miego, demonicznego znaczenia, pieniądza w naszej materia! istycznej epoce; pojął, że walki o weksel i skrypt dłużny, krucz
ki i podstępy, jakie każdej godziny rozgrywają się w małych
kramikach i wielkich kantorach Paryża, wymagają niemniejszego wkładu sił aniżeli walki korsarzy Byrona i błękitnokrwistych rycerzy Waltera Scotta. Dzięki temu, że pracował we
spół z robotnikami, zmagał się z lichwiarzami, targował się
rozpaczliwie z dostawcami, zdobył o wiele większą znajomość
społecznych powiązań i antagonizmów niż jego wielcy kole
dzy, W iktor Hugo, Lamartine lub A lfred Musset; tamci szu
kają tylko romantycznej wielkości i wzniosłości, on umie doj
rzeć również i przedstawić okrutną małość, nędzę i ohydę lub
utajoną w człowieku potęgę. Do wyobraźni młodego idealisty
dołącza się jasność realisty i sceptycyzm. Żadna wielkość nie
będzie mu odtąd imponować, żadna romantyczna szata go nie
zwiedzie, albowiem zajrzał do samego wnętrza machiny spo
łecznej, poznał więzy, którymi się pęta dłużników, oraz oka
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sieci, przez które wymyka się wierzycielom. Wie, jak się robi
i jak się traci pieniądze, jak się prowadzi procesy i jak się
robi karierę, jak się trwoni i jak się oszczędza, jak się oszu
kuje samego siebie i innych. Ma prawo powiedzieć później,
że mógł realnie odmalować swoją epokę jedynie dzięki temu,
iż w młodości przeszedł przez tyle różnych zawodów i pojął
do głębi związki między nimi. Właśnie jego najwspanialsze
arcydzieła „Stracone złudzenia", „Jaszczur", „Ludwik Lam 
bert",, „Cezar Birotteau" — wielkie eposy mieszczaństwa,
giełdy i interesu — nie byłyby możliwe bez rozczarowań, jakie
przeżył w tych latach. Dopiero teraz, gdy jego wyobraźnia
sprzęga się z rzeczywistością, może powstać owa cudowna sub
stancja Balzakowskich powieści, owa najdoskonalsza mieszan
ka realizmu i fantazji. Dopiero teraz, gdy zawiódł w świecie
realnym, ocknął się w nim i dojrzał artysta, który potrafi
zbudować swój własny świat obok tamtego i ponad tamtym.

Rozdział

VI
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Po tak zupełnej ruinie można by oczekiwać, że pod gruzami
wszystkich wybujałych nadziei pogrzebie Balzac również za
ufanie do siebie samego, zbyt pochopnego spekulanta. On jed
nak w chwili, gdy dom wali się nad nim, czuje tylko jedno: że
jest znowu wolny i może na nowo rozpocząć. Katastrofa nie
zniszczyła jego żywotności odziedziczonej po ojcu, a może po
całym rodzie twardych, nieugiętych chłopów. Balzakowi na
wet nie przyszło na myśl posypywać sobie głowy popiołem lub
żałować straconych pieniędzy. Ostatecznie nie są to jego włas
ne pieniądze, długi zaś przez całe życie będą dla niego wsku
tek ich bezmiaru tak samo nierealne jak wyimaginowane ma
jątki. Nigdy żadna klęska nie złamie jego żywiołowego opty
mizmu i to, co innym, słabszym od niego, złamałoby kręgo
słup, temu olbrzymowi woli draśnie ledwie naskórek.
„W e wszystkich fazach życia moja odwaga była sil
niejsza od mojego nieszczęścia".
Bądź co bądź w pierwszym okresie po upadku firm y już
choćby wzgląd na przyzwoitość wymaga, aby zniknął na czas
jakiś z oczu ludzkich, poza tym ma przecie ważkie powody,
aby nie wskazywać wierzycielom swych drzwi. Jak któryś
z czerwonoskórych Indian w jego ulubionych powieściach Fenimore Coopera, uprawia przez czas pewien sztukę zacierania
za sobą śladów, a że ze względu na zarobek i panią de Berny
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chce pozostać w Paryżu, musi zmieniać mieszkania i pozostać
policyjnie nieuchwytnym.
Pierwsze schronienie znajduje u Henryka de Latouche,
z którym zaprzyjaźnił się w ostatnich miesiącach. Latouche,
dzięki większej obrotności, zajmuje w dziennikarskim świecie
paryskim stanowisko jak gdyby protektora wobec młodszego
i jeszcze wciąż anonimowego Balzaka.
O kobiecych zdolnościach i naturze raczej chłonnej i po
znawczej niż twórczej, był Latouche podobnie jak wszystkie
półtalenty uprzejmy i uczynny w latach powodzenia, aby po
tem w niepowodzeniu zgorzknieć i osamotnieć. Właśnie swo
ista zdolność węszenia cudzego talentu dała jemu, nieutalentowanemu, wśpółnieśmiertelność. Jego zasługą jest uratowanie
dla potomności poezji Andre Cheniera, które zazdrosny brat
ukrywał przez ćwierć wieku w biurku. Sam nie napisał nawet
wiersza godnego wzmianki, lecz dzięki niemu powstały jedne
z najpiękniejszych liryk francuskich, cudowne strofy Mar
celiny Desbordes-Valmore, której był niewiernym kochan
kiem. Korzystnie również o jego literackim węchu świadczy
fakt, że przyjął przyjaźnie zbankrutowanego drukarza, który
do trzydziestego roku życia nie napisał ani jednej wartościo
wej linii, że go zachęcał i nakłaniał do podjęcia raz jeszcze
pracy literackiej.
Co prawda długo nie wytrzymał Balzac w tej kryjówce
u życzliwego, ale zbyt gadatliwego kolegi. Aby pracować, tak
jak przywykł, to znaczy dniem i nocą, bez pauzy i wytchnie
nia, potrzeba mu całkowitej samotności, własnej, choćby naj
skromniejszej pustelni. Dla zapewnienia ściganemu spokoju,
siostra i szwagier Surville użyczają mu na czas jakiś swego
nazwiska; gdyby bowiem wynajął mieszkanie pod własnym,
dzwonek u drzwi nie przestawałby dzwonić pod naporem wie
rzycieli, posłańców i egzekutorów. Tak więc w marcu 1828
pewien nie znany bliżej pan Surville wynajmuje mały pawilon
ną rue de Cassini; przez lat dziewięć pozostanie on odtąd
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główną kwaterą Balzaka, tych cztery czy pięć pokoi zaludni
pisarz tłumem wyimaginowanych postaci.
Ulica Cassini daje dzięki swemu położeniu wiele korzyści.
Jest to przedmiejska ulica małych ludzi, leży blisko obserwa
torium, już niemal na krańcach miasta, gdzie nikt nie będzie
szukał pisarza.
„Ta ulica nie jest już właściwie Paryżem, a przecie należy
jeszcze do miasta. Okolica ma coś z placu, z ulicy, bulwaru,
fortyfikacji, ogrodu, alei i szosy — to już niemal prowincja,
a przecież jeszcze stolica. Właściwie jest to pustkowie".
Niby średniowieczny „Raubritter" ze swej twierdzy, może
Balzac nocą wypaść stąd na „Paryż u jego stóp, który pragnie
zdobyć", a gdy chce, może podnieść w górę most zwodzony,
aby nikt niepowołany go nie zaskoczył. Tajemnicę mieszkania
zna tylko malarz August Borgat, który zajmuje parter pawi
lonu, oraz pani de Berny, która z pewnością wpłynęła na ten
wybór. Mieszkanie to bowiem leży nie tylko tuż za węgłem
jej własnego, ale nadto ma specjalną wygodę: wąskie tylne
schody wiodą prosto z podwórza do sypialni Balzaka przez ta
petowane drzwi, tak że nawet najczęstsze odwiedziny nie mo
gą szkodzić je j reputacji.
Mieszkanie jest kosztowne tylko w porównaniu z mansardą
przy rue Lesdiguieres. Tamta izba kosztowała 60 franków
rocznie; tutaj trzy małe pokoje, salon, gabinet i sypialnia wraz
z kokieteryjną łazienką kosztują 400 franków rocznie. Ale
Balzac posiada niebezpieczną umiejętność przetwarzania rze
czy tanich w drogie. Zaledwie — pod obcym w dodatku naz
wiskiem — zdobywa własne mieszkanie, popada w pasję luk
susowego urządzenia go. Podobnie jak Ryszard Wagner, który
również całe życie tkwił w długach, ma Balzac potrzebę zbyt
ku nawet wtedy, gdy dopiero usiłuje zdobyć majątek. Podob
nie jak Wagner, który zawsze i wszędzie wzywa przede
wszystkim tapicera, ponieważ aksamitne portiery i adamasz
kowe obicia, grube i ciężkie dywany są mu konieczne dla w y
wołania nastroju, tak Balzac w zakonnej klauzurze swej pra
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cy potrzebuje środowiska pysznego, przeładowanego i właści
wie w złym smaku. Meblowanie jest dla niego przez całe życie
rozkoszą. Jak każdą ze swych postaci, aby ją uwydatnić pla
stycznie, z doskonałą i wszechstronną znajomością rzeczy
przedstawia na tle pokoi, domów, pałaców z wszystkimi szcze
gółami, tak samo stwarza stylizowane ramy własnej egzy
stencji.
Na razie nie są to jeszcze rzeczy kosztowne, jak później.
Nie żadne włoskie brązy, złote tabakiery, herbowe karoce i ko
kieteryjne, luksusowe przedmioty, dla których posiadania
przez lat dwadzieścia będzie poświęcał sen swoich nocy i swo
je zdrowie. Na rue Cassini są to zrazu tylko błahostki. Balzac
ugania na razie po wszystkich kramach i antykwarniach, aby
nabywać całkiem zbędne przedmioty dekoracyjne — zegary
stołowe, świeczniki, posążki i przeróżne babskie rupiecie,
prócz tych paru mebli, które sobie sprawia dla uzupełnienia
wykradzionych podstępnie z rue de Marais. Oprócz rodziny
również przyjaciel Latouche uznaje jego kobiece zamiłowania
do drobiazgów za absurdalne przy pustej kieszeni: „Pan jest
zawsze taki sam: wybiera pan ulicę Cassini na miejsce swego
pobytu i nie mieszka pan tam wcale. Chodzi Pan wszędzie,
tylko nie tam, gdzie czeka na Pana zajęcie, z którego mógłby
pan żyć. Kocha się Pan w dywanach, szafach mahoniowych,
niedorzecznych, pięknych książkach, bezużytecznych zegarach
i miedziorytach. Każe mi Pan biegać po całym Paryżu za lich
tarzami, których światło nigdy nie będzie Panu służyło —
przy tym nie ma Pan w kieszeni nawet kilku miedziaków, któ
re by pozwoliły Panu odwiedzić chorego przyjaciela".
Lecz kto wie, może ten zewnętrzny, nieużyteczny zbytek
spełnia rolę odpowiednika wewnętrznego bogactwa. Gabinet
pracy jest skromny jak cela zakonnika i takim pozostanie:
mały stół wleczony z mieszkania do mieszkania z przesądnym
przywiązaniem; świecznik — Balzac pracuje przeważnie
w nocy — ścienna szafa na papier i rękopisy. Natomiast sa
lon ma być kokieteryjny, sypialnia i zwłaszcza łazienka mają
Balzac — 7
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sprawiać wrażenie rozkoszne. W chwili gdy opuszcza swą
mroczną celę, ascetyczny posterunek pracy, chce mieć dokoła
siebie ciepłe, zmysłowe barwy, miękkie tkaniny i „złotą chmu
rę z nieba bogactwa“ — coś nadzwyczajnego, wybiegającego
daleko ponad mieszczańską codzienność, aby obudzenie się
w rzeczywistym świecie nie nastąpiło w sposób zbyt brutalny.
Ale skąd bierze Balzac pieniądze na ten zbytek? N ie ma na
razie żadnych dochodów, posiada natomiast 60.000 długu, sa
me odsetki wynoszą rocznie 6.000 franków. Jakże więc może
on, który w ulicy Lesdiguieres ledwo wiązał koniec z końcem,
chociaż sam zamiatał pokój i sam nosił wodę z szóstej ulicy,
jak może teraz, obarczony takim długiem, sprawiać sobie rze
czy zbędne? — Bohaterowie, jego powieści, ci wszyscy Marsaillowie, Rastignakowie, Mercadetowie, rozwiążą za niego ten
paradoks. Będą oni po wielekroć bronili tezy, że brak długów
lub małe długi czynią człowieka oszczędnym, wielkie — rozrzut
nym. Przy ulicy Lesdiguieres, mając sto franków miesięcznie,
obracał w ręku każdy grosz siedem razy, nim go wydał. Teraz
gdy ma 60.000 franków długu — cyfra omal astronomiczna —
obojętne mu jest, czy ulubione książki da oprawić w tanie
płótno, czy w kosztowną skórę, obojętne, czy spłaci paręset
franków, czy zaciągnie dalsze, w tysiące idące pożyczki.
Albo — tak argumentują jego bohaterowie, tak argumentu
je i żyje pisarz — człowiek przebije się i zwycięży, zdobywa
jąc sławę, żeniąc się bogato lub wygrywając na giełdzie, albo
zawiedzie, wówczas wierzyciele nie odczują znów tak bardzo
tych paru tysięcy długu więcej. Lecz Honore Balzac postana
wia nie zawieść. Teraz dopiero — zdaje sobie z tego sprawę —
rozpoczyna się właściwa walka, już nie o nędzne honoraria
i przelotne zwycięstwa w anonimowych bojach, lecz o decydu
jące, przełomowe zwycięstwo. W jego małym, ubogim gabine
cie jako jedyna ozdoba stoi na gzymsie kominka posążek Na
poleona; ktoś mu go podarował, a może sam go kupił. I Bal
zac odczuwa spojrzenie zwycięzcy jako wyzwanie pod swoim
adresem. Bierze kartkę papieru i pisze:
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„Co on rozpoczął szpadą, ja dokonam piórem“ i kartkę na
lepia na postumencie posążka. Chce mieć przed sobą ustawicz
nie tę podnietę, ten bodziec. Odważyć się na wszystko, nie po
zostać w tyle za największym człowiekiem stulecia, który tak
że w ciasnej mansardzie paryskiej czekał lata, zanim nagą
szpadą wyrąbał sobie drogę do władania. Z taką samą decyzją
siada teraz Balzac przy stole, aby ze swej strony za pomocą
innego oręża — pióra — i paru ryz papieru — amunicji —~
zdobyć świat.
X

*

Ogromna przewaga dwudziestodziewięcioletniego Balzaka
nad dziewiętnaścioletnim polega na tym, że obecnie wie, nad
czym może pracować, i wie, nad czym chce pracować. Dopie
ro w gorzkiej walce poczuł swoje siły i poznał niezbędne wa
runki ostatecznego zwycięstwa: należy całą wolę wytężyć
w jednym kierunku, napiąć i skupić w dążeniu do jednego
celu.
Wola może zdziałać cuda jedynie wtedy, gdy wchodzi w grę
całkowita i zdecydowana, nie rozdrobniona dziesiątkiem skłon
ności.
Tylko monomania, oddanie się wyłączenie jednej namiętno
ści — Balzac w swym dziele będzie po wielekroć udowadniał tę
„ideę-matkę“ swej psychologii — daje moc i zwycięstwo. Te
raz dopiero uświadamia sobie błędy i przyczyny swych kupiec
kich niepowodzeń: nie oddawał się całą duszą interesom, nie
skoncentrował się wyłącznie na nich, nie gonił za każdym gro
szem i każdym zamówieniem z żądzą prawdziwego kupca.
Obok tego pisał i czytał, nie nastawił się każdym nerwem i każ
dą myślą jedynie na drukarnię. Jeśli teraz spróbuje od nowa
podjąć pisarstwo, musi to uczynić z większą energią i żarem.
Posiada pewne warunki po temu. Rękę wprawił niezliczony
mi anonimowymi próbami, stokrotnie zetknął się z prawdzi
wym życiem, poznał i zaobserwował ludzi, na sobie samym
7*
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doświadczył wszystkich konfliktów, jakie przyniosła rzeczywi
stość, a więc zebrał dość materiału, aby przez całe życie go
kształtować. Jako uczeń służył setce panów, nieraz zmuszony
do tego biedą; obecnie, bliski trzydziestki, ukończył terminatorstwo. O ile rzuci na szalę całą swą wolę, może się stać panem
samego siebie.
Tę decyzję dźwignięcia odpowiedzialności wobec siebie sa
mego i swego dzieła objawia Balzac już choćby postanowie
niem wydania nowej'książki pod własnym nazwiskiem. Dopó
ki krył się pod pseudonimem i pragnął jedynie dostarczyć jak
najwięcej towaru, aby zgarnąć honorarium, mógł sobie po
zwolić na lekkomyślność. Wszelka nagana i wszelka pochwa
ła dotyczyły wszak jakiegoś fikcyjnego autora. Tym razem
jednak, kiedy zamierza rzucić na rynek markę Honore Balzac,
kiedy musi przebić się przez zwarty tłum pisarzy i książek,
nie chce być już spychany między fabrykantów pokątnych po
wieści. Jest zdecydowany wstąpić w szranki z otwartą przył
bicą, by stoczyć walkę z najsłynniejszym i mającym najwięk
sze powodzenie autrem historycznej powieści, z Walter Scottem.
Chce nie tylko mu dorównać, ale go przewyższyć. Fanfarą
przedmowy do nowej książki otwiera tu rn iej:
„Autor nie ma zamiaru poprzestać na suchym usze
regowaniu faktów lub na rozwijaniu krok za krokiem
akcji, podobnie jak demonstruje się szkielet o starannie
ponumerowanych kościach. W naszej epoce należy przed
stawić w sposób powszechnie zrozumiały wielkie nauki,
przemawiające do nas z otwartej księgi historii. Utalen
towani pisarze od pewnego już czasu stosują tę metodę
i autor przyłącza się do nich. Pokusił się o to, aby w tej
książce oddać ducha pewnej epoki i ożywić pewne zda
rzenia. Woli dać żywą mowę zamiast protokołu, bitwę
zamiast jej opisu, wybiera dramatyczną akcję zamiast
epickiej opowieści".
Po raz pierwszy od „Cromwella", owej przedwczesnej pró
by młodości, Balzac wytycza sobie zadanie, które wymaga ca
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łej jego siły, a z jaką intensywnością zabiera się do dzieła —
ze zdumieniem dowie się wkrótce świat.
Przedmiot swej pierwszej prawdziwej powieści przygoto
wał od dawna. Między niezliczonymi papierami posiada rów
nież szkic powieści ,,Le gars“ *, która ma opisać pewien epi
zod powstania Wandei przeciw francuskiej republice. Poza
tym przygotował kilka fragmentów do jednej ze swych ano
nimowych powieści, rozgrywającej się w środowisku hiszpań
skim. Lecz dzięki wyczulonemu już poczuciu odpowiedzialności
pojął, jak nieprawdziwa i pełna luk była historyczna doku
mentacja w jego poprzednich powieściach historycznych, po
jął również, że kto chce zbliżyć się do teraźniejszości, temu nie
wolno stawiać malowanych kulis dokoła postaci, tylko sam mu
si widzieć realnie i żywo otaczający je świat. Gdy klecił po
wieść z czasów średniowiecza, w najgorszym razie tylko paru
profesorów i specjalistów mogło dostrzec pomyłki. Ale walka
Wandei nie jest tak dawna, żyją jeszcze setki naocznych
świadków, którzy walczyli w kompaniach „Błękitnych" lub
chłopskich oddziałach Cadoudala. Zabiera się przeto gruntow
nie do dzieła. Znosi z biblioteki pamiętniki, studiuje raporty
wojskowe, robi dokładne notatki. Odkrywa, że nie lekkomyśl
ne, przejęte z cudzych wzorów wielkie linie fresków użyczają
powieści przekonywającej żywość, lecz właśnie mały, niepo
zorny i prawdziwy szczegół. Wielka sztuka nie powstanie ni
gdy bez prawdy i prawdziwości, postacie nie sprawią nigdy
wrażenia prawdziwych, jeśli nie będą związane z otaczającym
światem, z ziemią, krajobrazem, środowiskiem i atmosferą
epoki. W raz z pierwszym własnym dziełem rodzi się w Balza
ku realista.
*

*

*

Przez dwa, trzy miesiące Balcac czyta i studiuje, przegląda
wszystkie dostępne pamiętniki, stara się o mapy, aby dokład
nie prześledzić ruchy wojsk i oznaczyć każdy wojskowy epi* Chłopiec.
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zod. Ale nawet najbardziej lotnej wyobraźni drukowany tekst
nie zastąpi bezpośredniego, zmysłowego spojrzenia. Balzac
pojmuje wkrótce, że aby opisać prawdziwie podróż panny de
Verneuil, musi przebyć dyliżansem tę samą drogę, co jego bo
haterka, że potrafi oddać powietrze, atmosferę i żywy koloryt
krajobrazu jedynie wówczas, kiedy porówna swoją, może zbyt
wybujałą w izję z rzeczywistością.
Szczęśliwy tra f chce, że jeden z dawnych republikańskich
bojowników żyje jako spensjonowany generał właśnie w Fougeres, więc na ówczesnym terenie wojny, i że ów baron de
Pommereul jest przyjacielem rodziny. Tak pomyślną kombi
nację musi Balzac wykorzystać, choćby miał nawet pożyczyć
sobie lub zdobyć ciężką pracą pieniądze na podróż. (N aw et
najlepsi balzakologowie nie wiedzą, ile ciemnych prac niewol
nika musiał wykonywać Balzac obok swego prawdziwego za
jęcia). Z młodzieńczą otwartością usprawiedliwia się przed ba
ronem, że trudne położenie finansowe zmusza go do czasowe
go korzystania z jego gościny. I baron Pommereul, który za
pewne nudzi się piekielnie w swym samotnym gnieździe i jak
każdy stary rębajło rad jest, że znajdzie kogoś, komu będzie
mógł opowiadać o zamierzchłych czynach, odpowiada natych
miast zaproszeniem.
Młody człowiek nie zabiera z sobą wielkiego bagażu. Pełen
próżności snobizm nie każe mu jeszcze wybierać spośród stu
trzydziestu kamizelek najkosztowniejszej i najelegantszej.
Nie podróżuje jeszcze we własnej karocy, w towarzystwie lo
kaja w liberii. Skromny, niemal nędznie odziany i na pewno
nie imponujący młodzian pnie się na najtańsze miejsce w dyli
żansie i nawet na ten zbytek nie stać go do końca drogi. Ostat
nich parę kilometrów musi ze względów oszczędnościowych od
być pieszo na swych krótkich nogach i ten marsz gościńcem
nie upiększa bynajmniej szwankującej toalety młodego twór
cy. Kiedy wreszcie zziajany i zakurzony puka do drzwi domu
generała, biorą go zrazu za włóczęgę. Gdy jednak przestąpił
próg domu, gdy z wrodzoną mu prostotą począł radować się,
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że oto na kilka tygodni, może nawet miesięcy ma zabezpieczo
ny dach nad głową i smaczne jadło, pierwsze przykre wraże
nie znika natychmiast. Pani de Pommereul opisując potem to
pierwsze spotkanie daje nam wyraźny obraz energii, jaka pro
mieniowała wówczas z każdego słowa, gestu i spojrzenia Bal
zaka.
„B ył to człowiek młody, niskiego wzrostu i krępy, źle
skrojone ubranie potęgowało jeszcze jego niezgrabność.
Jego kapelusz był okropny, ale zaledwie go zdjął, wszyst
ko znikło wobec wrażenia tej twarzy. Kto go nie widział,
nie może sobie wyobrazić jego czoła i oczu! Wielkie, jak
by oblane światłem czoło i złotobrunatne oczy, pełne w y
razu jak jego słowa. Nos miał kwadratowy i gruby, usta
wielkie, mimo nadpsutych zębów stale układające się do
śmiechu, wąsy gęste, a włosy tak długie, że spadały aż
na ramiona. Wówczas, gdy nas odwiedził, był raczej
szczupły i sprawiał wrażenie wygłodniałego.
W całym jego zachowaniu się, w ruchach, gestach
i sposobie mówienia było tyle dobroduszności, swobody
i prostoty, że musiało się go pokochać od pierwszej
chwili. Lecz jego najistotniejszą cechą był stały humor,
tak doskonały, że działał zaraźliwie” .
Karmią go dobrze w gościnnym domu Pommereulów. „Z a 
okrąglony brzuszek i świeżą cerę straci dopiero po tygodniach
w Paryżu” .
Zamiast projektowanych czternastu dni spędza na wsi dwa
miesiące. Słucha opowiadań, wędruje po okolicy, pisze, notuje.
Zapomina o Paryżu, zapomina o przyjaciołach, nawet o pani
de Berny, której święcie obiecał przesłać pamiętnik z codzien
nymi zapiskami. Żyje z ową opętańczą intensywnością, jaka
będzie odtąd warunkiem każdego powodzenia, żyje jedynie
w kręgu swej pracy. Po paru tygodniach może już przesłać na
ręce Latouche‘a sporą część powieści.
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Latoucbe, który czarodziejską różdżką instynktu wyczuwa
cudzy talent (to zresztą jedyny jego talent), wietrzy natych
miast w Balzaku wielkiego pisarza. Jego wiara wyraża się
w formie materialnej. Postanawia postawić na przyszłego fa 
woryta i znając jego biedę proponuje mu tysiąc franków za
prawo nakładu nie wykończonej jeszcze powieści. Balzac nie
ma wyboru, chociaż za swoje dawniejsze, na kolanie klecone
romanse dostawał 1500, a nawet 2000 franków, nie może się
oprzeć pokusie 1000 franków. Interes przychodzi do skutku
i — jak to zwykle bywa — przyjaźń idzie przy tym w diabły.
Latouche rozczarowuje się srodze. Przyzwyczajony do szyb
kiego i zręcznego pracownika, który punktualnie dostarczał
w umówionej ilości mordu, trucizny i czułego dialogu, musi
teraz ze złością przynaglać pisarza. Balzac nie wcześniej odda
je rękopis, póki sam nie jest zeń zadowolony. Następnie nowa
zwłoka. Zaledwie rękopis posłano do drukarni, wracają arku
sze korektowe tak zmienione i skorygowane, że trzeba je raz
jeszcze składać. Latouche jest wściekły, ponieważ traci czas
i pieniądze wskutek tych ustawicznych zmian. I nie będzie
ostatnim nakładcą, który się na to skarży. Lecz Balzac nie po
zwala się przynaglać. Poczucie odpowiedzialności artysty zwy
ciężyło nad producentem masowych powieści. Po raz pierwszy
czuje, ile jest winien nazwisku Honorego Balzaka, które chce
uczynić nieśmiertelnym.
Ten najważniejszy odtąd w jego życiu obowiązek przyćmi
nawet troski materialne, które go już mniej będą niepokoiły.
*

‘

*

W połowie marca 1829 ukazują się wreszcie u nakładcy Canela „Szuanie" Honore Balzaka w czterech tomach. Książka
nie ma pełnego powodzenia, i to nie bez słuszności. Początek
i faktura ujawniają po raz pierwszy mistrzowskie pióro wiel
kiego epika: krajobraz roztacza się cudowny, sceny batali
styczne odmalowane z niesłychaną plastyką, postacie generała
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Hulota i szpiega Corentina wzięte wprost z życia, zrozumienie
zaś politycznego tła, które późniejszym powieściom Balzaka
nada niezrównany koloryt epoki, wydobywa z cienia figurę —
Fouchego: Balzaka fascynowała zawsze ta postać jako najwy
bitniejszego przeciwnika Napoleona. Właściwa intryga jednak
zdradza jeszcze w sposób podejrzany pochodzenie od powie
ści kolportażowej.
Mademoiselle de Verneuil, przeniesiona tu żywcem z anoni
mowego romansu, który Balzak sfabrykował parę lat temu,
jest nieprawdziwa w każdej scenie. Toteż słusznie krytyka pa
ryska pomimo reklamy Latouche‘a i Balzaca pozostaje chłod
na i wytyka „niedbałość stylu". Balzac sam pojmuje, że pióro
jego ucierpiało wskutek długoletniej beztroskiej pisaniny. Je
szcze w pięć lat później, kiedy przed ponownym wydaniem po
czyni z największą starannością poprawki, napisze do barona
Gerarda: „Mimo wszelkich wysiłków obawiam się, że ręka po
czątkującego pozostanie zawsze widoczna". Również publicz
ność nie zachwyca się zbytnio nowym Walterem Scottem.
W ciągu całego roku sprzedano z trudem 445 egzemplarzy.
I znowu ten, kto przedwcześnie zaufał Balzakowi musi to za
ufanie opłacić stratą.
Przypadek powetował to niepowodzenie. Podczas gdy Balzac
pracuje jeszcze nad „Szuanami", zgłasza się wydawca Levasseur i przypomina w sposób natarczywy, że przed rokiem
dał mu zaliczkę 200 franków na „Podręcznik człowieka intere
su" — jeden z tych „kodów", jakie Balzac wówczas pisywał.
Balzac zapomniał już dawno o tym zobowiązaniu, Levasseur
upiera się jednak przy swym prawie. Nie chcąc przerywać ro
boty nad „Szuanami" i obok poważnie pojętego romansu pro
dukować okolicznościowego dziełka, Balzac proponuje wierzy
cielowi rzecz następującą: wśród starych rękopisów posiada
również pewien „Kodeks małżeński", który swego czasu za
czął już nawet składać w swej drukarni pod tytułem „F izjolo
gia małżeństwa".
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O ile Levasseur się zgodzi, gotów jest przerobić dla niego
tę książkę i w ten sposób wywiązać się z długu. I Levasseur,
który wie doskonale, jak beznadziejną sprawą jest wydostanie
gotówki od Balzaka, zgadza się.
Balzac bierze się do roboty. Ze starego dzieła pozostaje nie
wiele. Balzac w ostatnich latach czytał często Rabelais‘go,
wprowadza przeto teraz do swych utworów werwę i żywość za
miast chłodnego dowcipu. Pani de Berny i nowa znajomość,
księżna d‘Abrantes, znoszą mu pieprzne anegdotki. I tak z ko
nieczności i dzięki niej powstaje iskrząca się dowcipem ksią
żka, która zuchwałymi paradoksami, uprzejmym cynizmem
i pełnym humoru sceptycyzmem drażni i pobudza do dyskusji.
I ta właśnie dyskusja — dla autora zarówno życzliwa jak nie
chętna — toruje książce natychmiastowe powodzenie. Zwłaszcza
kobiety, potem najbardziej zagorzałe zwolenniczki pisarza, czu
ją się podniecone i rozbawione. Odpowiadają słodkimi i kwaśny
mi listami, zachwycają się lub żalą, ale w każdym razie w ciągu
najbliższych tygodni we wszystkich salonach książka ta jest
wyłącznym tematem rozmów. Balzac nie wybił się jeszcze, nie
jest jeszcze sławny, lecz osiągnął jedno: Paryż zainteresował
się młodym pisarzem, panem Balzakiem. Zapraszają go tu
i tam, musi sobie sprawić u swego krawca dobrze skrojone
ubrania i wytworne kamizelki; księżna d‘Abrantes wprowa
dza go do salonu pani Recamier, który w owej epoce jest
pierwszą giełdą dzieł literackich. U pań Zofii i Delfiny Gay
(salon konkurencyjny) poznaje swoich słynnych kolegów, W i
ktora Hugo, Lamartina, Jules Janina. Potrzeba jeszcze nie
wielkiego wysiłku, a drugie marzenie jego życia będzie speł
nione: po miłości — sława.
*

*

*

Droga nie jest jeszcze wolna. Lecz tama została przerwana
i twórcza moc spływa niby katarakta z całą potęgą spiętrzo
nej fali. Odkąd Paryż dostrzegł obrotność młodego autora,
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który potrafi równocześnie w tym samym piecu upiec tak so
lidną potrawę jak historyczna powieść i tak pikantny pasztet
jak „Fizjologię małżeństwa", Balzac jest odurzony niemal po
wodzeniem i licznymi zamówieniami. A le nawet zamawiający
nie przeczuwają, ile i jak różnorodne dzieła może stworzyć ten
kuglarz, jaka nieprzewidziana odpowiedź podąży za tym pierw
szym, jeszcze nie bardzo naglącym wołaniem.
W rocznikach literatury jest prawie bez precedensu to, co
Balzac opublikował w dwóch latach: w 1830 — 31, od chwili
gdy tylko jego nazwisko poczęło nabierać znaczenia. Jeżeli się
weźmie pod uwagę 70 uwierzytelnionych pozycji w roku 1830
(a prawdopodobnie produkował również anonimowo) oraz 75
w roku 1831, nie wliczając w to nawet korekty, musiał pisać
na dzień niemal szesnaście stron, tj. arkusz druku. Nie było
gazety, czasopisma, magazynu, w którym by się w tym czasie
nie znalazło jego nazwisko. Pisuje do kilkunastu pism w dzi
kim bezładzie. Gawędzi jeszcze stylem felietonu —- dziś pisze
0 Napoleonie, jutro odstawia „Etiudę obyczajową", występu
je jako filozof lub publikuje „Opinię sklepikarza".
Podobna obrotność i dowcip same przez się nie byłyby ni
czym szczególnym w paryskim dziennikarstwie, lecz zadziwia
jące jest to, że z tego pstrego fajerwerku wyłaniają się arcy
dzieła. Początkowo krótkie, ale chociaż napisane w jedną noc
1 w tym samym tempie co tamte jednodniowe publikacje, prze
trwały już w pełnej chwale cały wiek, ujawniając nagle ano
nimowego dotąd pisarza jako nieprześcignionego mistrza krót
kiej opowieści. Im dalej Balzac odważa się iść, tym głębiej
wnika w siebie, tym bardziej wzrastają jego siły. Obrazkami
rodzajowymi paryskiego towarzystwa, jak „Studium kobie
ty", Kobieta trzydziestoletnia", „Spokój domowego ogniska",
stwarza zupełnie nowy typ kobiety nierozumianej, „la femme
incomprise", rozczarowanej w małżeństwie, więdnącej i obu
mierającej przy zimnym i obojętnym mężu. Opowiadania te,
obciążone jeszcze balastem czułostkowości, pozbawione reali
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zmu, wydają się nam mdłe, zachwycały jednak ówczesną pu
bliczność.
A że we Francji, jak zresztą w całym świecie, tysiące i set
ki tysięcy kobiet czują się zapoznane i rozczarowane, odkry
wają one w Balzacu lekarza, który pierwszy dał nazwę ich
chorobie. Czują się zrozumiane do głębi przez tego autora, któ
ry wybacza każdy błąd poczęty z miłości, który ośmiela się po
wiedzieć, że nie tylko kobieta trzydziestoletnia, ale także ko
bieta czterdziestoletnia i właśnie ona jako „świadoma i pełna
zrozumienia" ma najwyższe prawo do miłości. Staje się ich
obrońcą, broni każdego ich wykroczenia przeciw prawu i mie
szczańskiej moralności, niezliczone panie odnajdują siebie
w jego wyidealizowanych portretach. Jego „Sceny z życia pry
watnego" są czytane nie tylko we Francji, ale także we Wło
szech, w Polsce i Rosji, a słowo „kobieta trzydziestoletnia"
proklamuje na cały świat nowy wiek miłosny kobiety.
Ale także instancja wyższa od zdradzającej narcystyczne
upodobania damskiej publiczności musi zdumieć się nad różnarodnością i intensywnością pisarza, który z mrocznej klat
ki literatury kolportażowej lwim skokiem wdarł się na sam
środek literackiej areny. Cała generacja słynnych już pisarzy
z trudem mogłaby przeciwstawić opowiadaniu „Czerwona
oberża" rzecz równie skondensowaną i ostro zarysowaną.
W „Nieznanym arcydziele" zaś ujawnia Balzac całą wielkość
geniuszu, zadziwiwszy uprzednio rozpiętością talentu. Właśnie
artyści wyczuwają, że nigdy dotąd najgłębsza tajemnica sztu
ki (instynkt doskonalenia się) nie została z podobną pasją
wyniesiona na płaszczyznę tragizmu. Dziesięć, piętnaście so
czewek poczęło — każda na małej, ograniczonej płaszczyźnie
jednego dzieła — odbijać nieco z wewnętrznego światła geniu
szu. Istotną jednak miarą Balzaka stanowić będzie zawsze roz
piętość, pełnia, różnorodność. Dopiero suma jego sił da całą,
niewymierną wielkość pisarza.
Po raz pierwszy zdradza to autor w „Jaszczurze", ponieważ
w tej powieści ukazuje swoją przyszłą koncepcję: powieść ja 
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ko przekrój całego społeczeństwa — warstwy wyższe przemie
szane z niższymi, ubóstwo i bogactwo, wyrzeczenie i rozrzut
ność, geniusz i mieszczaństwo, Paryż samotności i Paryż salo
nów, moc i bezsilność pieniądza. Znakomity obserwator i by
stry krytyk poczyna mimo woli narzucać prawdę sentymental
nemu romantykowi. Romantyczny w tej powieści jest jeszcze
pomysł zrealizowania orientalnej bajki z „Tysiąca i jednej no
cy" w Paryżu roku 1830. Romantyczne są może jeszcze posta
cie: chłodna hrabina Fedora, kochająca zbytek zamiast miło
ści, i jej przeciwstawienie, Paulina, dziewczyna pełna bezgra
nicznej dobroci. Natomiast prawda opisu bachanalii i lat stu
denckich pochodzi bezpośrednio z własnych doświadczeń Bal
zaka. Dyskusje lekarzy, filozofia lichwiarza — nie są to już
bynaj mniej salonowe rozmowy, lecz charaktery, wyrażone sło
wem i wysublimowane. Po dziesięciu latach daremnego błą
dzenia i szukania Balzac odkrył swe właściwe powołanie: być
dziejopisem swej epoki, psychologiem i filozofem, malarzem
i lekarzem, sędzią i poetą ogromnego organizmu, który zowie
się Paryżem, Francją, światem. Jeśli pierwszym odkryciem
była jego własna, niespożyta siła, to drugim, niemniej waż
nym jest cel, ku któremu tę siłę należy skierować. Wraz z tym
celem odnalazł Balzac siebie. Do tej pory, naładowany ma
teriałem wybuchowym, czuł w sobie tylko nieugiętą moc, któ
ra w końcu porwie go i wyniesie na kosmiczne szlaki, wysoko
ponad szary tłum współczesnych.
„Są powołania, za którymi człowiek iść musi. Jakaś nie
przeparta moc gna mnie naprzód, ku sławie i potędze".
Lecz podobnie jak Goethe nawet po powodzeniu „W ertera"
1 „Gótza z Berlichingen" nie wierzył, że talent jego wyraża się
najlepiej i jedynie w poezji, tak samo Balzac aż do „Jaszczu
ra" i nawet potem nie rozumie, że pisarstwo jest jego praw
dziwym przeznaczeniem. Balzac należy do tych twórców, któ
rych genialność może się uzewnętrznić w każdej wybranej fo r
mie. Mógłby być drugim Mirabeau, Talleyrandem, Napoleo
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nem, wielkim działaczem, handlarzem obrazów, mistrzem
wszystkich spekulantów. Dlatego w młodzieńczych latach nie
pojmuje, że pisarstwo jest dziedziną najbardziej odpowiadają
cą jego zdolnościom. Gautier, znający go dobrze, ma może słu
szność m ówiąc:
„Właściwie nie posiadał zdolności literackich. Prze
paść działa u niego między myślą a formą. Sam wątpił,
zwłaszcza w początkach, czy potrafi przerzucić most nad
tą przepaścią".
Twórczość literacka nie była dla niego koniecznością, ani
też nie uważał je j za powołanie. Traktował pisarstwo tylko
jako jedną z wielu możliwości, dzięki której będzie mógł się
przebić, ujarzmić świat zdobywając majątek i sławę.
Jego prawdziwym geniuszem była jego wola, która wyłado
wała się właśnie w tworzywie literackim. Gdy jego książki są
już czytane w całym świecie i nawet osiemdziesięciojednoletni
Goethe wyraża się z przychylnym zdziwieniem o tym „niezwy
kłym talencie", gdy czasopisma i gazety usiłują zwabić naj
wyższym honorarium tego samego człowieka, który jeszcze rok
temu żył jak kulis, Balzac sam nie jest jeszcze pewien, czy po
siada naprawdę talent pisarski. Jeszcze wciąż nie traktuje li
teratury jako jedynej i koniecznej możliwości, tylko jako jed
ną z wielu.
„Wcześniej lub później zrobię majątek — jako pisarz, w po
lityce, w dziennikarstwie, przez bogaty ożenek lub też przez
jakieś wielkie pociągnięcie handlowe" — pisze w roku 1832 do
matki. Przez czas jakiś kusi go polityka. Czy nie lepiej zużyt
kować odczuwaną w sobie moc władania, wykorzystując przy
chylną konstelację? Rewolucja lipcowa roku 1830 oddała wła
dzę w ręce burżuazji, nadszedł czas młodych, energicznych lu
dzi. Równie szybko może się dziś wybić poseł jak młody puł
kownik w erze napoelońskiej. W istocie czas jakiś Balzac jest
niemal zdecydowany poświęcić literaturę polityce. Rzuca się
w burzliwą sferę politycznych namiętności i próbuje kandy
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dować na posła w Cambrai i Fougeres jedynie po to, aby
„dzierżąc ster władzy" stać na odpowiedzialnym i kierowni
czym miejscu. Gdyby wyborcy okazali się gorliwsi, ambicja
i geniusz Balzaka może poszłyby innym torem. Zostałby za
miast Thiersa politycznym wodzem Francji, kto wie, może no
wym Napoleonem.
Na szczęście wyborcy w obu miejscowościach wyznaczają
innych kandydatów. Tak więc pozostaje jeszcze tylko niebez
pieczeństwo ,że „znajdzie kobietę i majątek" — ową bogatą
wdowę, której szuka całe życie. W tym wypadku w Balzacu
przejawiłby się nie gigantyczny pracownik, lecz używający ży
cia sybaryta, ponieważ — on sam jeszcze o tym nie wie —•
tylko pod przymusem zdolny jest stworzyć wielkie dzieło. Za
30, 50 tysięcy renty bogatej wdowy Balzac w każdej chwili,
nawet w okresie największego powodzenia, zaprzedałby się,
aby wieść wygodne mieszczańskie życie.
„Chętnie poprzestałbym na domowym szczęściu..." — zwie
rza się swej przyjaciółce, Zulmie Carraud. Ustawicznie
szczuty, opisuje jej swoje marzenia, aby żyć na wsi i tylko od
czasu do czasu dla swej przyjemności napisać książkę.
Los jednak mądrzejszy od pragnień Balzaca, odmawia mu
tak łatwego zadowolenia, ponieważ wymaga od niego rzeczy
większej. Zamyka przed politykiem możność prostytuowania
swego talentu na ławie ministerialnej, nie daje kupcowi szan
sy zgarnięcia majątku przez spekulację, trzyma z dala wszyst
kie bogate wdowy, na które Balzac jest łasy. Początkową pa
sję do dziennikarstwa zamienia we wstręt i obrzydzenie, aby
go przykuć do biurka, spoza którego może objąć i podporząd
kować sobie nie tylko ciasne kręgi parlamentu, giełdy, roz
rzutnego życia, lecz cały świat. Niemiłosierny los będzie tego
łapczywego sybarytę, łaknącego miłości, władzy i wolności
wciąż na nowo zaganiać do kaźni pracy, udaremni wszelki
opór, za każdą próbę ucieczki skuje podwójnym łańcuchem.
Już w pierwszym okresie sławy musiało nawiedzać Balzaca
mgliste przeczucie, jakie przytłaczające wziął na siebie brze
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mię, jakiego podjął się zadania. Broni się, usiłuje uciec. Stale
będzie przyzywał cudu, który by go wyzwolił, stale będzie śnił
o jakiejś wielkiej spekulacji, bogatej żonie, o magicznej od
mianie losu. Że jednak uciec nie może, że podjąć musi brzemię
tworzenia, olbrzymia, utajona siła wyzwoli się w rozmiarach
dotąd nieznanych w literaturze. Bezmierność będzie dla niego
miarą, bezgraniczność — granicą. Zaledwie zaczął a już w i
dzi, że musi zanalizować tę pełnię i bezmiar życia, aby były
przejrzyste dla niego samego i innych. Jeśli ma być pisarzem,
życie nie może być dla niego dowolnym skupiskiem tworów,
lecz planowym uszeregowaniem, hierarchią wszystkich na
miętności i kształtów. Przesyłając swą pierwszą powieść przy
jacielowi, pisze:
„Ogólny plan mojego dzieła poczyna się rysować..."
Zrodził się w nim płodny pomysł, aby poszczególne, fik cyj
ne postacie powtarzały się w następnych powieściach. Dzięki
temu powracaniu bohaterów powstałaby historia całej epoki,
obejmująca wszystkie stany, zawody, myśli, uczucia i związki.
W przedmowie do swych „Powiastek i bajek filozoficznych"
uprzedza, że planowany jest obraz epoki i ten tom jest tylko
„pierwszym dziełem wielkiego szeregu fresków. Au
tor zamierza dać obraz społeczeństwa i cywilizacji na
szej epoki, która wskutek wyuzdanej fantazji i wybuja
łego egoizmu jednostek zdaje się zmierzać ku schyłko
wi. Widać, w jaki sposób autor to pojmuje, mieszając
coraz to nowe farby na swej palecie..."
Przedstawiając po kolei wszystkie szczeble hierarchii spo
łecznej ukaże nam jedne postaci po drugich: chłopów, żebra
ków, duchownych, mieszczan, ministrów, i nie zawaha się na
szkicować nawet króla czy księcia.

KSIĘGA

DRUGA

BALZAC PRZY PRACY

Rozdział
M ĘŻCZYZNA

YII

T R Z Y D Z IE S T O L E T N I

Po ukończeniu lat 30 i ukazaniu światu swego pierwszego
prawdziwego dzieła, Balzac stał się ostatecznie Honorem de
Balzac; zakończył się długotrwały okres jego rozwoju, w czasie
którego często zbaczał na manowce. Jego charakter, fizjonomia,
poziom artystyczny i moralny, jego sylwetka jako mężczyzny
i twórcy jest już całkowicie ukształtowana. W jego wizerun
ku nie zmieni się odtąd żaden zasadniczy rys. Nagromadzone
siły znalazły już ujście. Twórca postawił sobie zadanie, wspa
niały architekt skomponował w przybliżeniu plan przyszłego
dzieła — teraz z odwagą lwa rzuca się Balzac w pracę. Dopóki
tętnić będzie puls jego dłoni, nieprzerwany i niezmieniony bę
dzie rytm jego codziennej pracy. Ten wielki człowiek postawił
sobie niedosiężny cel, tylko śmierć może zniszczyć jego prome
tejską wolę. Balzac przy pracy nad swym dziełem to może naj
świetniejszy przykład ciągłej twórczości, znany nam z nowo
czesnej literatury. N iby potężne drzewo, żywione wiecznymi
sokami ziemi, stoi dumnie wyprostowane, póki nie powali je
topór, wyrasta coraz wyżej, aż pod niebiosa wysklepiając peł
ną koronę dzieła i z organiczną cierpliwością spełnia wyzna
czoną mu przez los funkcję: rośnie, kwitnie, wydaje coraz doj
rzalsze owoce.
Mimo wszystkich nowych cech jego twórczości Balzac nie
zmienił się już odtąd ani fizycznie, ani psychicznie. Jeśli ze
stawić portrety pięćdziesięcio- i trzydziestoletniego, w szcze
gółach jedynie różnią się one od siebie: parę siwych pasem
8;
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we włosach, parę cieni pod oczami, żółtawy odcień cery za
miast dawnych żywych barw, ale ogólny wygląd jest ten sam.
W trzydziestym roku życia indywidualność Balzaka jest osta
tecznie ukształtowana. Z małego, chudego i bladego młodzień
ca, którego zewnętrzna niepozorność miała jedyną cechę do
datnią — słabe podobieństwo do młodego Bonaparte — dzięki
osobliwemu nawrotowi „wyrosło znowu tęgie dziecko o tłu
stych policzkach" z okresu pierwszego dzieciństwa. Nerwo
wość, niepewność, niecierpliwość i roztargnienie ustępują
w momencie, gdy siada za biurkiem — tryskający siłą, masyw
ny i potężny. W postaci d‘Arteza daje swój wizerunek:
„W yraz oczu d‘Artheza, płonących dawniej ogniem
szlachetnej ambicji, w miarę powodzenia stawał się zmę
czony. Myśli użyczające jego czołu wielkości przekwitły,
niegdyś smukły, roztył się nadmiernie, złote barwy do
statku polśniewały na twarzy, znaczonej w młodości bru
natnymi tonami biedy — tonami zaciętości, która napi
na wszystkie siły, by walczyć i odnieść zwycięstwo".
Pierwsze — u artystów nieraz omylne — wrażenie mówi
tylko o zadowolonym z siebie sybarycie, jowialnym i dobrodu
sznym. Mimo spiętrzonej nad twardym, lśniącym czołem nie
zawsze zresztą czystej grzywy, nalana twarz —• skóra wiotka
i tłusta, delikatny wąs, szerokie, zamazane rysy wywołują wra
żenie gnuśnego śpiocha, żarłoka i nie lubiącego pracować le
niucha. Dopiero gdy się spojrzy na jego bary szerokie jak
u tragarza, bary jego Vautrina, na twardy, muskularny kark,
który bez znużenia może po dziesięć, dwanaście godzin na do
bę zginać się nad robotą, na atletyczną pierś, odczuwa się siłę
Balzaka; dopiero poniżej miękkiego, niewyraźnie uformowa
nego podbródka uwydatnia się potęga jego postaci. To ciało
jest blokiem ze spiżu, moc tego ciała, podobnie jak geniusz
dzieła, leży w masie, w wymiarach, w nie dającej się opisać
żywotności. Dlatego wszelkie próby odtworzenia istoty Balza
ka na podstawie jego oblicza są daremne i kłamliwe. Rzeź-
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biarz Dawid d‘Angers usiłował to zrobić, podwyższając czoło
i modelując na nim dwa pagórki, aby zaznaczyć niejako pracę
mózgu. Malarz Boulanger próbował zakryć okrągłość brzucha
białym habitem i wyprostować postać tęgiego mężczyzny. Rodin dał mu ekstatyczny wzrok człowieka, który ocknął się z tra
gicznych halucynacji. Wszyscy trzej, jakby w przeczuciu, że
należy spotęgować wyraz tej pospolitej twarzy, podkreślić
w niej wielkość, usiłowali przemycić pierwiastki demoniczne
lub bohaterskie. Balzac sam próbuje w podobny sposób uniezwyklić swój wygląd opisując siebie w portrecie swego Z. Markasa.
„W łosy jego przypominały grzywę, nos był krótki
i spłaszczony, o nozdrzach rozciętych i szerokich jak
u lwa. Czoło również było lwie, potężną bruzdą prze
dzielone na dwa sterczące wzgórki".
Lecz rzetelny obserwator musi stwierdzić, że — podobnie
jak wszyscy prawdziwi przedstawiciele geniuszu narodu — jak
Tołstoj lub Luter — Balzac ma oblicze ludu, że twarz jego jest
jak gdyby sumą niezliczonych, anonimowych twarzy jego oj
czyzny. I w tym szczególnym wypadku — znów jak u Tołsto
ja i Lutra — jest to naprawdę oblicze ludowe, pospolite, plebejskie. We Francji zwłaszcza cechy psychiczne narodu w yra
żają się w dwóch odrębnych typach: w arystokratycznym,
przesubtelnionym i rafinowanym, jak np. Richelieu, Voltaire,
Valery, oraz w drugim, jak Mirabeau i Danton, w którym wy
rażają się siła i zdrowie narodu. Balzac należy całkowicie do
tego drugiego, ludowego typu, nie do arystokratów i dekadentów. Włóżcie mu fartuch i postawcie go za ladą bistra w po
łudniowej Francji, a nikt nie odróżni tego jowialnego i do
brodusznego gospodarza od któregoś z oberżystów-analfabetów, co to nalewają wina klientom i gawędzą z nimi. Jako
chłop za pługiem, uliczny nosiwoda, celnik czy marynarz
w marsylskim burdelu — wszędzie byłby Balzac na miejscu
ze swą twarzą i manierami. Z odwiniętymi rękawami koszuli,
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l
w chłopskiej czy robotniczej odzieży, jest Balzac zawsze praw
dziwy i naturalny jak lud, którego jest częścią. Wrażenie prze
branego sprawia natomiast wtedy, gdy usiłuje wyglądać ele
gancko i poruszać się dystyngowanie, gdy pomaduje włosy,
a przed oczyma, które przenikają wszystko, trzyma małe lorgnon, aby upodobnić się do dandysów z faubourg St. - Germain
Tak jak w sztuce, potęga jego wyraża się nie tam, gdzie jest
sztuczny, filozofuje lub popada w sentymentalizm, tylko tam,
gdzie jest uosobieniem ludu. Tak samo jego wielkość fizyczna
leży jedynie w żywotności, gwałtowności i sile.
Otóż portret nie potrafi optycznie wyrazić tych właśnie
cech. Obraz jest zawsze tylko wycinkiem żyjącego filmu, se
kundą drętwoty, zastygania w ruchu. Jak pojedyncza kartka
dzieła nie może dać pojęcia o pełni, wielostronności i bezprzy
kładnej produktywności talentu, tak tuzin portretów nie ujaw
nia tej pełni ducha, pogody i rozsadzającej wszystko żywot
ności, która tkwi w człowieku. Przelotne i powierzchowne spoj
rzenie nie mówi nic o Balzaku. Wszystkie sądy współczesnych
są zgodne w jednym: gdy tęgi, niski człowieczek, jeszcze za
sapany po przejściu schodów, w surducie krzywo zapiętym,
w rozsznurowanych trzewikach, z rozczapierzoną
grzywą
wchodził, do pokoju i rzucał się ciężko na fotel, który aż stękał
pod ciężarem 85 czy 90 kilo żywej wagi, pierwsze wrażenie
było druzgocące. Jak to? Ten tłusty, licho uperfumowany mie
szczuch — to ma być nasz Balzac, trubadur naszych najintym
niejszych uczuć, obrońca naszych praw? — zdumiewają się
kobiety. Inni pisarze zerkają zadowoleni w zwierciadło i stwier
dzają, o ile lepszy jest ich wygląd, o ile bardziej uduchowione
twarze. Panie uśmiechają się poza wachlarzami, panowie wy
mieniają drwiące spojrzenia na widok mieszczańskiego wyglą
du i plebejskości groźnego literacko rywala. Lecz w chwili gdy
Balzac zaczyna mówić, przykre wrażenie zmienia się: bo oto
tryska potok, tryska kaskada, skrząc się dowcipem i polotem.
Wytworna dzielnica Paryża.
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Atmosfera nasiąka elektrycznością, Balzac przyciąga niby
magnes uwagę wszystkich. Mówi o tysiącu rzeczy, o filozofii,
o projektach politycznych, zna setki anegdot, opowiada praw
dziwe i zmyślone historyjki, które zaprawia jeszcze swą fan
tazją. Przechwala się, kpi, śmieje się, w małych oczach tańczą
złote skry, upaja siebie i innych. W momencie gdy może udzie
lić nieco ze swego wewnętrznego bogactwa, jest nieporów
nany.
Ta sama co w jego dziełach, olbrzymia siła jest źródłem
niepowtarzalnego czaru, który z niego promieniuje. Każde
działanie objawia się u niego z intensywnością dziesięciokrot
nie większą niż u innych. Kiedy się śmieje, obrazy dygoczą na
ścianach, gdy mówi, słowa kłębią się i pienią, a słuchacz zapo
mina o zepsutych zębach. W podróży co pół godziny wciska
napiwek pocztylionowi, aby popędzał konie; gdy rachuje, w i
rują przed nim tysiące i miliony. W pracy nie zna dnia ani no
cy, dziesięć, dwanaście, czternaście godzin na dobę nie rusza
się z miejsca, wypisuje dwanaście piór. A gdy je... Opisał to
Goslan:
„Jego wargi drżały, oczy błyszczały szczęściem, ręce
dygotały z rozkoszy na widok piramidy pięknych gruszek
lub brzoskwiń. Był wspaniały na swój pantagruelowski
sposób; zdjął krawat, koszula była otwarta, z nożem do
owoców w ręce śmiał się, pił, miażdżył w zębach mięsi
sty owoc gruszki...“
Wszystko czyni z radością i uporem maniaka. Każda funk
cja przekracza zwykłą miarę. Obca mu jest wszelka małostko
wość, posiada dobroduszność i dziecięcą naiwność olbrzyma.
Nie zna obawy, z sobą samym postępuje rozrzutnie, nic nie
potrafi zachwiać jego dobrodusznością. Wie, że koledzy czują
się przytłoczeni jego zbyt masywną obecnością, że za jego ple
cami szepczą, iż nie posiada stylu i tym podobne złośliwostki.
Lecz z wrodzonym entuzjazmem obdarza każdego miłym słów
kiem, dedykuje im książki, w „Komedii ludzkiej" wymienia
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każdego na jakimś miejscu. Jest za wielki na wrogość. Nigdzie,
na przestrzeni całego jego dzieła, nie ma wycieczek osobistych
przeciw komukolwiek. Gdy rachuje, rachuje błędnie, ponieważ
wychodzi ze zbyt wielkich założeń. A gdy dręczy i ujarzmia
swych wydawców, nie czyni tego dla paru franków, lecz z roz
koszy, że może z nimi poigrać i pokazać pana. Gdy kłamie, to
nie po to, aby kogoś naprawdę okłamać, tylko z rozkoszy fan
tazjowania, dla farsy. Wie, że naśmiewają się z jego dzieci
nad, lecz zamiast ich unikać, potęguje je jeszcze. Opowiada hi
storyjki w gronie przyjaciół i widzi dobrze swym szybkim,
ostrym wzrokiem, że nie wierzą mu ani słowa i że nazajutrz
z rana rozniosą je po całym Paryżu, ale właśnie dlatego w y
myśla jeszcze bardziej soczyste kłamstwa. Cieszy go, że inni
uważają go za wcielenie absurdu, za kogoś, kto nie pasuje do
ich schematu. I uprzedzając karykatury, sam siebie karykaturuje w duchu rabelaisowskim. Cóż inni mogą mu zrobić? Wie
każdej chwili, czuje to, że jego mięśnie pod skórą i mózg
w czaszce są silniejsze od nich wszystkich, niech więc śmieją
się z niego do woli.
To poczucie siły płynie u Balzaka z jego ciała i mózgu, z mię
śni, krwi i soków żywotnych, a skierowane jest na całość ży
cia, nie na sławę czy powodzenie. Jako literat czuje się jesz
cze niepewnie w trzydziestym szóstym roku życia po „Ojcu
Goriot“ , po „Jaszczurze" i tuzinie innych arcydzieł. Jego po
czucie życia nie płynie z rozwagi, samoobserwacji lub osądu in
nych, jest raczej czymś żywiołowym. Czuje w sobie pełnię
i rozkoszuje się tym uczuciem, nie rozkładając go trwożnie
i nie analizując.
„W moich pięciu stopach i dwóch calach wzrostu za
warte są wszystkie możliwe kontrasty i przeciwieństwa.
Kto zechce nazwać mnie próżnym, rozrzutnym, upartym,
lekkomyślnym, niekonsekwentnym, fircykowatym, leni
wym, bez zastanowienia i wytrwałości, gadatliwym, nie
taktownym,
niedbałym,
nieuprzejmym, dziwacznym
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i zmiennym — będzie miał słuszność tak samo jak ten,
kto powie, że jestem skromny i odważny, ciężki do pła
cenia, energiczny, wytrwały, pracowity, stały w uczu
ciach, milczący, subtelny, uprzejmy i zawsze wesół. Moż
na równie dobrze twierdzić, że jestem tchórzem lub bo
haterem, człowiekiem mądrym lub ignorantem, utalento
wanym lub głupcem — nie zdziwiłbym się niczemu. Sam
w końcu postanowiłem uwierzyć, że jestem jedynie in
strumentem, na którym grają okoliczności".
Inni mogą myśleć o nim, co im się żywnie podoba, chwalić
go lub drwić z niego, on kroczy naprzód, wyprostowany, dziel
ny i pogodny na przekór wszystkim przeciwnościom, ze spo
kojem żywiołu. Kto posiada taką siłę, może się nie troszczyć
0 nic. Jego próżność jest dziecinna, lecz nie małostkowa. Po
siada pewność i beztroskę człowieka żyjącego w lekkim oszoło
mieniu.
Podobnie wielkoduszna natura musi być rozrzutna i Balzac
jest rozrzutny w każdym sensie tego słowa. Pod jednym tylko
względem był oszczędny: w obcowaniu z ludźmi. Kto jak on
miał „tylko jedną godzinę dziennie do oddania światu" •—
jak sam mawiał — ten nie ma w życiu miejsca na towarzyskość. Ludzi, z którymi go naprawdę coś łączyło, można w yli
czyć na palcach. Może nie więcej jak dziesięciu miał napraw
dę bliskich, a i ci wszyscy — poza jedną najważniejszą posta
cią — skupili się dokoła niego przed trzydziestym rokiem jego
życia. Również w przyjaźni, jak w każdym doświadczeniu czy
dążeniu do doskonałości artystycznej, niewiele już osiąga
w późniejszych latach. Co było do zdobycia, zdobył już przed
tem. Od tej pory zwrócony jest wyłącznie ku swemu dziełu
1 tylko ludzie przez niego stworzeni są dlań ważni i praw
dziwi.
W szczupłym, lecz trwałym kręgu przyjaciół przeważają ko
biety. Dziewięć dziesiątych jego listów, może nawet więcej,
skierowanych jest do kobiet. Jedynie wobec nich może zna
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leźć ujście jego nieodparta chęć ulżenia wezbranemu sercu.
Jedynie przed nimi może się ujawnić taki, jaki jest naprawdę,
i od czasu do czasu, po długim milczeniu wybucha u niego
gwałtowna potrzeba wypowiedzenia się; nieraz nawet wobec
kobiety, której nigdy nie widział lub którą zna przelotnie.
Nigdy do żadnego mężczyzny nie pisze intymnego listu i na
wet z największymi i najsłynniejszymi pisarzami współczes
nymi, Wiktorem Hugo czy Stendhalem — nie mówi o swych
konfliktach wewnętrznych lub sprawach twórczości. Zapalo
ny rozmówca, który nie słucha wcale odpowiedzi partnera
i puszcza swobodnie wodze fantazjom i zmyśleniu, daleki jest
od wszelkiej koleżeńskości zarówno w listach jak w bezpośred
nim obcowaniu. W swej pełni i bezmiarze nie szuka w przy
jaźni podniet, raczej czegoś wręcz przeciwnego; wytchnienia.
Jeśli odpowiada na listy kobiece, to nie dlatego, że — jak pi
sał drwiąco do Teofila Gautiera — to formuje styl, tylko z głę
bokiej, jemu samemu może niezupełnie świadomej potrzeby
znalezienia kobiety, która go zrozumie. Zmiażdżony pracą,
szczuty zobowiązaniami, gnębiony długami, wciąż na nowo
zmuszany do udziału w burzliwym życiu, tęskni ustawicznie
za kobietą, która równocześnie byłaby mu matką, siostrą, ko
chanką i pomocnicą, jak pani de Berny w okresie jego rozwo
ju. To nie żądza przygód, nie zmysłowość czy erotyzm gnają
go wciąż na poszukiwanie, lecz przeciwnie, namiętna potrzeba
spokoju. Niech nas nie mamią „Powiastki ucieszne“ i ich trys
kająca, chełpliwa, cielesna zmysłowość. Balzac nie był nigdy
Don Juanem ani Casanową, jego pożądanie zwrócone jest ku
kobiecie w iście mieszczańskim tego słowa znaczeniu, „ku ko
biecie i majątkowi", jak nieraz powiada. Człowiekowi o takiej
fantazji i wrażliwości psychicznej nie trzeba łatwych przygód
miłosnych. Napięcie jego życia psychicznego jest zbyt duże,
aby musiał szukać urozmaicenia. Na pół świadomie, niekiedy
tylko zdając sobie z tego sprawę, pożąda jedynie kobiety, która
by zadowoliła dwa bieguny jego istoty: osobistymi wymaga
niami nie ograniczała jego dzieła, z drugiej zaś strony uwol
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niła go od przekleństwa pracy dla zarobku. Kobiety, która
by zaspokoiła jego nadmierną pobudliwość i równocześnie
zdjęła z niego brzemię trosk materialnych. I na dobitkę, dla
zaspokojenia jego dziecinnego snobizmu, powinna być arystokratką.
Znalezienie takiej kobiety jest niespełnionym nigdy snem
jego życia. To, czego szuka, dane mu jest zaledwie w ułam
kach, to jedna połowa, to druga, nigdy — albo też za późno —
obydwie w jednym przedmiocie. Już pierwszy stosunek z pa
nią de Berny nosi w sobie przekleństwo połowiczności, ponie
waż, jak się wyraził, „diabeł przekręcił tak okrutnie mecha
nizm lat“ . W tej kobiecie, która była nauczycielką jego lat
młodych, pocieszycielką w biedzie, wybawczynią w nieszczę
ściu i namiętną kochanką, znalazł dwudziestotrzyletni mło
dzieniec wszystko. Ale to, co było z konieczności naturalne,
romans dwudziestotrzyletniego młokosa z czterdziestosześcioletnią, dojrzałą kobietą, z biegiem lat przerodziło się w stosu
nek groteskowy, przeciwny naturze. Nawet człowiekowi ży
jącemu wśród złudzeń, człowiekowi seksualnie tak niewybred
nemu jak Balzac, który w każdej kobiecie umie znaleźć wyma
rzoną Helenę, przykro jest w wieku lat trzydziestu być ko
chankiem pięćdziesięcioczteroletniej kobiety i chociaż ciężko
jest pani de Berny pogodzić się z tym — nawet najdzielniejszej
kobiecie jest ciężko zrezygnować, dopóki kocha — jest rzeczą
nieuniknioną, że stosunek ich musi z czasem ulec sublimacji
i ze zmysłowego przejść na tory czystej, macierzyńskiej przy
jaźni.
Jeszcze jednak przed tą powolną rozłąką temperament Bal
zaka szuka sobie ujścia, wywołując zazdrość starzejącej się
przyjaciółki, zazdrość tym bardziej uzasadnioną, że nowa mi
łość jest już również w jesieni lat i u schyłku cielesnych po
wabów. Księżna d'Abrantes, wdowa po generale Junot, jest
w 1829, gdy ją Balzac poznaje w Wersalu, już dość podnisz
czonym posągiem; wykluczona z dworu Bourbonów, mało po
ważana w sferach towarzyskich, jest ponadto zadłużona tak
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strasznie, że musi uprawiać szacherkę własnymi wspomnie
niami i co roku wydobywać z zanadrza stare skandale, praw
dziwe lub urojone, aby móc sprzedać jeszcze jeden ich tom.
Mimo to nie trudno jej przyciągnąć ku sobie młodego pisarza
z nieco zbyt macierzyńskich ramion pani de Berny. Działa na
dwie najsilniejsze cechy jego charakteru: na nienasyconą
nigdy ciekawość artysty, pragnącego pojąć historię jako rzecz
żywą, oraz na jego wewnętrzną słabość, niezaspokojony i nie
możliwy do zaspokojenia snobizm. Tytuł i arystokratyczne
nazwisko wywierały nieprzezwyciężony, niekiedy wręcz śmiesz
ny urok na synu drobnomieszczańskiej pani Balzakowej.
Tryumf, że jest przyjacielem i kochankiem księżnej, następcą
w je j łożu nie samego wprawdzie cesarza, ale jednego z jego
generałów, następcą Murata, króla Neapolu oraz księcia Metternicha — ten tryumf każe mu bodaj na krótko odwrócić się
od pani de Berny, której matka była ostatecznie tylko garde
robianą Marii Antoniny.
Rozdymany próżnością gorączkowo rzUca się Balzac w tę
nową przygodę, według wszelkiego prawdopodobieństwa wca
le nie trudną. Jaka zdobycz dla przyszłego „historyka swej
epoki“ , dla człowieka o jego fantazji, któremu wystarczy iskra
dla rozjaśnienia horyzontu. Położyć się „między dwa przeście
radła" z kobietą, która zna wszystkie tajemnice historii!
Księżna d‘Abrantes poznała Napoleona u swej matki jeszcze
w okresie, gdy był chudym kapitanem Bonaparte; w Tuileriach zajmowała pierwsze miejsce pośród nowych książąt
i księżniczek, a historię świata obserwowała także od strony
alkowy i tylnych schodów. I jeśli powieści Balzaka z epoki
napoleońskiej „Ciemna sprawa", „Pułkownik Chabert" są
przesycone rzeczową dokumentacją, zawdzięczają to temu sto
sunkowi, w którym prawdziwa miłość miała udział o wiele
mniejszy aniżeli wzajemne pożądanie i psychiczna ciekawość.
Zresztą romans ten nie trwa długo; wkrótce pozostaje z nie
go tylko koleżeństwo. Oboje zadłużeni, oboje żądni życia i wnet
zwróceni ku innym namiętnościom, jeszcze przez czas dłuższy
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usiłują sobie wzajemnie pomagać, nawet po wygaśnięciu sło
mianego ognia zmysłów. Księżna wprowadza Balzaka do pani
Recamier i paru innych arystokratycznych domów; on znowu
pomaga jej wydostać od nakładców najwyższą cenę za pa
miętniki, może nawet sam przy ich pisaniu współpracuje. Po
woli księżna, odpływa z jego życia. I dopiero po latach, gdy
opisuje koniec tej kobiety, którą znaleziono martwą w marnej
izdebce na poddaszu, poznać można po tonie pełnym przera
żenia, że zapomniał o niej już dawno i że spotkanie z nią było
jedynie przelotnym epizodem jego młodości.
*

*

*

W tym samym mniej więcej czasie inna kobieta, Zulma
Carraud, wchodzi w życie Balzaka — najlepsza, najszlachet
niejsza, najbardziej wartościowa i pomimo przestrzennego
i czasowego oddalenia najbardziej trwała z jego przyjaźni.
Zulma Tourangin, rówieśnica ulubionej jego siostry Laury,
poślubiła w r. 1816 kapitana artylerii, Carrauda, człowieka
prawego i zacnego; na skutek szczególnie niesprzyjających
okoliczności nie znalazł on jednak należnego uznania. W erze
napoleońskiej, podczas gdy jego koledzy na polach bitew
i w ministerstwach robili fantastyczne kariery, ten dzielny
oficer siedział latami w niewoli angielskiej. Gdy go wreszcie
wypuszczono, było za późno, trudno było zużytkować oficera,
który nie miał w niewoli sposobności nawiązania cennych
kontaktów lub zdobycia orderów za odwagę w bitwie. N a j
pierw umieszczono go w małym prowincjonalnym garnizonie,
a w końcu zrobiono go dyrektorem państwowej fabryki pro
chu. I tak małżeństwo Carraud wiedzie spokojne, zamknięte
życie na uboczu. Zulma, kobieta nieładna, lekko utykająca,
nie kochając męża żywi jednak szacunek dla jego prawego
charakteru i głęboko współczuje losowi, który przedwcześnie
pozbawił go radości życia i złamał jego ambicje. Wiernie za
biega o niego i syna, a że jest kobietą mądrą i obdarzoną wiel
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kim, płynącym z serca taktem, potrafi nawet w małej mieści
nie skupić dokoła siebie szczupłe grono porządnych, zacnych,
choć zgoła nie wybitnych ludzi. Między nimi jest kapitan Periolas, który polubi bardzo Balzaka i udzieli mu niejednej
ważnej informacji dotyczącej militarnych szczegółów jego po
wieści.
Spotkanie Zulmy z Balzakiem w domu jego siostry było dla
obu stron szczęśliwym wydarzeniem. Dla inteligentnej humanistki, której duchowy poziom przewyższał znacznie poziom
jej sfery, a nawet poziom słynnych kolegów i krytyków Bal
zaka, spotkanie w swym małym światku tego człowieka jest
prawdziwym przeżyciem. Równie szybko poznaje w nim ge
nialnego twórcę jak i gorącego humanistę. Dla Balzaka znowuż jest prawdziwym szczęściem świadomość, że oto ma dom,
do którego może się w każdej chwili schronić, znużony pracą,
ścigany przez wierzycieli, przejęty wstrętem dla swych spraw
pieniężnych — dom, gdzie nikt nie będzie go snobistycznie po
dziwiał albo wystawiał na pokaz. Znajdzie tam zawsze przy
gotowany dla siebie pokój, gdzie może swobodnie pracować,
wieczorem zaś — serdecznych, życzliwych ludzi, z którymi
może swobodnie pogadać w atmosferze całkowitej poufałości.
Tu może zachowywać się, jak mu się podoba, nikomu nie jest
ciężarem i sama świadomość, że czeka go zawsze azyl, tak ko
nieczny dla odprężenia po ciężkiej pracy, każe mu już na wiele
tygodni naprzód marzyć o wycieczkach do garnizonu Carraudów, do St. Cyr, Angouleme czy Frapesle.
Balzac wnet spostrzega duchową wartość nieznanej i nie
pozornej kobiety, je j godne podziwu oddanie i szczerość. Roz
poczyna się przyjaźń czysta i piękna. Bez wątpienia Zulma
Carraud. również jako kobieta odczuwała niepospolity urok
jego osobowości, ale trzyma swoje serce twardo na wodzy.
Zdaje sobie sprawę, że nikt inny nie byłby tak bardzo odpo
wiedni dla tego niespokojnego ducha, że żadna inna kobieta
nie potrafiłaby tak „wymazać samą siebie" w obliczu tej nie
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pospolitej osobowości, a przytym odjąć mu i złagodzić wszyst
kie troski.
„Ja byłam kobietą przeznaczoną Ci losem" — pisze
do niego, on zaś ze swej strony:
„Potrzebna mi była kobieta taka jak Ty, wyzbyta ego
izmu".
I wyznaje:
„Kwandrans spędzony wieczorem z Tobą znaczy dla
mnie więcej niż wszystkie rozkosze nocy w objęciach
pięknej kobiety..."
Lecz Zulma Carraud patrzy trzeźwo i widzi, że zbyt mało
posiada kobiecego, zmysłowego uroku, aby mogła wystarczyć
na zawsze mężczyźnie, którego stawia ponad wszystko; zre
sztą dla natury tak prawej zdrada męża lub opuszczenie go
jest rzeczą niemożliwą. Tak więc całą ambicję skierowuje na
to, aby mu ofiarować przyjaźń, „dobrą i świętą przyjaźń",
wolną od wszelkiej próżności, ambicji i korzyści własnej, nie
zmąconą najlżejszym erotycznym tonem; ponieważ nie może
mu być kochanką i kierować nim jak przedtem pani de Berny,
pragnie oddzielić te dwie sfery, aby mu się stać tym pełniej
szą pomocnicą we wszystkich tarapatach, i woła:
„M ój Boże! Czemu los nie zagnał mnie do miasta,
w którym T y musisz mieszkać! Dałabym Ci przyjaźń,
jakiej byś tylko pragnął, mieszkałabym w jednym do
mu z Tobą... Byłoby to szczęście w dwóch tomach".
Ale że nie ma możliwości podziału życia na sferę ducho
wą i zmysłową, Zulma szuka innego wyjścia:
„Adoptuję Cię za syna..."
Zadaniem jej życia będzie myśleć za niego, troszczyć się
o niego, radzić mu. Jak wszystkie kobiety w życiu Balzaka,
ona również odczuwa potrzebę macierzyńskiej miłości wobec
tego geniusza — dziecka, które samo nie potrafi urządzić sobie
życia.
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W istocie Balzac nie miał nigdy, nawet wśród najpoważniej
szych sobie współczesnych krytyków i artystów, rzetelniejsze
go i lepszego doradcy w sprawach sztuki i życia od tej małej,
niepozornej kobiety, zagrzebanej w banalnym małżeństwie
wśród prowincjonalnej szarzyzny. W czasie gdy dzieło Balza
ka zdobywa już wprawdzie rozgłos, staje się modne, ale nie
znajduje jeszcze zrozumienia, pisze do niego z akcentem nie
zachwianej szczerości, cechującej każde jej słowo:,
„Jesteś pierwszym pisarzem naszej epoki, a dla mnie
najwybitniejszym pisarzem w ogóle. Można Cię porów
nać tylko z Tobą samym, przy Tobie wszystko inne wy
daje się płaskie i czcze“ .
Co prawda zaraz dodaje:
„ A mimo to, mój drogi, mam zastrzeżenia, czy wzmoc
nić moim głosem potężny chór, śpiewający pieśni po
chwalne na Twoją cześć".
Trafnym instynktem obawia się, że Balzac powodzenie swe
zawdzięcza sensacji, przemijającej modzie. Właśnie dlatego,
że zna wielkość jego serca, że kocha „dobrego i serdecznego
w gruncie rzeczy Balzaka", który „tkwi poza muślinowymi
zasłonami, kaszmirowymi szalami i figurkami z brązu" —
obawia się (i słusznie), iż snobistyczne powodzenie w salo
nach i materialne u nakładców mogą być niebezpieczne dla je 
go talentu i charakteru. Ambicją jej jest, aby ten genialny
człowiek, na którym poznała się wcześniej od innych, wykrze
sał z siebie najwyższe i najlepsze możliwości.
„Opętana jestem pragnieniem, aby Cię widzieć dosko
nałym — wyznaje — a ta doskonałość jest czymś zgoła
innym aniżeli modne powodzenie w salonach, które, oba
wiam się, że zaszkodzi Ci w przyszłości.
Doskonałość — w tym musi leżeć Twoja prawdziwa
sława, sława w przyszłości — o niej myślę. Ta sława
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jest dla mnie tak ważna, jak gdybym nosiła Twoje naz
wisko lub stała przy Tobie tak blisko, że mogłaby i mnie
objąć swym promieniowaniem".
Chce stać się artystycznym sumieniem człowieka, którego
Wielkość i dobroć zna równie dobrze jak dziecinną próżność
i skłonność marnotrawienia własnych sił. I nawet ryzykując
Utratę tej przyjaźni, która ma dla niej największą wartość,
z cudowną szczerością wyraża zarówno zastrzeżenia jak uzna
nie, świadoma różnicy dzielącej ją od dam z towarzystwa, bez
krytycznie adorujących młodego autora. N ikt w czasach ów
czesnych nie dał tak słusznej jak ona oceny i krytyki Balza
ka. Jeszcze dzisiaj, po stu latach, każda pochwała i każde za
strzeżenie tej niepozornej kobiety z Angouleme są istotniej
sze od sądu Sainte Beuve‘a i zawodowej krytyki. Podziwia
„Ludwika Lambert", „Pułkownika Chabert", „Cezara Birotteau" i „Eugenię Grandet", żywi wyraźną niechęć do mdłej,
salonowej opowieści „Kobieta trzydziestoletnia"; „Lekarza
wiejskiego" całkiem słusznie określa jako przeładowanego ide
ami i niestrawnego, odpycha ją wręcz wyśrubowana pseudomistyka „Serafity". Ze zdumiewającym jasnowidzeniem wy
czuwa zawsze każde niebezpieczeństwo zagrażające jego wzlo
towi. Gdy Balzac chce się poświęcić polityce, upomina go zroz
paczona :
„Historie ucieszne są ważniejsze od portfelu ministra".
A gdy zwraca się ku partii rojalistów, woła:
„Pozostaw tę obronę ludziom z otoczenia dworu i nie
wiąż się z nimi, zabrudzisz przy tym Tw oją rzetelnie
zdobytą opinię!"
Z dumą i przekorą wyznaje, że pozostanie zawsze wierna
swej miłości do „klasy biedaków, tak haniebnie oczernianych
i wyzyskiwanych przez klasę bogatych". Sama należy do ludu.
Balzac — 9
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„Towarzysko obracamy się wprawdzie w sferach arystokratycznych, ale zawsze zachowaliśmy sympatię dla
ludu cierpiącego pod uciskiem".
A gdy widzi, jak bardzo Balzac szkodzi swemu dziełu przez
pośpiech, ostrzega go:
„Czy doprawdy zowiesz to twórczością, kiedy piszesz
z nożem na gardle? Jak możesz stworzyć dzieło dosko
nałe, jeśli nie masz nawet czasu rzucić go na papier? Po
co ten pośpiech... aby tylko pozwolić sobie na zbytek,
dobry dla wzbogaconego piekarza, lecz nie dla geniusza?
Ten, kto dał wizerunek Ludwika Lambert, nie ma potrze
by trzymać angielskich koni... Boli mnie, Honore, gdy
Cię nie widzę wielkim. Ach, ostatecznie daruję konie,
powóz i perską kotarę. Ale nie dałabym jakiemuś łotro
wi możności powiedzenia o mnie: za pieniądze można
go zawsze kupić".
Kocha jego wielkość i obawia się jego słabości; z trwogą
patrzy, jak pisarz usiłuje prześcignąć swą własną produkcję,
jak chętnie pozwala się zagarniać przez arystokratyczne sa
lony, jak dla zaimponowania „dobremu towarzystwu", którym
ona gardzi, otacza się niepotrzebnym, wpędzającym go w długi
zbytkiem, i zaklina go:
„N ie zużywaj się tak przedwcześnie!"
Obdarzona silnym francuskim zmysłem wolności, pragnie
widzieć największego artystę stulecia niezależnym w każdym
sensie — niezależnym od pochwały i nagany, od publicznego
uznania i pieniędzy. Rozpacza, że Balzac popada wciąż w no
wą niewolę i zależność:
„Będziesz zawsze niewolnikiem przykutym do galery.
Żyjesz za dziesięciu i spalasz się pożądaniem. Twoim lo
sem będzie zawsze los Tantala"*.
* Tantal — syn Zeusa, za zbrodnie strącony do podziemia, gdzie cier
piał wieczny głód i pragnienie (przyp. tium.).
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Prorocze słowa !
Wewnętrzna prawość Balzaka, który był tysiąckrotnie mą
drzejszy od własnych próżnostek, sprawia, że w epoce, gdy
księżne i hrabiny schlebiają mu i kadzą, nie tylko bierze so
bie do serca twarde i nieraz gwałtowne wyrzuty Zulmy, ale
zawsze dziękuje tej prawdziwej przyjaciółce za je j szczerość.
V

„T yś jest moją publicznością — odpowiada je j —
jestem dumny, że znam Ciebie, która dajesz mi odwagę
doskonalenia się“ .
Dziękuję je j za to, że mu pomaga.
jjWypielić chwasty na moich polach. Każde nasze wi
dzenie się było zyskiem w moim życiu“ .
Zdaje sobie sprawę, że w je j upomnieniach nie tkwi niska
pobudka, zazdrość czy intelektualna zarozumiałość, lecz w y
łącznie najszczersza troska o nieśmiertelność jego sztuki.
W swym życiu daje je j odrębne miejsce:
„Żywię dla Ciebie uczucie, jakiego z żadnym innym nie
da się porównać, żadne nie jest mu równe lub podobne'1.
A kiedy potem skieruje swe wyznania ku innej, ku pani
Hańskiej, „to uprzywilejowane stanowisko w moich uczuciach"
nie zostanie zachwiane. Będzie tylko bardziej milczący wobec
dawnej przyjaciółki, może w poczuciu tajemnego wstydu
i jakby niesmaku wobec samego siebie. Podczas gdy wobec pa
ni Hańskiej i innych kobiet stroi się w romantyczno-dramatyczne pozy, żongluje kolumnami cyfr swoich długów i kolum
nami stron swej pracy, tej jednej kobiecie nie śmie powiedzieć
słówka nieprawdy; wie, że ona wyczuje ją natychmiast, i pod
świadomie staje się powściągliwszy. M ijają lata, w ciągu któ
rych — ku własnej szkodzie — nie odwiedza jej cichego do
mu, a gdy Zulma raz jeden — Bóg wie, z jakim trudem przy
bywa do Paryża, jest tak pogrążony w pracy, że nie otwiera
nawet je j listu i pozwala je j czekać o godzinę zaledwie drogi
9'
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przez czternaście dni na odpowiedź, na zaproszenie, które
nigdy nie przyjdzie. Lecz niedługo przed śmiercią, w tym ro
ku, kiedy już ciężko chory może wreszcie po szesnastu latach
walki zawieźć panią Hańską jako swą żonę do Paryża, przy
staje na mgnienie oka, aby spojrzeć wstecz na całe swoje ży
cie, i pojmuje, że Zulma była najważniejszą, najbardziej od
daną i szczerą z jego przyjaciółek. I chwyta pióro, aby je j na
pisać :
„N igd y nie przestałem myśleć o Tobie, kochać Cię,
i nawet tutaj rozmawiać z Tobą..."
*

*

*

Ealzac, wieczny ryzykant i koloryzator, nie przesadził wca
le, gdy swój stosunek do Zulmy Carraud nazwał najczystszą
przyjaźnią i stawiał go daleko od innych i ponad innymi.
Wszystkie inne jego stosunki z kobietami — z wyjątkiem póź
niejszego i znacznie mniej szczerego z panią Hańską — były
mniej lub więcej epizodyczne. Przy tym Balzac okazuje się
dobrym znawcą ludzi, gdy spośród wszystkich słynnych kobiet
zbliża się najbardziej do szlachetnej Marceliny DesbordesYalmore. Poświęca je j jedno ze swych najlepszych dzieł i za
dyszany pnie się po stu stopniach w górę do je j mansardy
w Palais Royal, co przy jego tuszy jest nie lada wyczynem.
Z George Sand, którą nazywa „swym bratem George‘em“ , łą
czy go serdeczne koleżeństwo, zupełnie pozbawione tonów
erotycznych, co w owej epoce jest niemal wyjątkiem. Duma
chroni go przed zapisaniem się do katalogu jej kochanków,
na czternastego czy piętnastego z kolei, przed wstąpieniem
w „braterstwo łoża" z połową paryskiej literatury, z A lfr e 
dem de Musset, z Sandeau, Chopinem, Sainte-Beuve‘em. Na
dalszym planie majaczą niby cienie jeszcze inne postacie ko
biece. Nieznana „M aria“ z którą ma przelotny romans i praw
dopodobnie dziecko, „Ludwika", której nazwiska również nie
znamy. W sprawach poważnych, gdy szło o intymne stosunki
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z kobietami, Balzac umiał być dyskretny mimo gadatliwości
i beztroski.
Jeszcze bardziej wyjątkowe są jego przyjaźnie z mężczyzna
mi. Wszyscy niemal, z którymi utrzymuje serdeczną zażyłość,
byli ludźmi niepozornymi i nieznanymi. U kobiet szuka od
prężenia po ogromnym napięciu duchowym, u mężczyzn —
oparcia i zrozumienia. Podobnie jak większość natur twór
czych oddanych wszechwładnemu dziełu, jak Goethe czy Beethoven, Balzac również nie wybiera wybitnych duchów, którzy
by mu dodali bodźca i otuchy do tworzenia i walki. Wystarczą
mu ludzie, do których może się ufnie zwrócić w kłopotach,
którzy w krótkich przerwach w pracy potrafią służyć mu po
mocą lub rozrywką. Szuka u ludzi jakby namiastki stosunków
rodzinnych. Zaiste, mało się wie o niejakim monsieur de Margonne, którego pałac w Sachez z tuzin razy ofiarował ucieka
jącemu z Paryża poecie wygodne miejsce do pracy. Jego praw
dziwymi przyjaciółmi nie byli bynajmniej wielcy współcześni,
pokroju W. Hugo czy Lamartine‘a, Heinego czy Chopina, mi
mo że ich wszystkich znał, ale — osobliwym i groteskowym
trafem — drobny kupiec, lekarz, krawiec i nie znany ogółowi
malarz. „M ały pere Dablin“ jest mu,nieodzowny od czasu uli
cy Lesdigieres, z Augustem Borget, zupełnie nieznanym ma
larzem, żyje wspólnie przy rue Cassini, doktór Nacąuart jest
jego lekarzem aż do śmierci i wspiera go nie tylko fachowymi
radami, gdy idzie o przedstawienie w powieści stanów choro
bowych, ale także paru setkami franków, gdyż zachodzi, potrze
ba załatania stałych dziur w worku z długami, który całe życie
dźwiga Balzac na grzbiecie. Jako ostatni w szeregu figuruje
krawiec Buisson z ulicy Richelieugo, który potrafił ocenić Bal
zaka wcześniej od paryskich krytyków. N ie tylko szyje mu na
kredyt, ale czasami pożycza mu nawet pieniędzy i daje schron
w swoim domu, gdy Balzac nie może się uporać z innymi,
mniej wyrozumiałymi wierzycielami. Być wierzycielem czło
wieka o naturze tak wdzięcznej jak Balzac nie było jednak ni
gdy kiepskim interesem. Wszystkie drobne i znaczne długi za
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ciągnięte u dzielnego krawca spłacił jednym wierszem „Kome
dii ludzkiej'*:
„Ubranie uszyte przez Buissona wystarczy, aby ode
grać w każdym salonie rolę królewską".
Tymi kilku słowami reklamy uczynił Buissona dostawcą do
brego towarzystwa. Wielcy ludzie mają bowiem do rozporzą
dzenia prócz zdawkowej monety jedną szczególną: mogą pła
cić nieśmiertelnością.
*
*

*

Kiedy Balzac podejmuje swe właściwe dzieło, niewielki krąg
łudzi dokoła niego jest w zasadzie zamknięty. W trzydziestym
roku życia okres czerpania z zewnątrz jest już zakończony.
N ie potrzebuje już podniety, rozmów, lektury, nowych ludzi.
Wszystko w nim jest gotowe i odtąd wszystkie siły swego du
cha i geniuszu, ciepło i intensywność uczuć odda tylko swemu
dziełu.
„W ielkie drzewo — powiedział kiedyś — wysusza grunt do
koła siebie. Aby kwitnąć i rodzić owoce, wyciągnie wszystek
sok i siłę ze swego otoczenia". Chociaż związany z setkami lu
dzi przelotną znajomością, nie poszerzy już Balzac ścisłego ko
ła przyjaciół, ukształtowanego w trzydziestym roku życia. Jed
na tylko postać, E w y Hańskiej, zostanie później włączona
w ten krąg, aby stać się ośrodkiem i sercem jego życia.

Rozdział

VIII

BALZAC N A ZE W N Ą TR Z I W E W N Ą TR Z
Nagły sukces oznacza zawsze pewne niebezpieczeństwo dla
artysty. W 1828, mając lat 29, jest Balzac nędznym, małym
kulisem literackim, który anonimowo haruje i pisze dla in
nych, jest zbankrutowanym i po uszy zadłużonym kupcem.
W rok, dwa lata później ten sam Balzac jest jednym z naj
sławniejszych autorów Europy, czytany jest w Rosji, Niem
czech, Skandynawii, Anglii. Czasopisma i dzienniki wyrywają
go sobie, nakładcy poszukują, kobiety zasypują go wielbiący
mi listami. Przez noc spełniło się jedno z marzeń dzieciństwa,
„la gloire“ , wielka, oślepiająca, na cały świat promieniująca
sława. Podobne powodzenie musiałoby w końcu oszołomić na
wet bardziej zrównoważonego człowieka, a co dopiero naturę
tak pełną przesady, optymistyczną i żyjącą iluzją. Za wiele lat
żył w cieniu, ubóstwie i głodzie, pełen rozpaczliwej niecierpli
wości siedział w swej celi i patrzył zazdrośnie na tych, którzy
mieli bogactwo, kobiety, powodzenie, dosyt i doznawali niezli
czonych niespodzianek życia. Jakże więc zrozumiałe jest, że
człowiek tak zmysłowy chce niby rozkosz wykosztować szepty
i szum dokoła swego nazwiska, że pragnie oddychać, smako
wać, czuć tę sławę — czuć źrenicą i skórą przychylne ciepło,
słodki oddech pochlebstwa, że chce, skoro go wreszcie oczeku
ją jako uznanej przez świat osobistości, pokazać się temu
światu. Znużony poniżeniem, długoletnią niewolą, ciągłym li
czeniem, oszczędzaniem i pożyczaniem, chce ulec pokusom sła
wy, zbytku, bogactwa i rozrzutności. Wie, że oto wielka scena
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świata stoi przed nim otworem. Postanawia pokazać się pu
bliczności i odegrać pewną rolę w życiu towarzyskim stolicy,
Ale jak wiele mocy ujawnił w swych dziełach, tak mało po
siada talentu i zdolności do roli lwa salonowego. Umysł ludzki
jest skonstruowany tak osobliwie, że nawet doskonałe rozpo
znanie i najbogatsze doświadczenie nie potrafią zwalczyć wro
dzonych słabości. Poznanie jest równoznaczne z przezwycię
żeniem i wciąż na nowo widzimy, jak ludzie najmędrsi są bez
silni wobec własnych śmiesznostek. Balzakowi nie udało się
nigdy pokonać swej najgorszej wady, snobizmu, mimo że na
pewno był świadkiem dziecinady i śmieszności tego upodoba
nia. Człowiek, który stworzył największe dzieło stulecia i mógł
by kroczyć obok książąt i królów, wolny jak Beethoven, cierpi
na groteskową arystokratomanię. List jakiejś księżnej z faubourg St.-Germain znaczy dlań więcej niż pochwała Goethego;
zostać Rotszyldem, mieszkać w pałacach, mieć służbę, powozy
i galerię arcydzieł — to byłoby mu może milsze od nieśmier
telności, a za autentyczny tytuł szlachecki, nadany mu przez
naiwnego Ludwika Filipa, sprzedałby duszę. Jeśli jego ojciec
zrobił wielki krok z chłopskiej ferm y do zamożnej burżuazji,
czemu by syn nie mógł zrobić dalszego — do arystokracji? Era
nieograniczonych awansów społecznych minęła dopiero wczo
raj, dlaczego właściwie miałaby się niepowrotnie skończyć?
Jeśli taki Murat, Junot, Ney — synowie rzemieślników, woź
niców i szynkarzy — dzięki atakom kawaleryjskim czy na ba
gnety otrzymali tytuły książęce, jeśli teraz finansiści, speku
lanci giełdowi i przemysłowcy dają się nobilitować, dlaczegoby
on nie miał wznieść się do tego „górnego" świata? Ta sama
siła, która 60 lat temu pchnęła ojca Balzaka z nędznej chaty
w La Nougarie do Paryża, pcha teraz syna podświadomie da
lej do góry, tylko tę „górę" widzi on opacznie nie w swej twór
czości, lecz w światowym, dotąd zamkniętym przed nim krę
gu. Trudno pojąć rozumowo ten paradoks: że aby wznieść się
do tej sfery, poniża się przez całe życie, aby żyć w luksusie,
przykuje się do galery, aby wyglądać elegancko, uczyni się
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śmiesznym. Udowadnia przy tym prawo wiele razy w swoich
dziełach wyrażone, że kto jest mistrzem w jednej dziedzinie,,
staje się partaczem, skoro próbuje działać w drugiej.
Do tego pierwszego wystąpienia Balzac przygotowuje się
starannie. Przede wszystkim: nie może wystąpić jako zwy
czajny pan Balzac, ponieważ to brzmi kiepsko i zbyt miesz
czańsko w arystokratycznej dzielnicy. Wstawia więc samowol
nie przyimek „de“ przed nazwiskiem. Począwszy od „Jaszczu
ra " wszystkie jego książki będą się odtąd ukazywały pod na
zwiskiem Honore de Balzac, i biada temu, kto się ośmieli pod
dać ten tytuł w wątpliwość. Posłyszy natenczas, że jedynie
przez skromność Balzac poprzestaje na przyczepce „de“ , bo
przecie pochodzi od markiza d‘Entrague. Dla wiarogodności
tego twierdzenia każe wyryć obcy herb na swych sztućcach
i wymalować go na karoserii swego powozu. Zmienia też cał
kowicie styl życia. W myśl jego argumentacji świat uwierzy
dopiero wtedy, że jest wielkim poetą, gdy wystąpi z należną
swej pozycji godnością. Kto ma, temu się daje. W świecie,
w którym znaczą tylko pozory, aby wiele dostać, należy wzbu
dzić pozór, że się wiele posiada. Jeśli pan de Chateubriand po
siada pałac, Girardin — dwa konie pod wierzch i nawet taki
Jules Janin czy Eugeniusz Sue mają trzy powozy, Honore
de Balzac musi być właścicielem karety z lokajem w liberii, aby
go nie uważano za pośledniejszego pisarza. P rzy ulicy Cassini
dobiera zatem jeszcze jedno piętro, sprawia sobie zbytkowne
urządzenie i żaden elegant nie śmie powiedzieć, że jest ubrany
lepiej i drożej od Honorego de Balzac. Do niebieskiego fraka za
mawia specjalnie cyzelowane w złocie guziki. Dzielny Buisson
musi mu dostarczyć na kredyt wytwornych kamizelek jedwab
nych i brokatowych. I z wypomadowaną grzywą, z małym lorgnon w ręce, nowy autor wstępuje na salony paryskie, „aby so
bie wyrobić reputację", jak gdyby nie zdobył już świata i po
tomności swymi dziełami.
*

*

*
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Ale co za rozczarowanie! Reputacja, jaką sobie zdobywa
Balzac osobistym wystąpieniem w paryskim towarzystwie, sta
je się niemal złowieszcza dla jego prawdziwej opinii. Usiłując
przedzierzgnąć się w eleganta, zawsze przez całe życie dozna
je wielkiego niepowodzenia. Zrazu nie ma jeszcze dostępu do
salonów w faubourg St.-Germain ani do pałaców wielkich po
selstw. Zjawia się w literackich salonach pani Delfiny Gay
i jej córki, pani Gerardin, w zacisznym kącie salonu pani Recamier, w salonach dam, które — ponieważ oficjalna arysto
kracja trzyma się z dala — chcą konkurować z arystokracją
literacką. Ale nawet w tym mniej wymagającym kręgu jego
przesadna, wymuszona elegancja sprawia wrażenie katastro
falne. Balzac, wnuk chłopów, syn mieszczan, sam beznadziej
ny mieszczuch, już choćby z powodu masywnej budowy ciała
nie może mieć nadziei na arystokratyczną figurę i postawę.
Żaden krawiec dworski, żadne złote guziki i koronkowe żaboty
nie mogą użyczyć wytwornego wyglądu temu z gruba ciosane
mu plebejuszowi o czerwonych policzkach, który mówi głośno
i nieustannie i w każde towarzystwo wpada niby kula armat
nia. Posiada za wiele nieokiełzanego temperamentu, aby móc
przyswoić sobie kiedykolwiek dyskretne maniery. Jeszcze dwa
dzieścia lat później pani Hańska będzie ubolewała nad tym, że
Balzac pakuje nóż do ust i krzykliwą chełpliwością odstręcza
tych, co go pragną podziwiać. Będzie się żaliła na jego grzmią
cy śmiech i na „kłębiącą się, burzliwą gadatliwość", która nie
dopuszcza nikogo do słowa. Tylko próżniak lub natura zwró
cona wyłącznie na zewnątrz znajdzie dość czasu i wytrwało
ści, aby nieustannie dbać o elegancję: Balzac, który odrywa się
na godzinę od pracy, zdradza w swym stroju zawsze pośpiech.
Zestawienie kolorów jego fraka i spodni doprowadzało Delacroix do rozpaczy; i ćo pomoże złote lorgnon w ręku, skoro pa
znokcie są brudne, skoro niezwiązane sznurowadła plączą się
po jedwabnych pończochach; na cóż się przyda wytworna kry
za, skoro tłuszcz z wypomadowanej grzyw y kapie na nią od go
rąca? Balzac obnosi swą elegancję coraz bardziej ekstrawa-
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gancką i wystawną, jak lokaj liberię. Rzecz droga sprawia na
nim wrażenie taniej, zbytkowna — prowokującej, a cała mie
szanina wywołuje tajemniczy uśmiech nawet u jego wielbicie
lek — o czym świadczą niezliczone karykatury.
Ale im silniej czuje Balzac, że prawdziwa elegancja mu się
nie udaje, tym mocniej ją podkreśla. Jeśli nie może mieć do
brej figury, pragnie przynajmniej sprawiać sensacyjne wra
żenie. Jeśli nie może zwracać uwagi wytwornym, nie narzuca
jącym się wyglądem, niech przynajmniej jego ekstrawagancje
staną się tak głośne jak on sam. Jeśli z niego drwią, chce dać
materiał do drwin. I tak po pierwsżej towarzyskiej porażce
Balzac wymyśla parę niezwykłych przedmiotów, które jak
mówi ze śmiechem, uczynią go słynniejszym od jego powieści.
Sprawia sobie laskę grubości maczugi, wysadzaną turkusami,
i sam szerzy o niej najosobliwsze plotki. Na przykład, że
w gałce laski znajduje się miniatura tajemniczej kochanki
z najwyższych sfer w stroju Ewy. Kiedy z tą maczugą Herku
lesa (która kosztowała go 700 niezapłaconych franków) wcho
dzi do loży opery, cała publiczność patrzy oczarowana, a pani
Gerardin pisze nawet na tym tle powieść pt. „Laska pana Bal
zaka". Lecz damy są rozczarowane, żadna nie odbiera tego tru
badura kobiet za swego pupilka, a lwy salonów, jego Marsayowie czy Rastignakowie, których Balzac w cichości podziwia,
czują, że nie mają potrzeby walczyć ze słoniowatym szykiem
nowego kandydata.
Tak samo niewielkie powodzenie ma Balzac u swych kolegów-literatów, którzy bez zbytniej uciechy widzą nagle tego
tłustego szczupaka w swym karpim stawie. Spora ich część
pamięta jeszcze dobrze, że ten sławny naraz autor onegdaj je 
szcze był dostarczycielem nędznych romansów za każdą cenę
i na każde zlecenie. Niemniej zaskoczeni jego talentem, zanie
pokojeni jego fantastyczną produktywnością, gotowi są przy
jąć go do swego koła. Na nieszczęście Balzac nie odpowiada na
to wyciągnięcie ręki. W gruncie rzeczy dobroduszny i entu
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zjazmujący się każdym obcym dziełem pisarz — niemal nie
istnieje w owych czasach pisarz, któremu nie poświęciłby ko
leżeńskiej wzmianki w „Komedii ludzkiej “ — właśnie swym
kolegom okazuje rozmyślnie wyniosłość i dumę. Zamiast z ni
mi paktować, wyzywa ich. Nie zdejmuje kapelusza wchodząc
do pokoju, uchyla formę „m y“ , ilekroć mowa o artystycznej
pracy; zamiast dyplomatyzować i szanować cudze próżnostki, podkreśla głośno, że w żadnym razie nie stoi na jednym
szczeblu z Aleksandrem Dumasem, Pawłem Coq, Eugeniuszem
Sue, z Sandeau czy Janinem. Rani autorów, pyszniąc się swoi
mi honorariami, prowokuje dziennikarzy — „żaden autor nie
był tak beztroski i nie dbał tak mało o recenzję i reklamę'1.
Daje im do zrozumienia, że nie potrzebuje ich grzeczności. Po
dobnie jak w towarzystwie krzykliwą elegancją zaznacza
w sposób nie bardzo taktowny swoją oryginalność, tak tu pod
kreśla naiwnie i nieostrożnie, że jego należy mierzyć inną mia
rą aniżeli wszystkich. A chociaż dzieje się to w formie beztro
skiej, ze śmiechem i dziecięcą pyszałkowatością, paryżanie w i
dzą w jego wystąpieniu wyzwanie.
Słabostki Balzaka są tak widoczne, narzucają się tak jawnie,
że dają liczne punkty zaczepne dla złośliwości i szyderstwa. We
wszystkich gazetach błyska i skrzy się złośliwa drwina, Balzac
staje się przedmiotem jadowitych notatek i zuchwałych kary
katur. Tak zwane „towarzystwo" mści się gorzko na tym, kto
nim gardzi, a jednak nie może się bez niego obejść. Balzac
sam nie bardzo przejmuje się doznanym niepowodzeniem. Ma
w sobie zbyt wiele życia i temperamentu, aby zauważyć te
drobne ukłucia, na śmieszki i drwinki nudnych błaznów i sno
bistycznych sawantek odpowiada szerokim, rabelaisowskim
śmiechem. Na złośliwość rozgniewanych dziennikarzy i bez
płodnych literatów odpowie — nawet w gniewie twórczy
i wielkoduszny — nie małostkową polemiką, lecz wspaniałym
freskiem literackiej korupcji w „Straconych złudzeniach".
Jego prawdziwi przyjaciele cierpią nad tym, że człowiek tak
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przez nich podziwiany, na skutek snobistycznych małostek po
padł w sytuację poniżającą, która zmusza w danej chwili do
przyznania słuszności szydercom. Zulma Carraud na swej ci
chej prowincji pojmuje wcześniej od niego, że te wymarzone
owoce światowego życia wnet stracą smak, staną się gorzkie
i czcze. Zaklina go, aby nie był „aktorem w świecie, który żą
da od niego stokroć więcej, niż mu dać może“ , woła do niego:
„Honore, jesteś obecnie znanym autorem, lecz powo
łany jesteś do rzeczy większych. Sama sława nic nie
znaczy dla człowieka takiego, jak T y ; winieneś postawić
sobie wyższy cel. Gdybym miała odwagę, rzekłabym:
czemu marnotrawisz w próżności tak bezsensownie Twój
niezwykły rozum? Porzuć to eleganckie życie..."
Lecz Balzakowi potrzeba jeszcze paru gorzkich doświadczeń,
'zanim po pierwszym oszołomieniu sławą przyjdzie wytrzeź
wienie, zanim pozna prawdę własnego prawa: że nie można
równocześnie być mistrzem w dwóch sferach i że zadaniem
jego życia jest nie błyszczeć w znikomym „w ielkim " świecie,
lecz twórczym opisem uwiecznić ten świat i wszystkie jego
Wyżyny i głębie.
*

*

*

Z tych lat przetrwały niezliczone opisy Balzaka, zabawne,
złośliwe, uprzejme, dowcipne i jadowite — wszystkie poczęte
w ciasnym i zarozumiałym kręgu paryskiego towarzystwa
i żurnalistyki: Balzac w niebieskim fraku ze złotymi guzika
mi i z kosztowną maczugą w ręce, Balzac w pantoflach, Bal
zac w tilbury z groomem i służącym, Balzac na spacerze, od
p ytu jący szyldy, aby znaleźć najlepsze nazwisko dla swych
bohaterów, Balzac - kolekcjoner, przeszukujący antykwariaty,
aby odkryć Rembrandta za siedem franków lub oryginalną
czarę Benvenuta Celliniego za dwanaście sous, Balzac postrach
Wydawców, Belzebub zecerów, dla których każda strona
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jego rękopisu jest ciężką, pańszczyzną; Balzac kłamca i pysza
łek, mistyfikator, który zaleca czystość jako jedyny warunek
twórczości, a sam zmienia kochanki częściej od koszul; Balzac
żarłok, który za jednym posiedzeniem połyka trzy tuziny
ostryg, befsztyk i kurczaka, Balzac, który opowiada o miliono
wych zyskach ze swych kopalń, ogrodu i interesów i musi kryć
się tygodniami pod fałszywym nazwiskiem, ponieważ nie po
siada tysiąca franków na wyrównanie rachunku.
Nie jest też przypadkiem, że trzy czwarte pozostałych po
nim wizerunków to karykatury, a nie portrety, że współcześni
spisali dwa tysiące anegdotek o nim, ale nie napisali ani jed
nej prawdziwej i obowiązującej biografii. Te fakty wskazują
wyraźnie, że Balzac sprawiał w Paryżu wrażenie człowieka,
nie genialnego, lecz ekscentrycznego, i w pewnym sensie współ
cześni mieli słuszność. Balzac musiał oddziaływać ekscentrycz
nie, ponieważ w pełnym tego słowa znaczeniu wychodził ze
swego centrum, ilekroć opuszczał swój pokój, swoje biurko
i swą pracę. Rzeczywisty Balzac, najbardziej niestrudzony
pracownik, jakiego zna literatura świata, musiał pozostać nie
widzialny dla wszystkich próżniaków i spacerowiczów, ponie
waż znali go tylko „w ciągu tej jednej godziny dnia, którą
mógł dać światu", a nie znali go w ciągu dwudziestu trzech po
zostałych, skrytych godzin twórczej samotności. Szedł między
ludzi tylko na pół godziny lub godzinę, w której dozwolono
więźniowi zaczerpnąć powietrza; jak duch z ostatnim wybi
ciem godziny duchów powraca do podziemi, tak i on po tym
krótkim czasie swawoli wracać musi do swej celi, do swej
pracy. Wielkości i intensywności jego pracy nie są w stanie
zrozumieć te wszystkie nieroby i złośliwe skryby.
Jedynie tą miarą trzeba mierzyć Balzaka, jedynie w tym
dziele można poznać jego życie. Człowiek, który współczesnym
wydawał się blaznem, był w rzeczywistości najbardziej zdy
scyplinowaną inteligencją artystyczną epoki; człowiek, które
go wykpiwali jako rozrzutnika, był ascetą o niezłomnej wy
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trwałości, najwspanialszym pracownikiem nowoczesnej litera
tury. Przesadny pyszałek i blagier, z którego drwili normalni
i umiarkowani, w gruncie rzeczy wykrzesał ze swego mózgu
więcej aniżeli wszyscy paryscy koledzy razem; jedyny, o któ
rym można bez przesady powiedzieć, że zapracował się na
śmierć. Kalendarz Balzaka był odmienny od zwykłego: noc
była dla niego dniem, dzień — nocą. Żył naprawdę nie w co
dziennym świecie, lecz w świecie własnym, przez siebie stwo
rzonym. Prawdziwego Balzaka znają jedynie cztery ściany
jego gabinetu. Jego prawdziwego życiorysu nie mógł napisać
nikt z współczesnych, uczyniły to jego dzieła.
*

*

*

A więc jeden dzień prawdziwego życia Balzaka, do którego
były podobne tysiące, dziesiątki tysięcy dni.
Godzina ósma wdeczór: inni dawno już ukończyli pracę, opu
ścili biura, sklepy i fabryki, zjedli obiad sami lub w kole ro
dzinnym. Teraz wysypują się z domu w poszukiwaniu rozryw
ki, przechadzają się po bulwarach, siedzą w kawiarniach, sto
ją przed lustrem, aby wystroić się do teatru czy na towarzy
skie zebranie — Balzac śpi w zaciemnionym pokoju, powalony
16 — 18-godzinną pracą.
Dziewiąta wieczór: teatry rozpoczęły przedstawienie, w sa
lach balowych wirują pary, w domach gry brzęczy złoto, ko
chankowie wpełzają głębiej w cień alei —• Balzac wciąż jesz
cze śpi.
Dziesiąta wieczór: w niektórych domach światła już poga
sły, starsi ludzie odpoczywają, coraz rzadziej turkocze dorożka
po bruku, ścichają głosy miasta — Balzac wciąż jeszcze śpi.
Godzina jedenasta: przedstawienia w teatrach kończą się,
w salonach służba odprowadza ostatnich gości, w restaura
cjach pogaszono światła, spacerowicze znikają, tylko ostatnia
fala powracających przepływa jeszcze hałaśliwie bulwarami,
zanim wsiąknie w boczne uliczki — Balzac śpi.
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Wreszcie jest północ. Paryż umilkł. Miliony oczu przymknął
sen, wygasły tysiączne światła. Teraz gdy inni spoczywają,
przyszedł czas na pracę Balzaka. Teraz gdy inni śnią, on czu
wa. Kiedy zakończył się dzień dla świata, zaczyna się dla nie
go. Nikt nie może teraz przyjść i przeszkodzić mu — żadne
ciążące mu wizyty, żaden list nie będzie go niepokoił; ścigają
cy go wierzyciele nie mogą zapukać do drzwi, posłańcy z dru
karni nie mogą go nachodzić, aby przyśpieszył pracę. Przed
nim rozciąga się olbrzymi obszar czasu •— osiem, dziewięć go
dzin najzupełniejszej samotności — potrzebny Balzakowi w je 
go niezmierzonej pracy. Wie, że podobnie jak wielki piec, któ
ry przetapia zimną, kruchą rudą nie łamliwą stal, nie może
wystygnąć, tak nie może ustać w nim jego wizjonerskie napię
cie. Halucynacja tak doskonała nie może być zahamowana
w swym płomiennym locie.
„M oje myśli muszą tryskać z czoła jak woda fontanny. Jest
to proces zupełnie nieświadomy". Balzac — jak każdy wielki
artysta — zna tylko prawo swojej pracy. „Praca jest dla mnie
niemożliwa, jeśli muszę ją przerwać lub wyjść z domu. Nie
pracuję nigdy przez godzinę lub dwie“ .
Jedynie noc, nieogarniona i niepodzielna, pozwala mu na
tę ciągłość pracy i dla tej pracy przesuwa wskazówki zegara
i noc przetwarza w dzień, a dzień — w noc.
Budzi go lekkie pukanie służącego do drzwi. Balzac wstaje
i wkłada na siebie habit. Na mocy długoletniego doświadcze
nia obrał ten strój jako najodpowiedniejszy do pracy. Jak ry 
cerz zbroję lub górnik skórzany fartuch, tak pisarz wybrał
długi, biały robdeszan, z ciepłego kaszmiru zimą, z cienkiego
płótna latem, ponieważ to odzienie układa się przy każdym ru
chu miękko na ciele, pozostawia wolną szyję i swobodny od
dech, grzeje i równocześnie nie uciska. A może wybrał go tak
że dlatego, że jak habit mnichowi, tak jemu ten strój przypo
mina, iż jest związany ślubem, iż oddał się w służbę wyższego
nakazu i dopóki go nosi, wyrzec się musi rzeczywistego świata
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i jego pokus. Pleciony sznur (w latach późniejszych złoty łań
cuch) przewiązuje w pasie ten biały habit dominikański i po
dobnie jak mnich nosi szkaplerz i krzyż — oręż modlitwy —
u Balzaka wiszą z boku nożyczki i falc*, narzędzia jego pracy.
Jeszcze kilka kroków tam i z powrotem po pokoju, aby prze
gnać ostatnie cienie snu i pobudzić żywszy obieg krwi. Potem
Balzac jest gotów.
Służący zapalił tymczasem sześć świec w srebrnych świecz
nikach i zasunął szczelnie portiery, aby oddzielić pokój zupeł
nie od świata zewnętrznego. Albowiem od tej chwili Balzac
mierzy czas nie rzeczywistą jego miarą, lecz wyłącznie miarą
swej pracy: nie chce widzieć, kiedy nastanie świt, kiedy obu
dzi się Paryż i reszta świata. Wszystko, co rzeczywiste, musi
zniknąć z jego pola widzenia, w ciemności pokoju roztapiają
się książki na pólkach, ściany, okna i wszystko, co leży poza
nimi. Tylko ludzie, którzy teraz w nim się rodzą, mają mówić,
działać i żyć — jego własny świat powstaje i trwa.
Balzac siada przy stole, przy tym stole, „gdzie wrzuca
swoje życie do tygla, niby alchemik złoto". Jest to mały, pro
stokątny, niepozorny stół, a przecie pisarz kocha go więcej niż
najcenniejsze przedmioty swego dobytku. Ani złota laska z tur
kusami, ani zakupione z trudem srebra, ani oprawne luksu
sowo książki, nawet własna sława nie są mu tak drogie jak
ten mały, niemy sprzęt, który z jednego mieszkania przenosi
do drugiego, ratując go z egzekucyj i katastrof, jak żołnierz
ratuje towarzysza broni z bitewnego zamętu. Ten stół bowiem
jest jedynym powiernikiem jego najgłębszych radości i naj
bardziej gorzkich myśli, on jeden jest niemym świadkiem jego
najprawdziwszego życia. „W idział całą moją nędzę, wie o wszy
stkich moich planach, podsłuchał wszystkie moje myśli".
Żaden przyjaciel, żaden człowiek z ziemskiej ulepiony gli
ny nie wie o nim tyle, co ten stół, żadnej kobiecie nie poświę
* Skrobaczka.
Balzac — 10
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cił tylu nocy najżarliwszej wspólnoty. Przy tym stole Balzac
żył, przy nim zapracował się na śmierć.
Ostatnie spojrzenie wkoło; czy wszystko gotowe? Balzac
jest pedantyczny przy pracy, jak każdy fanatyczny robotnik.
Po lewej stronie stołu piętrzy się stos czystych kartek ściśle
określonego i starannie dobranego papieru zawsze tego same
go formatu. Papier musi być koloru bladoniebieskiego, aby nie
męczył oczu; kartki muszą być zupełnie gładkie, aby nie sta
wiały oporu biegnącemu pióru; i muszą być cienkie, bo ile
z nich jeszcze zapisze tej nocy — 10, 20, 30, 40! Tak samo
starannie przygotowane są pióra krucze (innych nie u ży w a );
obok kałamarza — nie tego zdobnego, z malachitu, ofiarowa
nego przez wielbicieli, lecz tego skromnego z lat studenckich—
stoją w rezerwie jeszcze dwie, trzy flaszki atramentu. Wszy
stko musi być pieczołowicie przygotowane, aby tok pracy nie
doznał przerwy. Po prawej stronie stołu leży mały notes,
w którym Balzac notuje niejako po drodze pomysły i uwagi do
następnych rozdziałów. Poza tym nic: żadnych książek, pomo
cy, materiałów. Wszystko jest w myśli opracowane, nim pisarz
rozpoczyna robotę.
Balzac przechyla się w tył i odwija rękawy habitu, aby pra
wej ręce, piszącej, dać swobodę ruchów. Potem sam zagrzewa
się na pół żartobliwymi pokrzykami, jak pływak, który w y
pręża raz jeszcze ramiona i obraca je w stawach, zanim rzuci
się głową w dół, do wody.
Potem pisze, pisze, pisze, bez przerwy, bez zatrzymania. Jego
wyobraźnia, raz rozżarzona, płonie i goreje. Jest to jak pożar
lasu, gdy płomień skacze od pnia do pnia, coraz gorętszy, szyb
szy, gwałtowniejszy. W delikatnej, kobiecej dłoni pióro sunie
tak chyżo po papierze, że słowo zaledwie nadąża myśli. Im
dłużej pisze, tym bardziej skraca zgłoski. Tylko dalej, dalej,
nie wahać się, nie utknąć w miejscu, nie zatrzymywać się, nie
przerwać wewnętrznej wizji. I nie ustanie, póki ręka nie zdrę
twieje w skurczu lub pismo nie rozpłynie się w oślepłych od
zmęczenia oczach.
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Godzina pierwsza w nocy, druga, trzecia, czwarta, piąta,
szósta, czasem siódma i ósma. Żadnego więcej turkotu na uli
cy, żadnego szmeru w domu i pokoju — nic, tylko lekki skrzyp
pióra po papierze i chwilami szelest odkładanej kartki. Już
świta dzień, Balzac nie wie o tym. Dla niego dniem jest tylko
ten niewielki krąg blasku na stole i nie istnieją żadni ludzie
prócz tych, których właśnie stworzył, żadne losy prócz tych,
które wymyślił. Nie istnieje przestrzeń, nie istnieje czas, nie
istnieje świat poza jednym jedynym: jego własnym wszech
światem.
*

*

*

Chwilami maszynie grozi zatrzymanie. Nawet niewymier
na siła woli nie zdziała nic przeciw naturalnemu prawu. Po
czterech, sześciu godzinach nieustannego pisania i tworzenia
Balzac czuje, że jest u kresu sił. Ręka mdleje, oczy poczynają
łzawić, plecy bolą, krew pulsuje groźnie w rozpalonych skro
niach, napięcie nerwów rozluźnia się. Kto inny ustałby teraz,
odpoczął, zadowolił się pracą dokonaną. Lecz Balzac — demon
woli — nie poddaje się. Postawiony sobie cel musi zostać osią
gnięty, nawet gdyby wyścigowiec miał przy tym paść! Bat
do góry, gdy leniwe bydlę nie chce iść naprzód. Balzac podno
si się, przystępuje do stolika i zapala płomyk w maszynce do
kawy.
Kawa bowiem niby czarna oliwa utrzymuje wciąż w ruchu
tę fantastyczną machinę pracy i dlatego ważniejsza jest dla
Balzaka od jadła, snu i wszystkich rozkoszy. Nienawidząc
tytoniu, ponieważ tytoń nie jest środkiem podniecającym, nie
prowadzi do nadmiaru, będącego dla niego jedyną miarą, ka
wie wyśpiewał najpiękniejszy hymn:
„Kawa spływa w dół do żołądka i wszystko poczyna
się ruszać. Myśli ustawiają się w szyku bojowym niby
bataliony wielkiej arm ii: rozpoczyna się bitwa. Wspomio:
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nienia nadciągają chyżym krokiem jak chorążowie wy
marszu. Lekka kawaleria rozwija wspaniały galop. A r 
tyleria logiki podąża z hukiem wraz z trenem i kartaczami. Mądre pomysły niby strzelcy mieszają się w utarcz
kę. Postacie oblekają się w kostiumy, papier pokrywa
się atramentem, walka wzmaga się i kończy w potokach
czarnej fali, jak prawdziwa bitwa wygasa w czarnym
dymie prochu".
Bez kawy nie ma dlań pracy, przynajmniej tej ustawicznej,
jakiej się poświęcił. W raz z papierem i piórami zabiera z so
bą wszędzie jako trzecie narzędzie maszynkę do kawy i nikomu
nie pozwala je j przyrządzać, gdyż nikt nie zaparzyłby tej pod
niecającej trucizny w takiej koncentracji i czerni. I jak
z pewnym zabobonnym pietyzmem używa tylko jednego ga
tunku papieru i jednego formatu piór, tak dozuje i miesza
różne gatunki kawy wedle określonego ściśle rytuału. Ta ka
wa składała się z trzech gatunków kawy ziarnistej — Bourbon, Martiniąue i Mokka; każdy z nich kupował w innym skle
pie, u innego kupca. I nieraz wędrował pół dnia po Paryżu —
dobra kawa warta była tyle trudu.
Kawa jednak, jak każdy narkotyk, aby działać, wymaga co
raz to silniejszych dawek. Im bardziej odmawiają nerwy po
słuszeństwa, tym więcej zużywa zabójczego napoju. O jednej
z książek pisze, że zdołał ją wykończyć jedynie dzięki potokom
kawy. W 1845, po dwudziestoletnim używaniu tego trunku,
wyznaje, że cały jego organizm jest zatruty „tym narkoty
kiem", i skarży się, że działanie jest coraz nikłejsze. „Okres
działania kawy jest coraz krótszy. Kawa podnieca mój mózg
już tylko piętnaście godzin — fatalne jest je j działanie, powo
duje straszliwe bóle żołądka". I jeśli 50.000 filiżanek nie
zwykle mocnej kawy (bo nawet to obliczył pewien statystyk)
przyśpieszyło gigantyczne dzieło „Komedii ludzkiej" — to za
razem osłabiło przedwcześnie zdrowe serce pisarza. Dr Nacąuart, który przez całe życie obserwował go jako przyjaciel
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i lekarz, jako przyczynę śmierci podał: „Stare cierpienie ser
ca, spotęgowane pracą nocną i użyciem, a raczej nadużyciem
kawy, do której musiał się uciekać, aby pokonać naturalne
pragnienie snu“ .
*

*

*

Wreszcie godzina ósma, lekkie pukanie do drzwi. Wchodzi
służący i wnosi na tacy skromne śniadanie. Balzac wstaje od
stołu. Od północy nie wypuścił pióra z rę k i: teraz nadeszła
chwila wytchnienia. Służący odsuwa portiery, Balzac zbliża
się do okna i wzrokiem ogarnia Paryż, który chce zdobyć.
W tej minucie, po raz pierwszy od wielu godzin uświadamia
sobie, że obok jego świata istnieje jeszcze świat drugi, obok
Paryża jego fantazji istnieje prawdziwy Paryż, który idzie do
pracy, w chwili gdy on ukończył swoją. Teraz otwierają skle
py, dzieci śpieszą do szkoły, w tysiącach pokoi siedzą urzęd
nicy i ludzie interesu, tylko on jeden wśród setek tysięcy ukoń
czył swą pracę.
Aby dać odpoczynek znużonemu ciału i przywrócić mu rześkość przed dalszą robotą, Balzac bierze gorącą kąpiel. Pozo
staje zwykle godzinę w wannie. To jedyne miejsce, gdzie mo
że swobodnie myśleć, bez przymusu natychmiastowego pisa
nia, oddany rozkoszy twórczego kształtowania i marzenia bez
równoczesnej pracy fizycznej.
Zaledwie jednak narzucił z powrotem habit, już rozlegają
się kroki przed drzwiami. Z różnych drukarni, które równo
cześnie zatrudnia, przychodzą — jak gońcy Napoleona utrzy
mujący łączność w czasie bitwy — posłańcy. Jeden domaga
się nowego rękopisu, świeżych, jeszcze nie wyschniętych kar
tek z tej nocy. Albowiem wszystko, co Balzac tworzy, musi
iść natychmiast do druku, nie tylko dlatego, że dziennik czy
nakładca czekają na to jak na zaległy dług — ale również dla
tego, że Balzac w transie tworzenia nie wie, co pisze i co na
pisał. Nawet jego własne oko nie może przebrnąć badawczo
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przez gąszcz rękopisu. Dopiero gdy napisane przemaszeruje
przed nim w złożonych kolumnach, ustęp za ustępem, batalion
za batalionem, wódz w Balzaku zdaje sobie sprawę, czy bitwę
już wygrał, czy też musi ponowić natarcie.
Inni posłańcy z drukarni, dziennika lub od nakładcy przy
noszą świeże arkusze korekty rękopisów oddanych do druku
wczoraj i przedwczoraj i równocześnie drugie korekty. Całe
stosy zadrukowanego papieru zalegają stół domagając się
przejrzenia.
Godzina dziewiąta: odpoczynek skończony. „P rz y jednej
pracy odpoczywam po drugiej". Wśród nieprzerwanej twór
czości w tak ogromnym pośpiechu, utrzymuje Balzac swoje
siły jedynie dzięki temu, że zmienia rodzaj pracy.
Lecz przeglądanie korekt nie jest, jak u większości auto
rów, lżejszą robotą, nie jest tylko poprawianiem i szlifowa
niem tekstu. Jest całkowitym jego przerabianiem, wręcz two
rzeniem na nowo. Czytanie korekt jest u niego równie decy
dującym aktem twórczym jak ów pierwszy, pisanie. Balzac
nie poprawia, właściwie wydrukowanych arkuszy, używa ich
raczej jako szkicu. To, co wizjoner rzucił na papier w gorącz
kowym pośpiechu, odpowiedzialny artysta ocenia teraz, bada,
zmienia i przeinacza. Niczemu nie poświęcił pisarz tyle tru
du, żaru i siły, co wykuwającej się zwolna, warstwa za war
stwą, plastyce swej prozy. A że we wszystkim, co dotyczy je 
go najwewnętrzniejszego zadania, pracy, ta natura hojna
i wielkoduszna jest pedantem i tyranem, drukarze muszą mu
przysyłać arkusze korekt według specjalnych wskazówek.
Przede wszystkim stronice muszą być szerokie i długie, aby
wydrukowana szpalta siedziała w niej jak atut w karcie, po
obu zaś je j brzegach, w górze i w dole musi pozostać czteroi ośmiokrotnie więcej miejsca dla zmian i poprawek. Ponadto
korekty muszą być odbijane nie na tanim żółtawym papierze,
ale na dobrym i białym, aby każda litera była wyraźnie od
bita i nie nużyła oka.

Balzac

151

A teraz do roboty! Szybkie spojrzenie — Balzac posiada
dar swego Ludwika Lambert: ogarnia jednym rzutem oka
sześć do siedmiu linii — i już ręka zbrojna w pióro wjeżdża
gniewnie na papier, źle, wszystko źle, co napisał wczoraj
i przedwczoraj. Sens niejasny, zdania zawile, styl błędny,
układ zbyt ciężki! Wszystko należy napisać inaczej, lepiej,
wyraźniej, przejrzyściej. Ogarnia go pasja — wyczuwa się
ją w piórze tryskającym inkaustem, w dzikich krechach i skre
śleniach idących przez całą stronę. Z mocą ataku kawaleryj
skiego rzuca się pisarz na zadrukowany arkusz. Tu cios pió
rem, niby szablą wyrywa całe zdania i spycha je na prawo,
z lewej strony słowo przebite na wylot, całe ustępy wyrzuco
ne, inne wpakowane na ich miejsce. Wkrótce nie wystarczają
zwykłe wskazówki dla zecera; musi wymyślić nowe. Wkrótce
brak też miejsca, dawno już marginesy zawierają więcej ani
żeli wydrukowany pośrodku tekst. W górę, w dół, na prawo
i lewo zjeżdżają opatrzone magicznymi znakami uzupełnienia.
Zrazu czysta i przejrzysta strona pokrywa się pajęczyną prze
cinających się, krzyżujących się z sobą kresek. Aby uzyskać
miejsce, odwraca arkusz i pisze dalej na odwrocie. Nie dość
tego! Pióro nie znajduje już miejsca, cyfry i liczby, które ma
ją orientować nieszczęsnego zecera, nie wystarczają. Więc da
wać nożyczki, wyciąć zbędne ustępy. Świeży papier, mniejsze
go tym razem formatu, by go można było łatwo odróżnić od
pierwszego rękopisu i przylepić klejem do arkusza! Co było
początkiem, wetknięte zostało w środek, początek napisany
na nowo, wszystko zmienione, niby ziemia gruntownie rozko
pana łopatą i motyką — i tak arkusze korekty — pismo po
mieszane z drukiem, pocyfrowane, pokiereszowane — wraca
ją do drukarni jako zupełny galimatias, sto razy bardziej
nieczytelny i niezrozumiały od pierwotnego rękopisu.
W redakcjach i drukarniach wszyscy gromadzą się ze śmie
chem, gdy nadchodzi ta kleksografia. „Niem ożliw e" — oświad
czają najwytrawniejsi zecerzy — i chociaż proponuje im się

152

Stefan Zweig

podwójną stawkę, wzdragają się robić więcej niż „godzinę
Balzaka dziennie” . Miesiące mijają, zanim jeden czy drugi
wyuczy się wreszcie odcyfrowywać te hieroglify, a specjalny
korektor musi potem raz jeszcze rewidować ich wielce hipote
tyczne próby.
Ale co za omyłka, jeśli sądzą, że dzieło ich jest tym samym
dokonane! Bo gdy nazajutrz albo za dwa dni nowozłożone ar
kusze wędrują z powrotem do Balzaka, pisarz rzuca się na nie
z tą samą zajadłością. Raz jeszcze rozrywa i burzy z trudem
złożone wiązania, raz jeszcze stawia odnośniki i kleksy na
każdej stronie od góry do dołu, czyniąc drugą korektę tak sa
mo nieczytelną i chaotyczną jak pierwszą. Powtarza się to
nieraz przy dalszych korektach, przy trzeciej, czwartej i pią
tej, szóstej i siódmej z tą różnicą, że teraz nie niszczy już
i nie zmienia całych zdań, tylko poszczególnie linie, a w końcu
tylko słowa. W niektórych dziełach Balzac robił piętnaście,
szesnaście korekt. I tylko wówczas można mieć pojęcie o jego
olbrzymiej, produktywnej mocy, gdy się obliczy, że w ciągu
lat dwudziestu nie tylko raz jeden napisał swoich 74 powieści,
swoje nowele i szkice, lecz że te dzieła wymagały w formie
ostatecznej siedmio — do dziesięciokrotnie większej pracy
aniżeli sam akt twórczy.
*

*

*

Ani finansowe tarapaty, ani błagania wydawców, którzy
czynią mu przyjacielskie wyrzuty lub grożą sądowymi skar
gami, nie potrafią odwieść Balzaka od tej kosztownej metody
pracy. Z tuzin razy przepadła połowa, ba, nawet całe honora
rium, ponieważ z własnej kieszeni musiał pokryć ogromne
koszty ponownego składu. Ale na punkcie etyki artysty jest
Balzac nieubłagany. Gdy pewnego razu wydawca dziennika
wydrukował ciąg dalszy powieści, nie czekając na ostatnią ko
rektę i pozwolenie druku, Balzac zerwał z nim stosunki. On,
który wydaje się innym lekkomyślny, niedbały i zachłanny na
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pieniądze, gdy idzie o wykończenie dzieła i godność artysty,
jest najsumienniejszym, najtwardszym i najenergiczniejszym
bojownikiem nowej literatury. A że tylko on jeden zna fan
tastyczną sumę energii, poświęcenia i opętania w tej walce
0 doskonałość, gdyż proces przetwarzania odbywa się w mro
kach pracowni, nie znany tym wszystkim, którzy widzą goto
wy twór, drogie są mu te arkusze korekt jako jedyni wierni
świadkowie. Są one jego dumą — nie tyle jako artysty, ile
człowieka pracy, niestrudzonego rzemieślnika. Zestawia więc
egzemplarze korekt każdego dzieła, te teksty wciąż na nowo
opracowywane, i wraz z rękopisem poleca oprawić je w jed
no tomisko (które często zawiera 2000 stron zamiast 200 osta
tecznego wydania). I jak Napoleon rozdaje tytuły książęce
1 herby swoim marszałkom i paladynom, tak on ofiarowuje
manuskrypty i korekty swego wielkiego państwa, państwa
„Komedii ludzkiej“ , jak najcenniejszy dar.
„T e tomy daję tylko tym, co mnie kochają: są to
świadkowie mojej pracy i cierpliwości, o której Pani
mówiłem. Nad tymi strasznymi stronicami spędzałem
noce".
Przeważna część dostaje się w ręce pani Hańskiej, ale także
pani de Castries, księżna Visconti oraz siostra Laura otrzy
mują te zaszczytne ordery. Rozdaje je naprawdę tylko niewie
lu ludziom, którzy umieją ocenić te jedyne w swym rodzaju
dokumenty. Świadczy o tym list doktora Nacąuarta, kiedy po
latach wiernej przyjacielskiej służby otrzymał od Balzaka tom
korekt „L ilii w dolinie". Dr Nacąuart pisze:
„Są to zaiste godne pamięci pomniki i powinny zostać
udostępnione tym, którzy wierzą w rozwój sztuki, w je j
dążenie do piękna i doskonałości. Jak pouczające były
by również dla publiczności, która sądzi, że twory ducha
tak łatwo są poczęte i tworzone, jak łatwo się je czyta!
Chciałbym wystawić moją bibliotekę na placu Yendó-
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me, aby przyjaciele geniuszu Pańskiego pojęli do głębi,
z jaką sumiennością i uporem Pan pracuje".
W istocie niewiele dokumentów twórczych, może jeszcze tyl
ko zeszyty nutowe Beethovena, odzwierciedla wyraźniej od
tych tomów Jakubową walkę artysty. Istotna, żywiołowa siła
Balzaka, jego tytaniczna energia pracy wyraża się tu jeszcze
silniej, dobitniej niż we wszystkich portretach i anegdotach
jego współczesnych. Tylko ten, kto zna te dokumenty, zna
prawdziwego Balzaka.
-Ąi

*

*

Trzy, cztery godziny pracuje Balzac nad korektami, zmienia
i poprawia. Ta „kuchnia literacka", jak to żartobliwie nazy
wa, zajmuje mu całe rano i poświęca się jej tak samo bez
przerwy, namiętnie i uparcie jak pracy nocnej. Dopiero w po
łudnie odsuwa stos papieru, aby zjeść drobnostkę — jajko,
chleb z masłem, kawałek pasztetu. Z natury żarłoczny, lubią
cy ciężkie i tłuste potrawy ojczystej Turenii, znający ciemne
i jasne wina Francji jak muzyk klawiaturę — podczas pracy
zabrania sobie wszelkich przysmaków. Wie, że jedzenie nuży,
a on nie ma teraz czasu na znużenie. Nie powinien i nie chce
pozwolić sobie na odpoczynek. Już znowu przysuwa fotel do
stołu i dalej, dalej — korekta lub szkice, notatki lub listy, ale
wciąż praca, bez pauzy, bez wytchnienia.
Wreszcie godzina piąta po południu. Balzac odrzuca pióro,
odrzuca bat, który go poganiał. Dość! Przez cały dzień — i tak
jest nieraz tygodniami — nie widział nikogo, nie wyjrzał
z okna, nie czytał gazet. Teraz zmęczone ciało i zgorączkowany umysł mogą nareszcie odpocząć. Służący podaje obiad.
Niekiedy na godzinkę przychodzi wezwany wydawca albo
któryś z przyjaciół. Przeważnie pisarz zostaje sam, pogrążony
w myślach, lub układa plan roboty na dzień następny. Nigdy
nie wychodzi lub też bardzo rzadko, zmęczenie jest zbyt wiel
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kie. O godzinie ósmej, gdy inni poczynają wychodzić z do
mów, Balzac idzie do łóżka i zasypia natychmiast, mocno, głę
boko i bez snów. Śpi, aby zapomnieć, że cała praca, jakiej dziś
dokonał, nie uwolni go od tej, jaką musi zdziałać jutro, poju
trze i do swej ostatniej godziny. Śpi do północy, póki służący
nie wejdzie i nie zapali świec. Wówczas wszystko zaczyna się
od nowa.
*

*

*

Tak pracuje przez tygodnie, przez miesiące, bez przerwy,
bez wytchnienia, póki nie skończy książki. Okresy przerw są
również krótkie, bitwa następuje po bitwie, dzieło idzie po
dziele.
„Zawsze to samo — noce, noce pracy i wciąż nowe
tomy! To, co chcę zbudować, jest tak wysokie i obszer
ne..." — jęczy w rozpaczy. Nieraz ogarnia go strach, że
nad tą pracą strawi właściwe życie, nieraz potrząsa łań
cuchami, które sam sobie ukuł. „W ciągu miesiąca mu
szę stworzyć tyle, ile inni tworzą przez rok lub dłużej".
Lecz praca stała się musem, nie może już istnieć bez niej.
„W pracy zapominam o cierpieniu, praca jest dla mnie
zbawieniem".
Rozmaitość pracy nie przerywa je j ciągłości:
„Gdy nie pracuję nad rękopisem, myślę o moich pro
jektach, a gdy nie rozmyślam i nie piszę, poprawiam ko
rekty: to jest moje życie".
Całe życie spędza z tym łańcuchem pracy u nogi. Nawet gdy
próbuje uciec, łańcuch brzęczy dalej. N ie ma podróży bez rę
kopisu, nawet gdy zakochany jedzie za kobietą, erotyka musi
się podporządkować tej wyższej instancji. Gdy zapowiada się
u pani Hańskiej lub księżnej de Castries w Genewie, palony
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niecierpliwością, pijany pożądaniem, równocześnie przyja
ciółka otrzymuje list, że stawi się dopiero o godzinie piątej
wieczór. Dopiero po dwunastu, piętnastu godzinach poświęco
nych pisaniu, pozwala sobie na kobiety. Naprzód dzieło, po
tem miłość. Naprzód „Komedia ludzka“ , potem świat.
Tylko ta pasja pracy, tylko to opętanie może wytłumaczyć
stworzenie „Komedii ludzkiej" w niecałych lat dwadzieścia.
Lecz ta sama przez się już trudno zrozumiała moc twórcza
Balzaka staje się jeszcze bardziej niepojęta, gdy do pracy
twórczej dodamy jeszcze praktyczną, prywatną i handlową
pisaninę. Podczas gdy Goethe czy Voltaire mieli stale dwóch
lub trzech sekretarzy pod ręką i nawet Sainte Beuve zlecał
wykonanie prac wstępnych swemu pracownikowi, Balzac sam
załatwiał całą korespondencję i wszystkie interesy. Prócz
ostatniego, wstrząsającego dokumentu na łożu śmierci, kiedy
ręka nie mogła już prowadzić pióra i na liście napisanym przez
żonę dodał tylko: „N ie mogę już czytać ani pisać" — każda
stronica jego książki, każda linia korespondencji napisana zo
stała własnoręcznie przez niego. Wszystkie umowy kupna
i sprzedaży, wszystkie interesy i sprawy, skrypty dłużne
i weksle, skargi i rekursy załatwia sam, bez doradcy czy za
rządcy. Sam załatwia zakupy dla domu, zamawia osobiście
u tapicerów i dostawców tkaniny i meble, w czasach później
szych zarządza jeszcze na dobitkę majątkiem pani Hańskiej
i jest finansowym doradcą swej rodziny. To marnotrawienie
sił i brak umiaru w pracy graniczą niemal ze stanem patolo
gicznym. Pisarz pojmuje niekiedy, że taki tryb życia musi
doprowadzić do podkopania całego organizmu.
„Chwilami mam wrażenie, jakoby mózg mój płonął,
jakoby było moim przeznaczeniem zginąć na ruinach
własnego rozumu".
Dlatego odpoczynek po nadmiernej dwu — trzytygodniowej
pracy, w czasie której nie wychodził na ulicę, jest zawsze nie
bezpiecznie podobny do załamania.
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„Śpię osiemnaście godzin na dobę; przez pozostałych
sześć nie robię nic“ .
Czy Balzac wypoczywa po nadmiarze pracy, czy po zakoń
czeniu dzieła rzuca się jeszcze w w ir świata — wszystko czyni
z jednakową pasją. Kiedy oszołomiony pracą wychodzi wresz
cie ze swej celi między ludzi, czuje jeszcze w sobie podniece
nie. W salonach, towarzystwie mówi i przechwala się nie zwa
żając na nikogo. Tygodniami nie słyszał cudzego ani własnego
głosu, teraz więc śmieje się, kpi, tryska humorem; kiedy
wchodzi do sklepu — on, który jednych obdarzył milionami,
innych pozbawił milionów — jeszcze wciąż w wyimaginowa
nym świecie cyfr, ciska bezmyślnie pieniędzmi, nie rachuje,
nie liczy. Każda jego czynność ma w sobie coś z fantastyki
i przesady powieściowej, wszystko odbywa się jakby w transie.
Jak jeden z tych silnych i nieokrzesanych żeglarzy minio
nych epok, który przez rok nie widział ziemi i nie spał w łóżku
z kobietą, gdy statek po tysiącu niebezpieczeństw zawinie do
portu, rzuca na stół sakiewkę z pieniędzmi, upija się do nie
przytomności, hałasuje i z żądzy życia rozbija szyby, tak Bal
zac w krótkich pauzach między okresami prafy wyładowuje
to, co w nim wezbrało w czasie ascetycznego odosobnienia
i skupienia.
A potem przychodzą mali głupcy, taki Goslan, taki Werdet,
marni dziennikarze, sprzedający dzień w dzień parę kropel
dowcipu za kilka sous i szydzą jak liliputy z wypuszczonego
na wolność olbrzyma. Notują skrzętnie anegdotki i oddają
je do druku, aby publiczność wiedziała, jak próżnym, śmiesz
nym i dziecinnym błaznem jest je j wielki Balzac, i każdy du
reń czuje się mędrszy od niego. Żaden z nich nie pojmuje, że
po tak olbrzymim wysiłku normalne zachowanie byłoby ra
czej rzeczą nienormalną. Byłoby nienormalne, gdyby ostroż
nie zapisywał każdego franka i składał oszczędności jak kra
marz. Gdyby ten człowiek — przed chwilą władca, czaro
dziej i rozkazodawca urojonego świata — poruszał się w rze
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czywistym według światowych reguł, gdyby on, którego wiel
kość leży w twórczym opętaniu, był tak samo zręczny, dyplo
matyczny i trzeźwo kalkulujący jak oni. Potrafią skarykaturować jedynie groteskowy cień, jaki jego olbrzymia postać
rzuca w przejściu na ekran epoki. N ikt ze współczesnych nie
znał jego prawdziwej istoty. Bo jak widmu z bajki dozwolona
jest tylko przez godzinę wędrówka po ziemi, do której nie na
leży, tak Balzakowi dane są tylko krótkie chwile wolności, po
których musi wracać do swej celi i pracy.

Rozdział

IX

K S IĘ Ż N A DE C ASTR IE S
Praca, ogromna praca będzie po ostatnią godzinę istotną tre
ścią życia Balzaka; i pisarz kocha tę pracę, a raczej: kocha
siebie samego w tej pracy. Pośród całej udręki rozkoszuje się
potajemnie swą demoniczną energią, twórczą mocą i potęgą
woli, dzięki którym dobywa ze swego atletycznego ciała ma
ksimum sił duchowych. Swoje dni i noce rzuca w to gorejące
palenisko i z dumą może o sobie powiedzieć:
„M oja rozpusta leży w pracy!"
Ale natura, nawet ujarzmiona tyrańską wolą, nie pozwala
się złamać. Broni się przeciw anormalności egzystencji, która
znajduje zaspokojenie tylko w wyobraźni, a pracą usiłuje się
zniszczyć. Niekiedy — z biegiem lat coraz częściej — nachodzi
Balzaka okrutne przeczucie, że nad tą pracą trawi najlepsze
lata, że pisanie i twórczość, nawet w najbardziej wysubtelnionej formie, jest jedynie namiastką prawdziwego życia. „U si
łuję przenieść moje życie w mózg“ — wyznaje Zulmie Carraud; nie udaje mu się to całkowicie. Artysta, który lubi uży
wać, jęczy pod ascetyczną monotonią codziennej pracy, męż
czyzna w nim pożąda gorętszego wyrazu uczuć aniżeli przele
wanie słów na papier, twórca, który w swym dziele dał życie
setkom kochających kobiet, pragnie i potrzebuje jednej, którą
by sam pokochał.
Ale jak znaleźć taką kobietę? I tu także zazdrosna praca
zagradza mu drogę. Balzac nie ma czasu na szukanie kochan
ki. Przykuty przez czternaście, piętnaście godzin na dobę do
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biurka, resztę czasu poświęca spaniu i różnym naglącym spra
wom. Nie ma po prostu możliwości chodzenia i szukania. Głę
boko przejmujący jest fakt, że dwom, trzem zaufanym oso
bom, swej siostrze, Zulmie Carraud, wciąż na nowo poleca,
by znalazły odpowiednią żonę, która by go wyzwoliła z dręczą
cych tęsknot i wyczekiwania.
Nagła sława przynosi zadziwiającą odmianę. Kiedy Balzac
zwątpił już niemal o znalezieniu kobiety, one same poczynają
go szukać. Kobiety kochają zawsze najbardziej twórców, któ
rzy się nimi zajmują, a opowiedzenie się Balzaka po stronie
kobiet, jako nieszczęśliwych i niezrozumiałych ofiar mężów,
jego pobłażanie i usprawiedliwianie wszystkich ich grzechów,
współczucie z opuszczonymi, odtrąconymi i postarzałymi za
interesowały nie tylko paryżanki i Francuzki. Z najmniejszych
prowincjonalnych dziur, z Niemiec, Rosji, Polski przychodzą
listy do „znawcy szczytów i głębi“ .
Balzac jest na ogół niedbały w korespondencji; zbyt wyczer
pany pracą rzadko odpowiada na list i w jego korespondencji
daremnie szukalibyśmy intelektualnych dyskusji z współczes
nymi wielkościami. Ale listy kobiece zajmują go, uszczęśli
wiają i niepokoją. Człowiek fantazji, żyjący stale w twórczym
transie, wiąże z każdym takim listem możliwość powieściowe
go przeżycia. Opanowany potrzebą oddania się, pisze czasem,
antycypując duchowy związek, do całkiem obcych kobiet listy
pełne wyznań, jakich odmawia nawet najbliższym przyjacio
łom.
Pewnego dnia, w październiku 1831, posyłają za nim list
jakiejś kobiety do Sache, gdzie pracuje w ciszy u państwa
Margonne. List ten wpada mu od razu w oko. Jego wyobraź
nię — wiemy o tym z powieści — potrafi zapalić najdrobniej
szy szczegół. Tym razem również błahe cechy zewnętrzne listu,
gatunek papieru, pismo, sposób wyrażania się, pozwalają mu
przeczuć, że kobieta, która podpisała list angielskim pseudo
nimem, jest z pewnością damą z najwyższych sfer. Jego ima-
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ginacja błyskawicznie rozpoczyna swą grę. Jest to na pewno
piękna, młoda i nieszczęśliwa kobieta, która przeżyła sprawy
bolesne i tragiczne, a poza tym należy do wysokiej arystokracji
— hrabina, markiza, może księżna.
Ciekawość — może również snobizm — nie daje mu spo
koju. Natychmiast pisze do nieznajomej, „której wieku ani
okoliczności życiowych nie zna“ , list objętości sześciu stron.
Zrazu zamierza w swej odpowiedzi odeprzeć tylko zarzut frywolności, postawiony mu przez nieznaną korespondentkę po
lekturze „F izjologii małżeństwa". Lecz nie umie zatrzymać się
w połowie. Gdy podziwia, popada w ekstazę, gdy pracuje, od
rabia pańszczyznę, gdy się komuś zwierza, powstaje orgia wy
bujałych wyznań. Otwiera bez pohamowania serce przed obcą
zupełnie kobietą. Zdradza je j sekret, że pragnie poślubić tyl
ko wdowę, opisuje ją w ognistych i sentymentalnych barwach,
czyni ją — na długo przed najbliższymi przyjaciółmi — po
wiernicą „swych najtajniejszych planów pisarskich"; mówi,
że „Jaszczur" jest tylko kamieniem węgielnym monumental
nej budowli — przyszłej „Komedii ludzkiej" — którą zamie
rza wznieść. „Jestem pełen dumy z mych usiłowań, nawet gdy
by się nie powiodła ich realizacja".
Nieznana korespondentka była na pewno zdziwiona, otrzy
mując zamiast uprzejmej lub literackiej odpowiedzi intymne
wyznania słynnego autora. Bez wątpienia odpisała mu zaraz;
między Balzakiem i wyśnioną księżną poczyna się wymiana
listów — zachowanych niestety tylko w drobnej części — wio
dąca w końcu do tego, że oboje zaciekawieni sobą pragną poz
nać się osobiście. Nieznajoma wie już coś niecoś o Balzaku,
plotki doniosły je j to i owo, w niejednym piśmie ukazały się
jego wizerunki. Balzac natomiast nie wie o niej nic, toteż cie
kawość wzrasta niepomiernie: czy obca będzie ładna i młoda,
czy będzie to jedna z tych tragicznych dusz, które wypatrują
pocieszyciela; a może będzie sentymentalną sawantką, wyBalzac — 11
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kształconą córką kupiecką — a może, może naprawdę hrabi
ną, markizą, księżną?
*

*

*

Oto tryumf psychologa: nieznana korespondentka jest
w istocie markizą, z prawem do tytułu księżnej, i w dodatku
nie jest jak jego poprzednia miłość, księżna d‘Abrantes, jedną
z uszlachconych świeżo przez korsykańskiego uzurpatora
księżnych, lecz w żyłach je j płynie najlepsza błękitna krew,
prawdziwy faubourg St.-Germain. Ojciec markizy i później
szej księżnej Henryki Marii de Castries jest księciem de
Mailler, byłym marszałkiem królewskiej Francji, matka —
księżniczką Fitz-James, więc z królewskiego rodu Stuartów.
Jej małżonek znowuż, markiz de Castries, jest wnukiem słyn
nego marszałka o tym samym nazwisku i synem księżnej; cho
robliwa arystokratomania Balzaka znajduje więc w tym im
ponującym dwustronnie drzewie genealogicznym pełne za
dośćuczynienie.
Również wiekiem markiza odpowiada ideałowi pisarza. L i
cząc lat 35 może uchodzić śmiało za kobietę lat trzydziestu,
za typ najbardziej balzakowski, jest bowiem sentymentalną,
nieszczęśliwą i rozczarowaną życiem kobietą. Ma poza sobą
wielkie przeżycie miłosne, w sferach towarzyskich Paryża
równie sławne jak jego „Jaszczur" — przeżycie, które jeszcze
przedtem posłużyło Stendhalowi za osnowę jego pierwszej po
wieści „Armance".
Balzac bez trudu dowiaduje się o szczegółach tej romanty
cznej historii. Mając lat 22 — wówczas jedna z najpiękniej
szych arystokratek Francji, smukła, wiotka, o tycjanowskich
włosach — markiza poznała księcia Wiktora Metternicha, sy
na potężnego kanclerza. Markiza zakochała się bez pamięci
w młodym człowieku, który po ojcu odziedziczył męską urodę
i wdzięk towarzyski, nie odziedziczył jednak zdrowia. A że
francuska arystokracja pozostawała w tym czasie jeszcze wier
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na tradycjom oświeconego wieku osiemnastego, małżonek go
tów był dyskretnie przymknąć oczy na miłosny stosunek dwoj
ga młodych. Lecz ze stanowczością, która zachwyciła nie tylko
Stendhala, ale całe paryskie twarzystwo, kochankowie gardzą
wszelkim kompromisem. Pani de Castries opuszcza pałac mę
ża, młody Metternich porzuca wspaniałą karierę. Co ich ob
chodzi świat, co ich obchodzi towarzystwo7 Chcą żyć jedynie
dla siebie i swej miłości. Romantyczna para, wolna i nieskrę
powana, podróżuje po najpiękniejszych krajach
Europy,
Szwajcarii, Italii. Wkrótce syn będzie świadkiem ich szczęścia.
Lecz zbyt pełne jest to szczęście, aby trwać mogło dłużej.
Na polowaniu markiza spada z konia i łamie kręgosłup. Pozba
wiona długi czas możności ruchu większą część dnia musi spę
dzać na szezlongu pod czułą opieką kochanka. Ale ten niedłu
go może ją pielęgnować; wkrótce po tym wypadku umiera na
gruźlicę. Ta strata godzi dotkliwiej w markizę niż upadek
z konia. Nie może żyć dłużej sama w obcych krajach, których
piękno odczuwała mocno jedynie w promieniach miłości, wra
ca więc do Paryża, ale nie do domu męża i nie do towarzy
stwa, którego poglądy tak uraziła. W rodzinnym pałacu de
Castellane żyje odtąd w zupełnym odosobnieniu, a zamiast da
wnych przyjaciół otaczają ją teraz książki.
Poznanie — zrazu listowne, potem przyjacielskie — kobie
ty, która stanowiskiem, wiekiem i losem odpowiada jego naj
śmielszym snom, musiało poruszyć do głębi zarówno poetycką
jak snobistyczną strunę duszy Balzaka. Markiza, przyszła
księżna, kobieta lat trzydziestu, „kobieta opuszczona" — w ten
sposób wyróżnia jego, chłopskiego wnuka, syna drobnych mie
szczan! Jaki tryum f nad innymi pisarzami! Oni za żony mają
tylko mieszczki, za przyjaciółki — kokoty, aktorki lub literat
ki. I jaki to będzie dopiero tryumf, jeśli uda mu się poszczycić
nie tylko je j przyjaźnią; jeśli on, którego namiętność upajała
się już samym tytułem kobiety, po małej szlachciance, jak pa
ni de Berny, parweniuszowskiej arystokratce, jak księżna
11

164

Stefan Zweig

d‘Abrantes, zostanie kochankiem albo nawet mężem prawdzi
wej starofrancuskiej księżnej, następcą księcia Metternicha
(u księżnej d‘Abrantes był następcą jego ojca). Pełen niecier
pliwości oczekuje zaproszenia, aby odwiedzić osobiście przyja
ciółkę z listu. Wreszcie 28 lutego 1832 list przynosi mu ów
„znak zaufania1' i natychmiast odpowiada że śpieszy przyjąć
„wspaniałomyślną propozycję11 ryzykując, że „sam straci wiele
przy osobistym spotkaniu11.
A tak prędko, tak spiesznie, w takim upojeniu odpowiada na
ów list z faubourga Saint-Germain, że przeoczą inny list, któ
ry tego samego dnia leży na jego stole — list z Rosji, napisa
ny przez inną kobietę i podpisany „ L ‘etrangere“ *.
*

*

*

Człowiek o wyobraźni typu Balzaka musiał się oczywiście •
zakochać w pani de Castries. N ie musiał nawet jej widzieć.
Gdyby była brzydka, głupia, kłótliwa lub złośliwa, nie podwa
żyłoby to w niczym jego uczuć. Wszystkie bowiem uczucia, na
wet miłość, są u niego podporządkowane wszechwładnej mocy
woli, i jeszcze zanim zrobi staranną toaletę, włoży nowy strój
i wsiądzie do powozu, jest już zdecydowany kochać tę kobietę
i być przez nią kochany. Podobnie jak potem z autorki tego
drugiego, nie otwartego listu, tak i teraz z księżnej de Castries
tworzy wyidealizowaną postać i zamierza dać je j rolę boha
terki we własnym romansie życiowym.
W istocie rozdziały wstępne mają przebieg wyznaczony
przez jego imaginację. W wytwornym, z gustem urządzonym
salonie, wyciągnięta na sofie, czeka na niego młoda, a przecie
nie za młoda kobieta, która kochała i zna miłość, nieco znużo
na, łaknąca w swej samotności pocieszenia. I rzecz cudowna—
ta arystokratka, która obracała się do tej pory tylko w sfe
rach najwyższych, kobieta, której kochankiem był wytworny.
* Cudzoziemka, obca
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smukły syn książęcy, nie jest wcale rozczarowana krępym i tę
gim plebejuszem, któremu żadna sztuka krawiecka nie jest w sta
nie przydać elegancji i staranności. Wdzięczna i inteligentna,
słucha z zainteresowaniem jego burzliwej wymowy. To pierw
szy poeta, którego poznaje, człowiek z innego świata, i mimo
powściągliwości czuje, z jakim zrozumieniem, z jaką wzrusza
jącą wnikliwością stara się do niej zbliżyć. Godzina, dwue,
trzy m ijają czarodziejsko na rozmowie i markiza mimo całej
wierności dla zmarłego kochanka nie może się obronić przed
podziwem dla niezwykłego, zesłanego je j przez los człowieka.
Dla niej, pełnej subtelności, rozpoczyna się przyjaźń — dla
Balzaka, człowieka pozbawionego umiaru, rozpoczyna sie upo
jenie.
„Przyjęła mnie Pani tak uprzejmie — pisze do niej —
darowała mi Pani godziny tak rozkoszne, że jestem głę
boko przekonany: Pani jest'm oim szczęściem!"
Znajomość jest coraz serdeczniejsza; w następnych tygo
dniach i miesiącach powóz Balzaka zajeżdża co wieczór przed
pałac Castellane. Rozmawiają z sobą długo w noc. Towarzyszy
księżnej do teatru, pisze do niej listy, odczytuje jej swoje nowe
dzieła i prosi o radę, obdarza ją rzeczą najcenniejszą, jaką ma
do darowania — rękopisami trzech powieści. Dla opuszczonej
kobiety, która od lat żyła pogrążona w żałobie po straconym
kochanku, ta duchowa przyjaźń oznacza szczęście, dla Balza
ka — namiętność.
Bo niestety Balzakowi przyjaźń nie wystarcza. Jego męska
próżność, może również snobizm żądają czegoś więcej. Coraz
goręcej i płomienniej mówi jej i okazuje, że ją pożąda, coraz
gwałtowniej domaga się oznak przyzwolenia. Księżna de Ca
str ies jest zanadto kobieca, aby nawet w nieszczęściu nie po
chlebiała je j miłość mężczyzny, którego wielkość podziwia
i szanuje; słucha go, nie wzbrania nawet małych poufałości.
Może — choć nie trzeba wierzyć opisowi Balzaka w jego póź
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niejszej, z myślą o zemście pisanej powieści „Księżna de Langeais11 — może sama go prowokuje.
„T a kobieta nie tylko przyjęła
rozwinęła wobec mnie cały kunszt
kieterii. Chciała mi się podobać i
trudu, aby mnie utrzymać w stanie
pchnąć dalej“ .

mnie uprzejmie, ale
swojej niemałej ko
zadawała sobie wiele
podniecenia, a nawet

Lecz ilekroć jego starania zbliżają się do punktu niebez
piecznego, pani de Castries odtrąca go zawsze energicznie.
Może chce pozostać wierną zmarłemu kochankowi, ojcu swego
dziecka, może jest skrępowana cielesną ułomnością, może na
prawdę hamuje ją plebejska wulgarność Balzaka, a może (hie
bez słuszności) obawia się, że poeta rozgłosi zaraz publicznie
ich związek. Tak więc zezwala tylko na „drobne, powolne zdo
bycze, jakimi muszą zadowalać się lękliwi kochankowie1*
i wzdraga się uporczywie „przed potwierdzeniem oddania ser
ca oddaniem całej siebie11. Po raz pierwszy Balzac czuje, że je 
go wola, aczkolwiek rozpaczliwie napięta, nie jest wszechmoc
na. Po trzech, czterech miesiącach, pomimo energicznych sta
rań, codziennych wizyt i pisarskiej działalności w interesie
partii rojalistycznej, pomimo upokorzeń, na jakie narażona
jest jego duma, Balzac jest wciąż jeszcze literackim przyja
cielem, a nie kochankiem markizy.
Nawet najmądrzejszy człowiek spostrzega zwykle ostatni,
że zaczyna się zachowywać niegodnie. Przyjaciele Balzaka,
chociaż nie wiedzą jeszcze nic pewnego, zauważyli zmianę
w jego publicznych wystąpieniach. Obserwują z niechęcią je 
go strój dandysa, widzą, jak ze swej loży kieruje złote lorgnon
ku pewnej określonej loży, jak z zapałem uprawia kowersację w salonach rojalistycznych Fitz-Jamesów i de Rauzanów,
tam gdzie mieszczan, choćby byli wielkimi artystami, traktuje
się zazwyczaj pogardliwie. Do podobnych snobistycznych i eks
trawaganckich wypadów są przyjaciele Balzaka przyzwycza
jeni i nie widzą w nich groźby dla jego sławy i prestiżu. Lecz
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zaczynają się niepokoić, gdy Balzac występuje nagle jako poli
tyczny pisarz w „Renovateur", dzienniku ultrareakcyjnym,
gdy okazuje się entuzjastą i wyznawcą feudalizmu i bije pu
blicznie pokłony przed księżną de Berry. Znają Balzaka na
tyle, by wiedzieć, że nie jest z rasy sprzedajnej, i instynkt mó
wi im, że czyjeś ręce prowadzą go w te mroczne, polityczne za
ułki. Najstarsza przyjaciółka, pani de Berny, przed którą prze
milcza starannie swą korespondencję i wizyty u pani Castries, ostrzega go pierwsza. Chociaż sama tradycjami rodzin
nymi i jako chrześniaczka królewska usposobiona raczej rojalistycznie, jest niemile zdziwiona, że Balzac stał się nagle do
boszem ultrarojalistów, i odradza mu stanowczo „niewolę
u tych ludzi“ . Z daleka widzi, że te koła nie poważając Balzaka
jako pisarza, wykorzystują jego snobizm dla swych celów.
„C i ludzie byli zawsze niewdzięcznym towarzystwem
i na pewno nie zmienią się przez wzgląd na Ciebie, drogi
przyjacielu".
Ostrzej i bezwzględniej pisze do niego Zulma Carraud,
kiedy do głębi rozczarowana i zawstydzona czyta hymn Balza
ka na cześć księżnej de Berry, usiłującej wówczas zapewnić
tron swemu synowi, wnukowi Karola X.
„Pozostaw obronę tych osobistości ludziom z otoczenia
dworu i nie szargaj Tw ej opinii wiążąc się z nimi".
Ryzykując utratę przyjaźni, która jest najcenniejszą rze
czą w je j szarym, anonimowym życiu, mówi swemu wielkiemu
przyjacielowi wprost i bez osłonek, jak bardzo brzydzi się serwilizmem, dla którego parę tytułów szlacheckich znaczy wię
cej niż szlachectwo ducha.
„W iązać się z uprzywilejowaną, martwą arystokracją?
Czyż nigdy nie porzucisz tych iluzji?"
Żadna z przyjaciółek nie wie jeszcze wtedy, jakimi to wię
zami, różanymi czy złotymi, czyjaś zgrabna ręka sprzęga pi
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sarza z chwiejną karetą rojalizmu. Przeczuwają tylko, że sam
sobie niewierny, stal się niewolnikiem z przymusu.
\
^
;
*
Ąi
:'fi
Pięć miesięcy, od lutego do czerwca, marnotrawi Balzac ja 
ko życzliwie przyjmowany i znoszony, lecz nie wysłuchany ko
chanek księżnej. Nagle, z początkiem czerwca opuszcza Paryż
i udaje się do Sache, do swych przyjaciół Margonne. Co się
stało? Czy namiętność wygasła nagle, czy też stracił zaufanie
do siebie, że poniechał oblegania niezdobytej twierdzy? By
najmniej. Balzac trwa jeszcze wciąż w kręgu namiętności,
stworzonej własną wolą i ambicją, chociaż czujnym i widzą
cym okiem artysty przejrzał już beznadziejność swych starań.
Z rozpaczliwą otwartością wyznaje wreszcie Zulmie Carraud:
„Muszę teraz udać się do A ix w Sabaudii. Spieszę za
kimś, kto może śmieje się ze mnie — za jedną z tych
arystokratek, dla Ciebie niewątpliwie okropnych, za jed
ną z tych angielskich twarzy, za którymi przeczuwa
się piękną duszę. Ta jest prawdziwą księżną — bardzo
ludzka, subtelna, pełna ducha, a przy tym zalotna — inna
od wszystkiego, co dotąd widziałem! To jedno z tych
zjawisk, które uchylają się od wszelkiego dotknięcia:
twierdzi, że mnie kocha, a najchętniej trzymałaby mnie
pod strażą w lochach weneckiego pałacu... Kobieta (T o 
bie mówię wszak wszystko!), która pragnie, abym pisał
wyłącznie dla n ie j; jedna z istot, które musi się uwiel
biać na kolanach, gdy sobie tego życzą, i które zdobywa
się z taką przyjemnością... Kobieta-marzenie! Zazdrosna
o wszystko! Ach, wolałbym być teraz u Was w Angouleme, w pobliżu fabryki prochu, całkiem spokojny, całkiem
rozsądny — wolałbym słuchać szumu wiatraków, opy
chać się truflami, śmiać się i gadać z Wami — zamiast
tutaj tracić czas i życie!"
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Jeśli jednak Balzac opuszcza na czas jakiś Paryż i księżnę
de Castries, przyczyna tego jest o wiele bardziej przyziemna
i banalna aniżeli wewnętrzne jasnowidztwo. Zdarzyła się zno
wu jedna z owych katastrof finansowych, jakie wyładowują,
się nad jego głową z regularnością burz letnich. Dla Balzaka,
któremu odwrotnie niż Midasowi wszystko, czego dotknie,
przemienia się nie w złoto, lecz w długi, miłość do kobiety, po
dróż lub spekulacja stają się zawsze materialną katastrofą.
Czas nie wypełniony pracą jest zawsze pozycją ujemną w je 
go zachwianym i bez tego bilansie. Wieczory spędzone w sa
lonie pani Castries zamiast przy biurku, wieczory w loży te
atralnej wystarczyłyby już same na napisanie dwu powieści,
równocześnie zaś ze zmniejszonymi dochodami rosną wydat
ki. Nieszczęsna myśl wystąpienia z arystokratyczną pompą,
jako wytworny konkurent, spiętrzyła jego długi do szalonych
rozmiarów. Same konie ekwipażu, którym zajeżdża pod pałac
Castellane, zeżarły owsa za 900 franków, utrzymanie domu
z trojgiem służby, nowe garnitury, wykwintny tryb życia —
wszystko to nabiera coraz większego znaczenia. Niewyrównane rachunki, płatności wekslowe przychodzą co dzień tak re
gularnie jak przedtem korekty; już nie wierzyciele, ale ko
mornicy i egzekutorzy oblegają pawilon przy rue Cassini. A że
Balzaka może uratować tylko praca, a do pracy trzeba spoko
ju, istnieje tylko jedna możliwość: ucieczka. Ucieczka z P a
ryża, ucieczka od miłości, ucieczka przed wierzycielami,
ucieczka w miejsce, gdzie go nie można odnaleźć i dosięgnąć.
Dzieło, nad którym obecnie pracuje, jest — rzecz prosta —
już na pniu sprzedane. W przeddzień wyjazdu podpisał jeszcze
dwa kontrakty i otrzymał 1500 franków, które posłużyć miały
jako kieszonkowe na najbliższe miesiące. Ale tuż przed w y
jazdem wyrywają mu 1400 franków z ręki, tak że ze 120 fran
kami wsiada wreszcie do dyliżansu, który go zawiezie do Sache. Tam w pałacu swych przyjaciół nie ma żadnych wydat
ków. Dniami i nocami może pisać w swoim pokoju, wychodzi
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tylko na godzinę lub dwie w czasie posiłków. Ale koszty utrzy
mania zbytkownego domu w Paryżu nie zmniejszają się przez
to. Ktoś powinien tam zaprowadzić porządek, zmniejszyć koszt
gospodarstwa, użerać się za niego z wierzycielami, łagodzić
dostawców. Balzac zna tylko jednego człowieka nadającego się
do tej twardej i niewdzięcznej służby: swoją matkę. Po latach
usiłowań, aby wydobyć się spod je j opieki, wielki i sławny pi
sarz musi pokornie uciec się do je j zmysłu oszczędności i spry
tu w interesach, które mu zatruły młodość.
Kapitulacja dumnego i samowolnego syna jest tryumfem
dla starej kobiety; energicznie i odważnie broni straconej po
zycji. Redukuje koszt utrzymania domu, odprawia zbędną
służbę, walczy z dostawcami i egzekutorami, sprzedaje powóz
i żarłoczne kor.ie, stara się — frank za frankiem — uzdrowić
mocno nadwerężone finanse syna. Ale nawet ona staje wkrót
ce bezradna wobec coraz gwałtowniejszego naporu wierzycieli.
Czynsz nie jest zapłacony, właściciel domu chce zająć meble.
Sam tylko piekarz przedstawia rachunek — trudno uwierzyć,
że samotny kawaler zjadł tyle pieczywa — na 700 franków. Co
dziennie są płatne inne weksle i skrypty dłużne przechodzące
na giełdzie paryskiej z rąk do rąk. Zrozpaczona matka śle
listy do syna, który musi dopiero napisać sprzedane już od
dawna powieści i nie jest w stanie wydobyć chociażby franka
od nakładców lub z redakcyj dzienników. Nawet gdyby praco
wał 24 godziny na dobę, nie mógł powetować pół roku zmar
nowanego przez snobizm i miłość. Literatura — Balzac widzi
to — nie może go uratować. Tak więc myśli znowu — dziwna
zaiste myśl u zakochanego — o starym środku, o bogatym
ożenku. Osobliwa dwoistość serca i rozumu pozwoliła Balza
kowi już na wiosnę, kiedy płonął romantycznym afektem dla
księżnej de Castries, starać się — bardzo logicznie i rozważ
nie — o młodą pannę Trumilly, 'która właśnie wskutek śmierci
ojca odziedziczyła pokaźny majątek. Z nie znanych nam przy
czyn jego starania spełzły na niczym. Ponieważ młoda sierota

Balzac

171

go nie chce, powraca do swej dawnej ambicji: poślubić bogatą
wdowę i zapewnić wreszcie spokój sercu i pracy. W rozpaczli
wej sytuacji poleca nie tylko matce, ale także dawnej przyja
ciółce, pani de Berny, by go ocaliła przed powtórnym bankruc
twem. W istocie wynajdują bogatą wdowę, baronową Deubroucq, pełną zachwytu dla jego dzieł. Knują mały spisek. Latem
złota fregatama wylądować w swej posiadłości Mere opodal
Sache i Balzac przygotowuje już cały arsenał środków, aby
zdobyć cenny łup. Chcąc zmiękczyć serce wdowy, śle je j swoje
dzieła z wylewnymi dedykacjami do Jarze, na drugi z je j zam
ków: może chęć zobaczenia interesującego poety przyspieszy jej
przyjazd. Trzy razy na tydzień pielgrzymuje do sąsiedniego
Mere, aby dowiedzieć się, czy pani już przybyła.
Lecz bogata baronowa nie okazuje niestety skłonności do
opuszczenia Jarze i prawdopodobnie śpieszyłaby się jeszcze
mniej, gdyby przeczuwała, jak pilno jest Balzakowi do zako
chania się w je j rencie. Codziennie przychodzą rozpaczliwe
listy z Paryża od matki i z każdym dniem topnieje skromne
kieszonkowe. Ze 120 franków kandydat do małżeństwa ma
już tylko parę srebrniaków w kieszeni. Najdalej tydzień lub
dwa może jeszcze bez narzucania się korzystać z gościny pań
stwa Margonne. Znikła tedy ostatnia nadzieja na nieumyślne
spotkanie. Balzac nie wie, co począć, jest w rozpaczy i bliski
samobójstwa.
„Gdy się ma takie troski ze swymi literackimi praca
mi, a na dobitkę te wszystkie trudności materialne, naj
chętniej położyłoby się kres swemu życiu“ .
Czytając listy Balzaka z tych katastrofalnych dni, można by
mniemać, że artysta, pogrążony w śmiertelnej rozpaczy i otę
pieniu jest całkowicie niezdolny do pisania, do stworzenia ja 
kiegoś poważnego dzieła. Lecz wobec niezwykłości Balzaka
zawodzą wszystkie logiczne wnioski; zamiast rzeczy prawdo
podobnych dzieją się u niego zawsze nieprawdopodobne. Dwa
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światy, w których żyje, świat rzeczywisty i świat fantazji,
są u niego szczelnie izolowane. Twórca Balzac potrafi tak
zupełnie odgrodzić się i zamknąć w swym skupieniu, że nie
czuje burz napierających z zewnątrz na jego egzystencję.
Wizjoner Balzac, który śpiesznie, w migocącym blasku świec,
kształtuje postacie i losy, nie jest wcale identyczny z tym dru
gim Honore Balzakiem, którego weksle się skarż.f, a meble
fantuje. Nie obchodzi go wcale rozpaczliwa sytuacja, w jakiej
się znalazł, raczej przeciwnie: w okresach gdy jego położenie
jest bez wyjścia, twórca w nim żyje najsilniej. Zewnętrzne
troski tajemniczym sposobem przetwarzają się u niego we
wzmożone skupienie. Jakże prawdziwe jest jego wyznanie:
„Najlepsze pomysły zjawiały się zawsze w godzinach
/ najgłębszej trwogi i nędzy“ .
Tylko wówczas, gdy jest szczuty, ścigany, osaczony z wszyst
kich stron, rzuca się Balzac w pracę niby ścigany jeleń w wo
dę. Tylko wówczas, gdy w realnym życiu nie wie, co począć,
odnajduje siebie. T.o wewnętrzne prawo jego istoty nie obja
wiło się nigdy silniej niż w tym lecie burz i nawałnic. Bo wte
dy gdy pisze jeszcze miłosne listy do swej niedosiężnej mar
kizy i wędruje trzy razy na tydzień do Mere w oczekiwaniu
bogatej wdowy, gdy codziennie przelicza topniejącą gotówkę
i spadają na niego listy od matki o pieniądze, gdy żongluje
swymi płatnymi dawno wekslami i pociesza nakładców, któ
rych jest dłużnikiem, gdy nieprawdopodobnymi sztuczkami
odsuwa z tygodnia na tydzień bankructwo swych finansów,
ruinę domu, utratę obywatelskiej czci — w tym samym mie
siącu ów drugi Balzac pisze swoje najgłębsze, najbogatsze
w myśli i najambitniejsze dzieło, którym chce prześcignąć
wszystko, co sam dotąd stworzył i co stworzyli in n i: „Ludwi
ka Lambert” . Ta książka ma być wyrzeczeniem się wszystkie
go, co było dotąd, ma być pożegnaniem ze światowym, modnym
i romantycznym powieściopisarzem, ulubieńcem dam. O pra
wości Balzaka świadczy fakt, że właśnie teraz, gdy koniunktu
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ra jest mu przychylna, gdy mógłby jakąś erotyczną powieścią
osiągnąć tak bardzo mu potrzebny sukces materialny, bierze
się do dzieła, które nie ma szansy zdobycia popularności i zro
zumienia wśród szerokiej publiczności. Podczas gdy wydawcy
oczekują chciwie jakiegoś romansu nowego Waltera Scotta czy
Fenimore‘a Coopera, on całą potęgę twórczą zwraca ku tra
gedii ducha i próbuje obok Byronowskiego „M anfreda" i Goethowskiego „Fausta" postawić swoją koncepcję osobowości
na wielką miarę.
To najbardziej ambitne i przez niewielu tylko docenione
dzieło Balzaka pozostało w pewnym, wyższym sensie tego sło
wa, kadłubem. W postaci „Ludwika Lambert", w którym od
zwierciedlił własną młodość, własne ambicje i myśli, usiłuje
Balzac rozwiązać wspaniały problem. Chce pokazać, że ge
niusz, który w zupełnej ascezie potęguje swoją moc twórczą
do najwyższej intensywności, nie jest zdolny do zwykłego,
przyziemnego życia, że nadmiar i gorączka myśli musi w koń
cu rozsadzić kościany czerep czaszki. Tragedię monomanii,
w setkach odmian ukazaną w swym dziele, przeniósł tutaj do
sfery namiętności intelektualnej, stworzył problem graniczący
z patologią. Naświetleniem tajemnych związków między genialnością i obłędem wyprzedził znacznie swą generację.
Rzeczywiście w początkowych rozdziałach, ukazujących
w rozwoju Ludwika wybuch jego własnego geniuszu, udało
mu się uczynić wiarogodnym istnienie tej fikcyjnej postaci.
Obdarza ją Oswoją ideą naczelną, „teorią w oli" — dziełem,
które miało ostatecznie rozświetlić tajemnicze zbieżności psy
chologii i fizjologii i w ten sposób obnażyć najgłębszą istotę
człowieka. Nie przesadzimy stawiając „Ludwika Lambert" ja 
ko samą koncepcję obok „Fausta", z którym Balzac świadomie
lub podświadomie współzawodniczy. Ludwik również pożąda
rzeczy niemożliwych, jego również niszczy nadludzkie prag
nienie poznania. Lecz ogromna różnica polega na tym, że Goe
the przez 60 lat życia pracował nad „Faustem" — Balzac zaś
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po sześciu tygodniach musiał przesłać manuskrypt „Ludwika"
do wydawcy Gosselina. Tak więc, aby tylko dobić do mety,
doczepia do marmurowego torsu nudną i nieistotną historię
miłosną. W pośpiechu improwizuje filozoficzne teorie bohate
ra, tak że na poły z podziwem, na poły z żalem spoglądamy
na dzieło, które wyraziściej od wszystkich innych daje miarę
jego możliwości. Nie dokończony jako dzieło sztuki, pozostaje
„Ludwik Lam bert" mimo to genialnym szkicem i pośród dzieł
Balzaka oznacza najwyższy punkt duchowych ambicji twórcy.
*
*

*

Z końcem lipca Balzac, zmęczony i przepracowany, posyła
wreszcie gotowy — w gruncie rzeczy mimo późniejszych prze
róbek nigdy niegotowy i zepsuty rękopis — „Ludwika Lam
bert" do nakładcy. Sześć tygodni pobytu w Sache wyzyskał
wprawdzie pod względem artystycznym, lecz nie zmieniły one
bynajmniej jego finansowej sytuacji. Bogata wdowa nie przy
była, dłuższe przebywanie w gościnnym domu Margonne‘ów
jest niemożliwe. Balzac wzdraga się widocznie przed zacią
gnięciem pożyczki u starych, wytwornych przyjaciół, nie chce
zdradzić swego katastrofalnego położenia. Na szczęście stoi
otworem inny azyl. Wie, że dobrzy Carraudowie będą uszczę
śliwieni, gdy do nich zawita, a przed nimi, również biedakami,
nie ma potrzeby udawać, może śmiało przyznać się. że on,
sławny Honore Balzac, nie ma nawet na podzelowanie trzewi
ków. 120 franków zabranych z Paryża skurczyło się tak, że
nie może nawet odbyć całej drogi pocztą. Były właściciel po
wozu i angielskich koni wędruje zatem w upalny dzień pieszo
z izamku Sache do Tours. Dopiero tutaj wsiada do dyiliżansu
jadącego do Angouleme i przybywa tam tak bez grosza, że
pierwszą jego rzeczą jest pożyczenie sobie 30 franków od ko
mendanta Carraud.
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Przyjaciele, którzy sami przeszli niejedną katastrofę, śmie
ją się współczująco z groteskowej sytuacji Balzaka i ofiaro
wują mu wszystko, co ich przyjaźń dać może: zaciszny pokój
do pracy, pogodę ducha i serdeczność wieczornych pogawę
dek. I jak zwykle po kilku już godzinach Balzac czuje się
wśród tych zacnych, oddanych sobie ludzi o wiele szczęśliwszy
niż w gronie hrabiów i księżniczek. Robota idzie mu lekko,
pisze w tych zbyt krótkotrwałych dniach „Kobietę opuszczoną“ , parę „H istorii uciesznych“ i robi korekty „Ludwika Lam
bert". Wszystko byłoby w idealnym porządku, gdyby nie co
dzienne listy od matki o pieniądze i jeszcze raz pieniądze: nie
można już dłużej powstrzymać wierzycieli. Ale skąd wytrza
snąć tysiące, dziesiątki tysięcy, skoro sam musiał naciągnąć
na 30 franków niezamożnych przyjaciół? Nadchodzi ponura
godzina. Na przeciąg lat paru udało mu się wymknąć spod
opieki rodziny. Chełpił się i pysznił w tych latach tryumfu,
że zwróci matce wszystko, co mu kiedykolwiek pożyczyła.
Oszołomiony pierwszym sukcesem i w pełni już świadomy
swego talentu, żył niczym milioner. Zdał się na swoje w y
tworne znajomości, liczył w ostatecznym wypadku na bogatą
wdowę lub sierotę. A teraz musi znowu, jak syn marnotraw
ny, potajemnie pukać do drzwi rodzicielskiego domu i pokor
nie prosić o pomoc. On, ulubieniec faubourg St.-Germain,
sławny już pisarz, rycerski kawaler księżnej, musi jak bied
ne, żebrzące dziecko błagać „ukochaną matkę", aby zagwa
rantowała dla niego pożyczkę 10.000 franków, w przeciwnym
razie grozi mu publiczna ruina. Idzie o jego pracę i godność.
I rzeczywiście cud się udaje. Pani Balzakowa uzyskuje u sta
rej przyjaciółki rodziny, madame Delannoy, pożyczkę 10.000
franków dla skruszonego utraćjusza. Tę kromkę chleba po
dają głodnemu z mocną zaprawą soli i pieprzu. Jego genialna
głowa musi się ugiąć pod jarzmem rodziny. Musi złożyć obiet
nicę, że natychmiast poniecha wystawnego życia. I ułaskawio
ny grzesznik obiecuje solennie unikać od tej pory wszelkich
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rujnujących ekstrawagancji, prowadzić mieszczański i oszczęd
ny tryb życia i spłacić punktualnie wszystkie długi wraz z od
setkami i procentami od odsetek.
*

*

*

Cud uratował Balzaka. Ale zawsze, ilekroć w jego życiu ma
zapanować ład, jakiś głębszy instynkt, który potrzebuje cha
osu i udręki, odpowiada nowym bezładem. Balzac może oddy
chać jedynie w ognistej atmosferze, bezmiar będzie całe życie
jego miarą. Krewki temperament potrafi cudownie zapominać
0 sprawach przykrych. Póki ziemia nie pali mu się pod noga
mi, zobowiązania dla niego w ogóle nie istnieją. Spokojnie roz
ważywszy sprawę musiałby dojść do wniosku, że jego deficyt
finansowy nie zmniejszył się wcale na skutek tej pożyczki:
po prostu dwadzieścia, trzydzieści małych i gniotących długów
zamienił na jeden wielki. Lecz pisarz czuje tylko, że powróz
na jego szyi rozluźnił się, i gdy tylko może swobodniej odet
chnąć, fantazja ponosi go znowu. Dopóki zajęty był pracą nad
„Ludwikiem Lambert1' i dopóki przytłaczała go sytuacja pie
niężna,, nie myślał o księżnej de Castries, uważał partię za
przegraną. Teraz gdy długi nie ciążą już tak mocno, znowu ma
ochotę odważyć się na ostatnią stawkę. Księżna de Castries
pisała do niego kilkakrotnie w ciągu lata i prosiła, aby odwie
dził ją v/ sabaudzkim Aix, a potem jesienią towarzyszył jej
1 wujowi w podróży do Italii. Rozpaczliwy stan finansów nie
dozwalał Balzakowi nawet w myśli iść za kuszącym wezwa
niem. Obecnie, gdy parę luidorów brzęczy znów w kieszeni,
ogarnia go przemożna pokusa. Czyż to zaproszenie nad brzegi
jeziora Annecy, w krajobraz Jana Jakuba Rousseau, nie ozna
cza w końcu czegoś więcej niż zwykłą uprzejmość, czy wolno
lekceważyć tak delikatne skinienie? Może niedosiężna księżna,
o której mówi, że „jest zmysłowa jak tysiąc kotek", wzbra
niała się tylko w Paryżu z obawy przed plotkami? Czy w obli
czu boskiej natury ai'ystokratka z St.-Germain potrafi oprzeć
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się naturalnym popędom? Czyż nad jeziorem szwajcarskim
nie zażył szczęścia twórca „M anfreda", lord Byron? Może
właśnie tam dane ono będzie twórcy „Ludwika Lambert"?
I znowu człowiek fantazji zamienia pragnienie w złudę.
Lecz w najbardziej nawet wybujałych snach artysty czuwa
wewnętrzny obserwator. W Balzaku zmagają się trzy próż
ności: próżność snoba, ambicja mężczyzny i godność człowie
ka świadomego swej wartości.
Nie chce, aby światowa kokietka wystrychnęła go na dud
ka, i woli sam je j się wyrzec. Po całych dniach naradza się
z Zulmą Carraud, jedynym człowiekiem, z którym mówi zupeł
nie otwarcie, czy ma pojechać do Aix. Wewnętrzny opór w ier
nej przyjaciółki, która instynktownie — a może wskutek tłu
mionej miłości — nienawidzi arystokratycznej rywalki, po
winien ostrzec niezdecydowanego przed tą podróżą. Zulma nie
wątpi ani przez chwilę, że księżna pomimo literackiego po
dziwu nie zechce się skompromitować „romansem z plebejuszem". Ale widząc, z jak żarliwą niecierpliwością Balzac prag
nie, aby go wzmocniła w jego zamysłach, staje się twarda.
Nie chce popaść w podejrzenie, że przez śmieszną zazdrość
odradzała mu tę wspaniałą szansę. Niechże sam popróbuje,
niech jego snobizm otrzyma wreszcie konieczną nauczkę! Tak
więc wymawia w końcu słowo, na które Balzac czeka: jedź
do A ix ! 22 sierpnia wsiada Balzac do dyliżansu.
*

*

*

Przez całe życie Balzac jest zanadto związany z ludem, za
nadto chłopskim wnukiem, aby nie być przesądnym w najpry
mitywniejszy sposób. W ierzy w amulety, nosi zawsze „pier
ścień szczęścia" z tajemniczymi orientalnymi znakami, przed
każdą niemal ważną decyzją pnie się po krętych, tylnych scho
dach do mansardy jakiejś wróżki czy jasnowidzącej, jak
pierwsza lepsza paryska szwaczka. W ierzy w telepatię, w ta
jemne posłannictwo i ostrzegawczą moc instynktu. I gdyby
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tym razem zważał na podobne ostrzeżenia, musiałby zaraz
z początku przerwać podróż do Aix. Zaczęła się ona bowiem
pod złą wróżbą. Kiedy na jednym z postojów otyły już wów
czas Balzac schodzi z kozła, konie nagle ruszają, Balzac spada
całym ciężarem i rani sobie do kości nogę na żelaznym stop
niu karety. Kto inny przerwałby podróż i leczył ranną nogę.
Przeszkody jednak potęgują zawsze wolę pisarza. Opatrzony
prowizorycznie jedzie dalej do Lyonu i stamtąd do Aix, gdzie
0 lasce, z trudem może chodzić. Przybywa zatem w najgorszej
dla namiętnego kochanka postawie.
Księżna przygotowała ze wzruszającą starannością ładny,
mały pokój dla poety. Cudowny widok roztacza się na jezioro
1 góry, nadto pokój jest w myśl życzenia Balzaka bardzo tani
kosztuje tylko dwa franki dziennie. Nigdy w życiu nie praco
wał Balzac jeszcze tak spokojnie i wygodnie. Ale przezorność
księżnej jest zarazem ostrożnością: pokój Balzaka mieści się
w innym hotelu, jest oddalony o parę ulic, co umożliwia tylko
towarzyskie, a nie intymne wizyty wieczorne.
Bo tylko wieczorem — Balzac wymówił to sobie z góry —
chce i może widzieć księżnę. Dzień — w myśl surowej reguły—
jest całkowicie poświęcony pracy. Na prośbę księżnej zgadza
się na jedno tylko ustępstwo: rozpoczęcie dwunastogodzinnego dnia pracy o szóstej rano, nie o północy. Ze wschodem
słońca siedzi już przy stole i nie rusza się do godziny szóstej
wieczorem. Jedynym pokarmem w ciągu dnia jest mleko i ja 
ja przynoszone do pokoju. Dopiero po tych przesiedzianych
bez wytchnienia dwunastu godzinach należy do księżnej, któ
ra niestety jeszcze wciąż nie chce należeć do niego. Okazuje
mu wprawdzie serdeczną przyjaźń, wozi go, póki chora noga
daje się we znaki, nad okoliczne jeziora, z uśmiechem i pobła
żaniem znosi jego miłosne uniesienia. Naparza według jego
przepisów kawę w czasie wieczornych, długich posiedzeń,
przedstawia go w kasynie znajomym arystokratom, zezwala
nawet łaskawie nazywać się Marią, co dozwolone jest tylko
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najintymniejszym przyjaciołom. Ale na więcej nie pozwala.
Nie pomogło to, że — już z A ix — posłał je j płomienny list
miłosny Ludwika Lambert w takiej formie, że każde słowo
musiała odczuć jako skierowane do niej. N ie pomaga pośpiesz
ne sprowadzenie z Paryża pół tuzina żółtych rękawiczek, słoika
pomady i flachy wody kolońskiej. Niekiedy markiza pozwala
na czulszą poufałość, niekiedy sama ją prowokuje — w tym
zdaje się leżeć obietnica.
„Wszystkie rozkosze miłosne kiełkowały już w je j swo
bodnym i znaczącym spojrzeniu, w schlebiającym
brzmieniu głosu, we wdzięku je j słów. Dawała do pozna
nia, że tkwi w niej szlachetna kurtyzana..."
Romantyczny spacer nad jeziorem kończy się pocałunkiem;
nie wiadomo, czy kradnie go, czy też otrzymuje dobrowolnie;
ale ilekroć żąda ostatniego dowodu miłości, ilekroć trubadur
„kobiet opuszczonych" domaga się zapłaty w monecie „P o 
wiastek uciesznych", pożądana kobieta staje się w ostatnim
momencie z powrotem dumną księżną. Już m ija lato, już liście
drzew nad jeziorem żółkną i opadają, a nowy Saint Preux
jeszcze wciąż nie postąpił dalej u swej Heloizy niż pół roku
temu w zimnym, wytwornym salonie pałacu Castellane.
*

*

*

Lato ma się ku końcowi, promenada pustoszeje, wykwintny
świat szykuje się do odjazdu. Również księżna de Castries pa
kuje manatki. Lecz nie zamierza wracać od razu do Paryża, chce
ze swym wujem, księciem de Fitz-James, spędzić jeszcze parę
miesięcy w Genui, Rzymie i Neapolu i Balzac otrzymuje za
proszenie, aby im towarzyszył. Balzac waha się. Nie może się
dłużej łudzić, w jak niegodnym położeniu znalazł się z powodu
swych ciągłych, daremnych starań i zalotów. Wyczuwa się to
z jego listu do Zulmy, do której pisze w rozpaczliwym tonie:
„Czemu pozwoliłaś mi jechać do A ix ? “ A potem: „Podróż do
12*
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Italii jest droga, a dla mnie podwójnie kosztowna, gdyż ozna
cza stratę czasu, stracone w powozie godziny i dni pracy".
Lecz z drugiej strony — jaka pokusa dla artysty, któremu
podróż „poszerzy horyzonty i pozwoli oglądać Rzym i Neapol
w towarzystwie mądrej i eleganckiej kobiety, kobiety kocha
nej, a na dobitkę w karecie autentycznego księcia". Balzac
broni się raz jeszcze wewnętrznym przeczuciem, potem podda
je się. Z początkiem października wybierają się w podróż.
Genewa jest pierwszą stacją w podróży na południe i ostat
nią dla Balzaka. Przychodzi tam do rozprawy z księżną, któ
rej szczegółów nie znamy. Zdaje się, iż pisarz postawił ulti
matum i tym razem księżna odmówiła mu w obraźliwej fo r
mie. Księżna ugodziła z pewnością w najbardziej drażliwy
punkt, w jego męską łub ludzką godność i próżność. Bez za
trzymania się gna Balzac z powrotem, pełen posępnej wście
kłości, płonący wstydem i zdecydowany zemścić się na kobie
cie, która przez miesiące wodziła go za nos. Prawdopodobnie
już wtedy powziął myśl literackiej zemsty. Powieść (zresztą
nieudana) „Księżna de Langeais" uczyni wkrótce cały Paryż
w sposób niezbyt wybredny zausznikiem tej afery. Ze wzglę
dów taktycznych utrzymują jeszcze czas jakiś czysto towa
rzyskie stosunki. Balzac pozwala sobie nawet na rycerski
gest: powieść, w której ją sportretował w sposób nie bardzo
pochlebny, czyta jeszcze przed drukiem rzeczywistej bohater
ce. Księżna z jeszcze wytworniejszym gestem odpowiada po
zwoleniem na ten mało pochlebny wizerunek. Pani de Castries
bierze sobie wnet innego literackiego spowiednika i doradcę,
Sainte Beuve‘a, a Balzac oświadcza stanowczo:
„Powiedziałem sobie: nie mogę życia takiego jak mo
je uwiesić u niewieściej kiecki. Muszę iść śmiało za
przeznaczeniem i podnieść wzrok wyżej niż do poziomu
wstążki w talii".
*

*

*
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Jak dziecko, które mimo ostrzeżeń upadło i rozbiło sobie
główkę na kamieniu, a teraz z płaczem wraca skrwawione
w ramiona matki, tak jedzie Balzac prosto z Genewy, nie za
trzymując się w Paryżu, do Nemours, do pani Berny. W tym
powrocie jest wyznanie i zarazem zakończenie. Od kobiety,
której pożądał z próżności i która z wyrachowania czy obojęt
ności wzbroniła mu siebie, ucieka z powrotem do tej, która po
święciła dla niego i dała mu wszystko: miłość, radę, pieniądze,
która postawiła go ponad mężem, dziećmi i opinią. N igdy nie
uświadomił sobie wyraźniej, czym dla niego była i czym jest
jeszcze, niż teraz, gdy szuka w niej już tylko uczuć przyjaz
nych i macierzyńskich, nigdy nie czuł silniej, ile je j zawdzię
cza — i aby wyrazić podziękę, przypisuje je j książkę, która
pozostała dla niego zawsze dziełem najmilszym, „Ludwika Lam
bert", z dedykacją na pierwszej stronie „E t nunc et semper
dilectae" — „Teraz i na zawsze W ybranej".

Rozdział

X

B A L Z A C O D K R Y W A SW Ą T A JE M N IC Ę
Gdyby wierzyć własnym słowom Balzaka, jego przygoda
z panią Castries była tragedią, która mu zadała nieuleczalne
rany.
„Nienawidzę pani de Castries — pisze patetycznie —
złamała moje życie, nie dając mi w zamian nowego".
A jakiejś innej, nieznanej korespondentce donosi:
„Ten stosunek, który z woli pani de Castries nie prze
kroczył nigdy granic towarzyskich, był jednym z najcięż
szych ciosów mojego życia".
Do podobnego przesadnego dramatyzowania trzeba przy
wyknąć w listach człowieka, który stale przetwarza swoje ży
cie w powieściową biografię. Niewątpliwie pani de Castries
zraniła dotkliwie męską dumę i snobizm Balzaka. Ale ten czło
wiek ma zbyt intensywne życie wewnętrzne, jest zbyt skon
centrowany w sobie, aby „tak " lub „n ie" jakiejkolwiek kobie
ty mogło złamać mu życie. A fera z księżną nie była katastrofą,
była jego epizodem; prawdziwy Balzac nie jest wcale tak zroz
paczony i zgorzkniały, jak to przedstawia nieznanym przyja
ciółkom. Wcale nie zamierza napiętnować rozpalonym żelazem
arystokratycznej kokietki, jak generał Montriveau, jego por
tret, w „Księżnej de Langeais". N ie myśli zgoła o zemście,
lecz pozostaje nadal w listownym kontakcie z księżną i składa
je j wizyty, a to, co w powieści wyraża w formie nawałnicy
i tragedii, w rzeczywistości przedzierzga się zwolna i spokoj
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nie w „luźne stosunki grzecznościowe". Balzac jest — mówię
to z całym szacunkiem — zawsze nieprawdziwy, kiedy przed
stawia siebie samego. Jako pisarz skłonny do przesady z każ
dego spotkania pragnie dobyć maksimum możliwości i byłoby
Avłaściwie nielogiczne, gdyby działająca w nim stale wyobraź
nia pozostała wobec zdarzeń własnego życia obojętna, bezsilna
i nieproduktywna.
Kto przedstawia Balzaka, musi go zatem przedstawiać wbrew
jego własnemu świadectwu. Niech go nie oślepi patetyczna
wypowiedź poety, jakoby drobny fakt, że księżna odmówiła
mu „bagatelki", stał się zalążkiem śmiertelnej choroby serco
wej, jak zapewnia siostrę. W rzeczywistości nigdy nie był
energiczniejszy, zdrowszy, bardziej twórczy i pełen aprobaty
wobec życia aniżeli w tych latach. O tym świadczą jego dzieła
wymowniej od słów i listów. To, co stworzył w okresie najbliż
szych dwóch lat, starczyłoby na dzieło całego życia i uczyni
łoby go największym artystą swojej epoki. Lecz jego siła jest
tak niezłomna i bezgraniczna, jego odwaga tak zuchwała, że
uważa to wszystko tylko za początek i wstęp do swego właś
ciwego zadania: stać się „historykiem obyczajów X IX wieku".
Od pierwszych sukcesów, po „Szuanach", „F izjologii mał
żeństwa", „Jaszczurze" i innych, bardziej sentymentalnych po
wieściach w stylu faubourg St.-Germain, Balzac wie, że jest
potęgą, że jest mocarzem. Poznał własną siłę, uświadomił
sobie, ku swemu zdumieniu, że literatura jest jego właściwym
zadaniem i że piórem może podbić świat, jak Napoleon szpadą.
I gdyby mu szło tylko o powodzenie, tylko o pieniądze, jak
wydaje się czasem na podstawie jego listów — powinien w dal
szym ciągu żywić publiczność podobną strawą.
Kobiety wszystkich krajów są mu wierne, mógłby zostać
bohaterem salonów, bóstwem rozczarowanych, ulubieńcem
opuszczonych, uprzywilejowanym konkurentem swych kole
gów Aleksandra Dumasa i Eugeniusza Sue. Ale świadomość
siły rozpaliła w nim wyższe ambicje. Ryzykując utratę czy
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telników, łasych jedynie na pospolity dreszczyk i mdłą czułostkowość, ośmieli się właśnie w tych latach oddalać coraz to
bardziej od publiczności. Zaskoczony rozpiętością swego ta
lentu, pragnie poznać własne granice, widzieć, do czego jest
zdolny; tworząc czuje z zachwytem, jak ogromną jest jego
miara i że zamyka w sobie cały świat.
Dzieła stworzone w latach 1832 do 1836 uderzają na pierw
szy rzut oka różnorodnością. Nikt nie przypuszczałby zrazu,
że autor „Ludwika Lambert" i „S erafity" mógł napisać tak
że rozwiązłe, wyuzdane „Powiastki ucieszne", a tym mniej,
że dzieła te pisane były w tym samym czasie i że Balzac na
prawdę w jednym dniu opracowywał korekty „Ludwika Lam
bert" i pisał którąś z powiastek uciesznych. Wytłumaczyć to
można tylko chęcią wypróbowania samego siebie, rozszerze
nia terenu dalszej twórczości, zbadania, jak wysoko i głęboko
może ona sięgnąć.
Naprzód próbuje swej ręki w „Powiastkach uciesznych".
Te fraszki i krotochwile, utrzymane w rabelaisowskim stylu
i pisane w starofrancuskim, przez niego stworzonym języku,
są czystą fantazją, opowiadaniem, nieraz powtórzeniem. Daje
w nich pełny upust swemu humorowi i zuchwałości. Nie ma tam
cienia wysiłku, namysłu i obserwacji, jest jedynie igranie z po
mysłem. Pisane są lekko, można wyczuć, jak pisarz delektował
się tą lekkością. Co w nim francuskie, ludowe i męskie, znaj
duje tu ujście w swobodnej, niczym nie krępowanej zmysło
wości. Z wszystkich jego dzieł te pasują najlepiej do jego
fizjonomii, tu jego śmiech, rozbrzmiewający fałszywie w sa
lonach, huczny, żywiołowy, kipi i destyluje się w szampan, tu
znaleźć można Balzaka w godzinach beztroski. I gdyby życie
nie obeszło się z nim tak bezwzględnie, gdyby mu zostawiło
więcej swobody, otrzymalibyśmy zamiast trzydziestu — sto
historii, zapowiedzianych w prospektach.
5fC
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To jest dolna granica — granica najdalej posuniętej swo
body, wolności i nieskrępowania, danina złożona temperamen
towi. Lecz równocześnie pisarz poszukuje najwyższego punktu
nasilenia mocy twórczej w dziełach, które zowie „filozoficzny
mi". Ambicja pcha go do wykazania, że nie wystarcza mu
„łzawy sukces", osiągnięty przy pomocy sentymentalnych po
staci kobiecych. Odkąd poznał siebie, nie chce być zapoznany
przez innych, pragnie w poczuciu swej dojrzałości i pełni sił
pokazać, że zadaniem powieściopisarza jego rangi jest rozpra
wić się z decydującymi problemami ludzkości — społecznymi,
filozoficznymi i religijnym i i w ten sposób podnieść powieść
do wyżyn sztuki. Ludziom, którzy żyją w obrębie społeczeń
stwa, posłuszni jego prawom, dostosowani do jego wymagań,
chce przeciwstawić osobowości nieprzeciętne. Chce ukazać
w prawdziwym jego kształcie wodzostwo i tragedię tych, co
odważają się przekroczyć pospolity krąg i wyjść z niego w sa
motność lub odgradzają się obłędem od świata. Epoka, w któ
rej Balzac ponosi porażkę w życiu własnym, jest zarazem epo
ką największej twórczej śmiałości.
W tych dziełach pisarz stawia sobie za zadanie ukazać lu
dzi, którzy sami wyznaczają sobie najwyższe, nierozwiązalne
właściwie zadania. Napięcie twórcze zwraca ku tym, których
łamie zbyt wielkie napięcie, ku geniuszom, którzy zatracili
łączność z rzeczywistością. „Ludwik Lambert" jest pierwszą
próbą w tej dziedzinie: filozof, usiłujący rozwiązać ostatecz
nie problemy życia i kończący obłędem. Ten motyw powtórzy
Balzac niejednokrotnie, w różnych wariantach: w „Niezna
nym arcydziele" ukaże malarza, który w dążeniu do doskona
łości, w manii wykończenia przedoskonali rzecz doskonałą, aż
w ostatnim wysiłku zniszczy niejako samą materię. Muzyk
Cambara przekracza granice swej sztuki i sam jeden tylko
słyszy harmonie swej muzyki, podobnie jak Ludwik Lambert
sam jeden pojmuje swoje myśli, a Frenhofer swoje wizje.
Chemik Claes w „Poszukiwaniu absolutu" ginie szukając pra-
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pierwiastka. Wszyscy — Ikary ducha — szukają rzeczy osta
tecznej.
Obok tych geniuszy sztuki i wiedzy ukazuje równocześnie
geniusz moralny i religijny w „Lekarzu wiejskim " oraz „Seraficie". Pierwszą powieść zawdzięcza bezpośrednio odwie
dzinom u księżnej de Castries. Na wspólnej wycieczce do hra
biny d‘Agoult opowiedziano mu o pewnym lekarzu w okolicy,
niejakim doktorze Rommlu, który dzięki ludzkiej naturze
i humanitarnemu postępowaniu skolonizował stracony obszar
i zachęcił zrujnowane chłopstwo do sensownej i aktywnej
działalności. To opowiadanie oraz wspaniały krajobraz wywar
ły na nim silne wrażenie, a sceneria Jana Jakuba Rousseau
obudziła w nim reformatorskie zapędy tamtego. W innych
dziełach jest tylko krytykiem społeczeństwa, w tym chce dzia
łać produktywnie, chce rzucić projekt rozwiązania kwestii
społecznej. Pragnie pokazać, że istnieją twórcze poczynania
również w realnych wymiarach i że człowiek naprawdę genial
ny zarówno z tonów, barw i myśli jak i z kruchego tworzywa
ludzkiego może ukształtować nieprzemijające i doskonałe
dzieło.
Jeszcze zuchwalszą próbę podejmuje w dziele „Serafitus —
Serafita". Gdy doktór Benassis usuwa się od świata i społe
czeństwa po to, aby stworzyć społeczność lepszą, w „Seraficie"
opisuje Balzac człowieka wyzwolonego zupełnie z ziemskich
cech i wysublimowanego przez „miłość intelektualną" do te
go stopnia, że zatraca nawet cechy płciowe. Realny myśliciel,
który w „Lekarzu wiejskim " rozwiązał praktyczne problemy
zadziwiając zasobem swych wiadomości, zwraca się tutaj ku
mistycznym kręgom idei Swedenborga.
Dwa te dzieła nie są udane w pełnym znaczeniu tego słowa,
a ich niepowodzenie, które Balzaka głęboko dotknęło, było po
części zasłużone. Są pisane zbyt lekkomyślnie; gdy taki jak
Balzac realista usiłuje być religijnym — jest to tylko maska.
Przede wszystkim zaś dzieła mające przynieść rozwiązanie
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odwiecznych pytań nie mogą być pisane w pośpiechu, w od
cinkach przeznaczonych dla pism. „Ludwik Lambert" i „Serafita“ są tylko wyrazem największego wysiłku Balzaka, nie
jego najwyższym osiągnięciem. Udane naprawdę są te dzieła,
w których — sam artysta — przedstawia artystę. „Nieznane
arcydzieło" pozostanie jednym z najczystszych arcydzieł, lecz
filozofii nie można łączyć z pośpiechem, religijności — z nie
cierpliwością. Te dzieła ujawniają tylko zdumiewający roz
wój, niesłychaną wiedzę, wszechstronność i siłę ducha, który
może śmiało zmierzyć się z każdym problemem. W nich osią
gnął Balzac najwyższy swój poziom.
*

*

*

Pośrodku między gawędziarzem i myślicielem stoi obserwa
tor — na gruncie rzeczywistości jest Balzac naprawdę sobą.
Pełną równowagę odnajduje w powieściach, gdzie jest „histo
rykiem epoki". Jego pierwszym wielkim sukcesem był „Pułkow
nik Chabert", drugim staje się w tych latach „Eugenia Grandet". Odkrył prawo, które odtąd zapanuje w jego dziełach:
przedstawiać rzeczywistość silniej zdynamizowaną przez ogra
niczenie ilości postaci. Dawniej szukał powieściowych wątków
w romantycznych akcesoriach, w historycznym sztafażu, fan
tastyce i mistycyzmie. Obecnie odkrył, że współczesność, o ile
przyjrzeć się jej badawczo i trafnie, ma w sobie równie wiele
dynamizmu. Odkrył, że nie temat, nie strój czy dekoracja są
ważne, lecz wewnętrzna dynamika. Jeśli uda się naładować
ludzi napięciem, wrażenie będzie takie same, a osiągnięte
zostanie w sposób naturalniejszy i prawdziwszy. Intensywność
przeżyć nie leży w kolorycie ani fabule, leży jedynie w czło
wieku. Nie ma wątków — wszystko jest miazgą twórczą. Pod
niskim dachem chłopa Grandeta mieszczą się nie mniejsze mo
żliwości napięć i konfliktów aniżeli w kajucie korsarskiej.
Mała, banalna i niepozorna Eugenia Grandet, wrzucająca pod
groźnym okiem skąpego ojca jeszcze jeden kawałek cukru
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do filiżanki ubóstwianego kuzyna, okazuje taką samą odwagę
jak Napoleon, kiedy z chorągwią w ręku idzie do ataku przez
most pod Lodi *. Stary sknera usiłujący podejść wierzycieli
brata, okazuje tyleż sprytu, uporu i giętkości co Talleyrand
na kongresie wiedeńskim. Nie środowisko rozstrzyga, lecz dy
namizm. Pensjonat Vauquer w „Ojcu Goriot“ zamieszkały
przez dwunastu studentów może być takim ośrodkiem inten
sywności, jak laboratorium Lavoisiera lub gabinet pracy Cuviera. Tworzyć znaczy: dobrze widzieć, zagęszczać i potęgo
wać, wydobyć wszystkie możliwości, obnażyć namiętność na
miętnych, poznać słaboślć silnych, ujawnić drzemiące siły.
„Eugenia Grandet“ stanowi pierwszy krok na tej drodze. Po
święcenie prostej, pobożnej dziewczyny jest spotęgowane nie
mal do aktu religijnego, sknerstwo starego Grandeta jest de
moniczne, podobnie jak wierność starej, brzydkiej służącej.
W „Ojcu Goriot“ miłość do dzieci staje się czynnikiem twór
czym, a zarazem obsesją. Każdy człowiek widziany jest aż do
głębi swojej istoty. Trzeba tylko umiejętnie poustawiać ludzi
i wygrywać ich wzajemnie wobec siebie, trzeba przemieszać
światy, zło pozostawić złem, dobro dobrem, traktować tchó
rzostwo, podstęp i podłość jako żywioły, bez jakiejkolwiek oce
ny moralnej. Intensywność jest wszystkim, kto ją ma w sobie
i potrafi ją poznać, ten jest twórcą.
*

*

*

W tych latach odkrył więc Balzac wielką tajemnicę. Wszyst
ko jest tworzywem. Rzeczywistość jest niewyczerpaną kopal
nią, o ile potrafimy się dobrać do je j złóż. Trzeba tylko trafnie
obserwować, a każdy człowiek stanie się aktorem „Komedii
ludzkiej". Nie ma góry i dołu, można wybrać wszystko i to
jest rozstrzygające dla Balzaka — musi się wybrać wszystko.
Kto chce przedstawić świat, temu nie wolno pozostawić na
* Lodi — miasto w pin. Włoszech.
Austriaków (przyp. tłum.).

W r.
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uboczu żadnego z jego oglądów, każdy stopień hierarchii spo
łecznej musi być reprezentowany — malarz, adwokat i lekarz,
hodowca winnicy, dozorczyni, generał i zwykły piechur, hra
bina i dziewka uliczna, nosiwoda, notariusz i bankier. Albo
wiem wszystkie warstwy zazębiają się o siebie, wszystkie
współgrają z sobą. Tak samo należy przedstawić wszystkie
charaktery — ambitnego i skąpca, intryganta i człowieka pra
wego, rozrzutnika i dusigrosza — wszystkie odmiany gatunku
„człowiek1* i wszystkie rodzaje jego gry. N ie trzeba wymyślać
wciąż nowych ludzi, można przy odpowiednim zgrupowaniu
powtarzać te same postacie, zamiast wszystkich lekarzy poka
zać jednego lub dwóch, zamiast wszystkich bankierów jed
nego, aby móc w jednym dziele pomieścić bezmierny obszar
życia. Coraz wyraźniej krystalizuje się w Balzaku uczucie, że
aby opanować tę pełnię, musi wreszcie zrobić plan — plan
życia i pracy, że jako prawdziwy powieściopisarz nie może
stawić dzieł obok siebie, lecz musi je zespolić — że musi być
„Walterem Scottem plus architektem**. Nie wystarczą „malo
widła życia prywatnego** — właśnie wzajemne zależności są
najważniejsze.
Balzac sam nie widzi jeszcze wyraźnie koncepcji „Komedii
ludzkiej “ w całej rozciągłości i potrwa lat dziesięć, zanim
uświadomi sobie je j zarys. Lecz jasne jest dla niego już wte
dy, że w obrębie zbiorowego dzieła musi stawiać poszczególne
powieści nie płasko obok siebie, lecz spiętrzać je, wznosić
w górę. W październiku 1834 roku, nie wiedząc jeszcze, jakie
rozmiary przybierze dzieło, pisze:
„W 1838 trzy części gigantycznego dzieła zostaną na
tyle opracowane, że będzie można przynamniej przejrzeć
jego budowę i wyrobić sobie sąd o całości.
W „Studiach obyczaj owych** zostaną przedstawione
wszystkie następstwa i skutki stosunków społecznych.
Chcę opisać każdą sytuację życiową, wszystkie fizjono
mie, charaktery męskie i kobiece, wszystkie sposoby ży
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cia, wszystkie zawody, wszystkie warstwy socjalne,
wszystkie prowincje francuskie, dzieciństwo, starość,
wiek dojrzały, politykę, prawo i wojnę — nic nie powin
no pozostać na uboczu. Kiedy to się stanie, kiedy włók
no za włóknem ukażę tkankę ludzkiego serca, kiedy
przedstawię historię społeczną we wszystkich jej rozga
łęzieniach, fundament będzie położony. Nie chcę opisy
wać żadnych zmyślonych wydarzeń: przedmiotem mo
jego dzieła będzie rzeczywistość.
Potem przyjdzie druga warstwa — „Studia filozo
ficzne". Po przedstawieniu skutków nastąpi opis przy
czyn. W ,,Studiach obyczajowych" ukażę uczucia i ich
grę, życie i jego następstwa. W „Studiach filozoficz
nych" będę mówił o pochodzeniu uczuć i przyczynach
zjawisk. Postawię pytanie : jakie są istotne siły i warun
ki, bez których nie jest możliwe ani społeczeństwo, ani
życie jednostki? A kiedy w ten sposób potraktuję spo
łeczeństwo, poddam je badawczemu osądowi. W „Stu
diach obyczajowych" przedstawię jednostki w postaci ty
powej, w „Studiach filozoficznych" — typy jako indy
widua. Zawsze będę opisywał życie...
A wreszcie, po skutkach i przyczynach, przyjdą „Stu
dia analityczne". Część ich stanowić będzie „Fizjologia
małżeństwa". Po skutkach i przyczynach musimy szukać
zasad. Obyczaje dają widowisko, przyczyny tworzą kuli
sy i maszynerię, zasady wreszcie — to autor. W miarę
jednak jak całość dzieła niby w spiralach pnie się w gó
rę, koncentruje się ona zarazem i zacieśnia. I jeśli dla
„Studiów obyczajowych" potrzeba mi dwudziestu czte
rech tomów, to dla „filozoficznych" wystarczy tomów
piętnaście, dla analitycznych już tylko dziewięć. Tak
chcę opisać człowieka, społeczność, ludzkość, chcę osą
dzić i analizować, bez powtarzań, w jednym dziele, które
ma być czymś w rodzaju „Tysiąca i jednej nocy" Za
chodu.
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A gdy to wszystko będzie skończone, gdy skreślę ostat
nią literę — natenczas okaże się, czy mam słuszność, czy
nie. Lecz po tym dziele, po stworzeniu całego systemu
zwrócę się ku wiedzy i spróbuję napisać „O siłach rzą
dzących człowiekiem".
A na podłodze tego gmachu
w dziecięcej, swrawolnej igraszce, wyrysuję olbrzymią
arabeskę „Stu powiastek uciesznych".
I zachwycony, i przerażony pracą, która go czeka, w oła:
„Oto moje dzieło, oto otchłań, krater ziejący przede
mną, oto tworzywo, które chcę kształtować".
Świadomość, że ma przed sobą pracę całego życia, określa
odtąd życie Balzaka. Z poczucia własnej mocy. ze zrozumienia
wielkiego zadania wynika stalowa, niezachwiana niczym wia
ra w siebie. W e wrześniu 1833 pisze:
„Opanuję duchowe życie Europy! Jeszcze dwa lata
cierpliwości i pracy — potem kroczyć będę ponad gło
wami tych, którzy chcieli spętać mi ręce i przeszkodzić
memu wzlotowi! Wśród prześladowań i niesprawiedli
wości moja odwaga zahartowała się jak spiż".
Zdaje sobie sprawę, że przed sobą ma dzieło ogromne, zasobą — publiczność, i jest zdecydowany nie paktować z nikim,
nie przystosować się nigdy odtąd do życzeń nakładowców czydzienników. Przykrości i zmartwienia nie mają nad nim już
władzy. Dyktuje wydawcom swoje warunki, zmienia ich, jeśli
nie odpowiadają całkowicie jego życzeniom i wymaganiom,
zrywa współpracę — nawet w okresach finansowo najcięż
szych — z najpotężniejszymi tygodnikami Paryża, skoro po
zwalają sobie na jakąś niewłaściwość. Do dziennikarzy zaś,
którym się zdaje, że urabiają opinię publiczną, obraca się
wzgardliwie tyłem. Niech sobie obszczekują poszczególne po
wieści — jakże bezsilni są wobec właściwego, wszechobejmującego dzieła, którego rozmiary widzi przed sobą w coraz śmiel
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szych i rozleglej szych zarysach. Niech go atakują, szydzą
z niego i drwią w dowcipnych powiedzonkach, niech go ośmie
szają złośliwymi anegdotkami i karykaturują w gazetach —
jego zemsta będzie twórcza. Opisze całą moc i bezsilność ich
zarozumialstwa w swych powieściach; w „Straconych złudze
niach" ukaże systematyczną korupcję opinii publicznej, czarnorynkowy handel reputacjami i wartościami duchowymi,
uwieczni niewymazalnym pismem na ekranie stulecia. Niechaj
wierzyciele nachodzą go z wekslami i skargami, niech fantują
mu meble — nie potrafią wynieść jednej cegły i jednej bryłki
ziemi ze świata, który zbuduje. Nic nie może już nim wstrzą
snąć, odkąd powziął plan i czuje w sobie siłę twórczą. Wie, że
tylko on jeden odważył się rzucić zarys i tylko on jeden może
go wykonać.

KSIĘGA

TRZECIA

POWIEŚĆ WŁASNEGO ŻYCIA

Balzac — 13

Rozdział

XI

N IE Z N A J O M A *
Zadanie, które Balzac widzi nareszcie jasno przed sobą, jest
olbrzymie. Pisarz nie łudzi się co do rozmiaru, a raczej bezmia
ru pracy potrzebnej na to,
„aby stanąć na czele literatury europejskiej, zająć
miejsce Byrona, Waltera Scotta, Goethego i Hoffm an
na".
Według własnych obliczeń powinien żyć najmniej sześćdzie
siąt lat. W ciągu tych trzydziestu lat, które jeszcze ma przed
sobą, nie wolno mu stracić w bezczynności ani jednego roku,
miesiąca, tygodnia, nawet dnia. Musi spędzać noce przy biur
ku, musi pisać arkusz za arkuszem, tom za tomem. Nie ma
miejsca na rozrywkę i wygodę, a nawet gdyby długi zostały
spłacone i oczekiwane tysiące wpłynęły, nie będzie czasu na
ich użycie. Balzac zna cenę wyrzeczenia, którego żąda ta pra
ca, wie, że stawką będzie jego mózg, sen i siły, jego całe życie.
Lecz nie przeraża się, bo praca jest dla niego zarazem rozko
szą. W ciągłym napięciu energii uświadamia sobie dopiero
w pełni swą żywotność.
Aby wygrać tę walkę, potrzeba mu jednego: fundamentu
pewności pod stopami. Coraz gorętsze i bardziej niecierpliwe
staje się u Balzaka pragnienie stworzenia sobie prymityw* Autor nazywa panią Hańską stale nieznajomą, choć dosłownie
„etrangere" znaczy cudzoziemka; w przekładzie trzymam się zatem określe
nia autora.
13 *
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nych podstaw egzystencji. Mieć żonę, mieć dom, uśmierzyć
burzliwy napór krwi, uwolnić się od długów, nie walczyć z na
kładcami, nie żebrać o zaliczki, nie zostawiać nie napisanych
jeszcze powieści. Nie żyć w ciągłej gorączce i pośpiechu, nie
marnować zasobu sił duchowych na kruczki i chwyty dla prze
pędzenia egzekutorów, lecz całą moc skierować na
„pomnik, który swą trwałość zawdzięczać będzie ra
czej masywności i potędze nagromadzonego w nim ma
teriału aniżeli pięknu form “ .
Znaleźć odprężenie w zewnętrznym życiu, aby skoncentro
wać całą uwagę na dziele. Żyć bez komplikacyj w rzeczywi
stym świetle, aby móc żyć bez przeszkód w świecie twórczości.
Aby się to stało, musi zrealizować wreszcie swoje dawne życzenie: żona i majątek.
W jaki sposób jednak znaleźć żonę, która by wniosła to
wszystko w jego życie, a nadto zadowoliła nieuleczalny sno
bizm pisarza swym arystokratycznym pochodzeniem i świetny
mi manierami? Jak ją znaleźć, skoro, zajęty szesnaście godzin
na dobę, nie ma czasu na szukanie? A przy tym Balzac jest
zbyt przenikliwy, aby nie zdawać sobie sprawy, jak nieszczęs
ne wrażenie sprawia w salonach wobec zawodowych dandy
sów swą plebejską postawą i kiepskimi manierami. Panna
Turmilly dała mu kosza, przygoda z księżną de Castries pou
czyła go, że nawet rzucenie na szalę całej namiętności nie uczy
niło go bardziej pociągającym. Jest zbyt dumny i zbyt nieśmia
ły zarazem, aby tracić drogocenny czas na długotrwałe poszu
kiwania. A kto miałby się tym zająć? Jedna z przyjaciółek,
pani de Berny, mimo swych 54 lat wcale nie zamierza sprokurować mu następczyni, druga, wspaniała, bezinteresowna Zulma Carraud, skądżeby mogła wytrzasnąć arystokratkę i mi
lionerkę w swym ciasnym, prowincjonalnym zaścianku? Musi
się chyba stać cud. Żona, o jakiej marzy, musiałaby j e g o
szukać...
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Wedle wszelkich reguł logiki trudno tego oczekiwać. Lecz
w życiu Balzaka rzeczy nieprawdopodobne stają się zwykle
prawdziwe. Nie znając go osobiście, a może właśnie dlatego,
że go osobiście nie znają i mają tylko przesadnie romantyczne
wyobrażenia o „swoim“ pisarzu', kobiety zwracają się do Bal
zaka. Bez końca przychodzą listy od kobiet, niekiedy dwa, trzy
dziennie (wiele z nich zachowało się). Czytelniczki piszą do
Balzaka zawsze z ciekawością, niektóre żądne przygody. Księż
na de Castries nie jest jedyną znajomością, jaką pisarz za
wdzięcza listonoszowi. Wiele czułych przyjaciółek, znanych
nam tylko z imienia — Ludwika, Klara czy Maria — przyszło za
anonimowymi początkowo listami do jego domu i jedna z nich
wyniosła nawet stamtąd nieślubne dziecko. Więc czy pewnego
razu taki list zamiast miłostki nie może zapoczątkować praw
dziwej miłości?
Dlatego Balzac czyta starannie te listy kobiece: utwierdza
ją go w przekonaniu, jak wiele mógłby znaczyć dla kobiety,
i gdy tylko ton listu, jeden choćby zwrot obudzi jego cieka
wość, odpowiada obszernie (do swoich największych współcze
snych pisze tylko pobieżnie). Człowiekowi przykutemu do biur
ka, który całe życie spędza za zapuszczonymi roletami, nie w i
dząc miasta ani życia każdy taki list przynosi kuszącą, sub
telną woń do zamkniętego pokoju. Wyczuwa w nich bardziej
bezpośrednio niż w krytykach i publicznych ocenach, że pro
mieniuje z niego fluid, na który kobiety, jako najwrażliwsze
na świecie istoty, reagują najżywiej.
Czasem, gdy jest pogrążony w pracy, odkłada te listy na
bok. Tak odłożył również list z Rosji, opatrzony dewizą „Diis
ignotis" i tajemniczym podpisem „ L ‘etrangere“ . List ten
przyszedł 28 lutego 1832 roku, w dniu, kiedy Balzac otrzymał
od księżnej de Castries po raz pierwszy zaproszenie do jej pa
łacu. Ten list zadecyduje potem o życiu pisarza.
*

*i

*
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Sam Balzac nie wymyśliłby dla romantycznej powieści mi
łosnej bardziej komediowego i egzotycznego początku. Ze
wnętrzny sztafaż: pałac na Ukrainie, jedna z tych wielkopańskich rezydencji, tym bardziej imponująca, że stoi na pustko
wiu. Żadnego miasta w pobliżu, żadnej prawdziwej wsi, tylko
niskie słomianą strzechą kryte chaty chłopów pańszczyźnia
nych, a dokoła pola ogromne, żyzne pola, żyznej Ukrainy
i nieskończone lasy. Wszystko to należy do bogatego szlachcica
polskiego, pana Wieńczysława Hańskiego.
Pański dwór położony wśród pustki, niewolnictwa i biedy
jest jednak wyposażony we wszelki europejski komfort. Są
tam kosztowne obrazy, bogata biblioteka, perskie dywany, an
gielskie srebra, francuskie meble i chińska porcelana. W staj
niach stoją powozy, sanie, konie pod wierzch i do zaprzęgu.
Lecz cała armia niewolników — służba, pachołkowie, stajenni,
kucharze, guwernantki — nie może uchronić pana Hańskiego
i jego żony Eweliny przed najsroższym wrogiem, nudą. Pan
Hański, mężczyzna pięćdziesięcioletni i niezupełnie zdrów,
w przeciwieństwie do swych szlacheckich sąsiadów nie cha
dza na polowania, nie gra w karty ani nie pije. Zarządzaniu
majątkiem niewiele poświęca czasu, bo i tak nie wie, co po
cząć z odziedziczonymi milionami. Tysiące „dusz“ nie potrafią
uradować jego jednej trzeźwej duszy. Jeszcze dotkliwiej cier
pi żona, słynna niegdyś z piękności hrabianka Rzewuska, z po
wodu odosobnienia i odcięcia od życiodajnych nurtów i ducho
wych prądów epoki. Z domu rodzicielskiego, jednego z naj
świetniejszych domów arystokratycznych Polski, wyniosła po
trzebę kulturalnej konwersacji, zna język francuski, angiel
ski i niemiecki, posiada wyrobiony gust literacki, a je j zainte
resowania biegną ku zachodniemu, dalekiemu światu.
W Wierzchowni, jak daleko okiem sięgnąć, nie znajdzie
człowieka nadającego się do intelektualnych dyskusji. Okolicz
na szlachta to niekulturalni i bezduszni ludzie, a dwie zuboża-
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łe krewniaczki wzięte dla towarzystwa do dworu, Seweryna
i Danuta Wyleżyńskie, niewiele mogą opowiedzieć nowego. Pa
łac zbyt przestronny i owiany samotnością jest przez sześć
miesięcy pogrążony w śnieżnej bieli i nie zjawia się żaden
gość. Z wiosną jedzie się od czasu do czasu na bal do Kijowa,
co trzeci, czwarty rok odwiedza się Moskwę czy Petersburg.
Poza tym dnie m ijają puste i bezbarwne, czas płynie bezsen
sownie i nieodwracalnie. Ewa Hańska urodziła mężowi, star
szemu od niej o lat blisko 25, siedmioro — według innej wer
sji — pięcioro dzieci; wszystkie pomarły prócz jednej córki
Anny. Z pewnością nie urodzi już dziecka starzejącemu się
przedwcześnie mężowi, sama zaś ma już lat 30 i jest jeszcze
okazałą, powabną, choć nieco tęgą kobietą. Wkrótce będzie sta
ra i życie minie, zanim je naprawdę pozna.
Nuda ciąży nad domem. Jedynym wydarzeniem tygodnia
jest poczta. Kolei żelaznych nie ma jeszcze. Sanną lub wozem
przybywa raz na tydzień z Berdyczowa cenna przesyłka z le
gendarnego Zachodu. Ale co za dzień wtedy! Bogaci Hańscy
abonują zagraniczne pisma, o ile są one dozwolone przez car
ską cenzurę, przede wszystkim paryski,, Quotidienne*) i wszyst
kie tygodniki francuskie. Ponadto księgarz posyła im regu
larnie nowe wydawnictwa. Odległość potęguje jeszcze wagę
wydarzeń. Dzienniki przerzucane od niechcenia w Paryżu, tu
taj, na krańcach kulturalnego świata, czytane są uważnie od
deski do deski, podobnie książki. W żadnej gazecie paryskiej
nie krytykuje się i nie omawia tak żywo i szczegółowo książek
jak tutaj, w najbliższym kręgu rodzinnym. Wieczorem pani
Hańska siedzi z dwiema siostrzenicami i Henryką Borel,
szwajcarską guwernantką córki, i rozmawiają o ostatnich
nowościach. Niekiedy bierze udział w rozmowie także pan
Wieńczysław lub brat pani Hańskiej, Adam Rzewuski, o ile
bawi właśnie w Wierzchowni. Wytacza się argumenty za
i przeciw, każde najbłahsze wydarzenie dalekiego Paryża ura* Dziennik (przyp. tłum.).
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sta tutaj do pasjonującej sprawy. Marzy się i mówi o akto
rach, pisarzach, politykach, jak o niedosiężnych, boskich isto
tach. W tych samotnych pałacach i dworach sława jest nie
tylko przelotnym tchnieniem — jest- odblaskiem boskości, naz
wisko poety wymawia się z nabożną czcią.
W jeden z długich zimowych wieczorów 1831 r. toczy się
szczególnie ożywiona dyskusja. Domownicy sprzeczają się
0 nowego pisarza fracuskiego, niejakiego Honorego de Balzac,
który od roku trzyma wszystkich w napięciu; zwłaszcza panie
entuzjazmują się i równocześnie potępiają. Co za wspaniała
książka — te „Sceny z życia prywatnego” ! Żaden poeta nie
przeniknął dotąd lepiej duszy kobiecej. Ile uczucia dla opu
szczonej, obrażonej i odepchniętej kobiety, jakie tkliwe po
błażanie dla jej błędów i słabości! Ale czy można zrozumieć,
że ten subtelny i współczujący człowiek napisał równocześnie
„Fizjologię małżeństwa “ — tę cyniczną, zimną, okropną książ
kę? Jak może geniusz zstąpić tak nisko, jak może mężczyzna,
który rozumie kobiety i broni ich, tak brutalnie je wyszydzać
1 poniżać? A teraz ta nowa powieść „Jaszczur” . Doskonała,
zapewne. Lecz znowu jak może jej bohater, ów młody, prze
miły poeta, którego kocha szlachetna Paulina, opuścić ją dla
światowej kokietki, jak może być posłuszny kobiecie tak god
nej pogardy, jak hrabina Fedora? Nie, pisarz tej miary co
pan Balzac powinien mieć lepsze zdanie o kobietach, powinien
przedstawiać tylko dusze szlachetne, nie nadużywać swego
talentu na opisywanie takich hrabin albo co gorsza frywolnych bachanalii. Jaka szkoda, że nie jest wierny swemu lepsze
mu „ ja ” ! Ktoś powinien mu to dobitnie uświadomić!
Więc — proponuje ktoś w salonie — dlaczego nie my właś
nie Napiszemy do pana Balzaka! Panie są przestraszone albo
śmieją się. Nie, to nie uchodzi. Co by powiedział pan Hański,
gdyby jego żona, pani Ewelina Hańska z domu Rzewuska, pi
sała listy do obcego całkiem mężczyzny? Nie można kompro
mitować nazwiska; ten pan Balzac jest pono jeszcze młody,
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zresztą trudno ufać komuś, kto miał zuchwałość napisania
„F izjologii małżeństwa". Kto wie, jak taki paryżanin obszedłby
się z podobnym listem! Ale te wszystkie przypuszczenia i oba
wy dodają pomysłowi pikanterii i w końcu towarzystwo po
stanawia wysłać wspólnie list do pana Balzaka do Paryża,
Dlaczegoby nie wprowadzić w błąd tajemniczego pana, który
to uwielbia, to wykpiwa kobiety? Ułoży się list, bardzo ro
mantyczny i patetyczny, uczuciowy, ocukrowany podziwem —
istną szaradę, nad którą będzie się musiał głowić. Rzecz pro
sta, pani Hańska nie podpisze listu, nie napisze go nawet włas
noręcznie. Jej brat lub panna Borel przepiszą gotowy tekst,
a dla spotęgowania tajemnicy opatrzą list pieczątką „D iis
ignotis". — „Nieznani bogowie" złożą mu cześć i upomną go,
a nie ziemska i bardzo prozaicznie zamężna pani Hańska.
Niestety, list ten nie zachował się. Możemy wnosić o jego
treści jedynie przez analogię z innym, który ocalał z wielkie
go autodafe*. Pochodzi on również z okresu, gdy pani Hań
ska pisała listy „Nieznajom ej" jeszcze do spółki ze swym do
wcipnym towarzystwem i poruczała ich przepisywanie pannie
Borel. Kiedy potem korespondencja przybrała formę poważ
ną, pani Hańska nie pisała z pewnością takich zdań:
„W momencie czytania Pańskich książek identyfiko
wałam się z Panem, z Pańskim geniuszem. Olśniewają
co jasno objawiała mi się dusza Pańska. Postępowałam
za Panem krok w krok".
Albo:
„Pański geniusz jest wzniosły — powinien jednak stać
się boski".
Albo:
„Oto ma Pan w kilku słowach całą moją istotę Po
dziwiam Pański talent, poważam duszę. Chciałabym być
Panu siostrą".
* Po śmierci Balzaka pani Hańska spaliła swoje listy do niego (przyp.
dum.).
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W podobnym tonie, który przy każdym słowie pozwala w y
czuć, jak towarzystwo wierzchownickie oklaskuje pompatycz
ne zwroty, utrzymany był zapewne także ów pierwszy list.
Może nawet udało się dalekiej wielbicielce uczynić tajemnicę
jeszcze bardziej kuszącą. Gdy ten alembik szczerego podziwu,
m istyfikacji i humoru przybywa wreszcie okrężnymi drogami
przez nakładcę Gosselina do Balzaka, spełnia całkowicie swo
je zadanie: podnieca, fascynuje i intryguje pisarza. Pełne za
chwytu listy kobiece nie są dla niego już wtedy ważkim w y
darzeniem. Ale do tej pory nadchodziły z bliskich okolic —
z Paryża lub francuskiej prowincji. List z Ukrainy jest dla
autora owych czasów zdarzeniem bardziej osobliwym aniżeli
dziś list z Polinezji. Balzac czuje z dumą, jak poprzez tę nie
zmierzoną odległość szeroko rozpościera swe skrzydła jego
młoda sława. Zamknięty w swej pracowni nie uświadomił so
bie do tej pory jasno, że zagranica poczyna się nim intereso
wać, nie ma pojęcia o tym, że nawet Goethe, legendarny sta
rzec z Weimaru, dyskutuje z Eckermannem o „Jaszczurze".
Entuzjastyczny list uświadamia mu naraz, że dzieło jego do
tarło nawet w granice tego państwa, z którego Napoeion
musiał się wycofać, że zaczyna tworzyć mocarstwo światowe
trwalsze od mocarstwa cesarza. A potem: podobnie jak z listu
księżnej de Castries także z tego listu płynie urzekający ary
stokratyczny fluid. Nie może to być żadna mała guwernantka
ani mieszczka; tylko wielkie damy z Rosji władają tak świet
nie francuszczyzną, tylko bardzo majętne rodziny mogą sobie
pozwolić na zbyt sprawdzania co tydzień z Paryża nowych
wydawnictw. Natychmiast poczyna działać wybujała, zawsze
gotowa do skoku fantazja. To na pewno kobieta młoda i pięk
na szlachcianka, arystokratka! W godzinę potem ma już nie
złomną pewność, że „Nieznajom a" jest nie tylko hrabiną, lecz
księżną. W pierwszym podnieceniu opowiada przyjaciołom
o „boskim liście księżniczki rosyjskiej czy polskiej" i poka
zuje go Zulmie Carraud i innym.
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Hrabinom i księżniczkom nie pozostaje Balzac nigdy dłuż
ny odpowiedzi i na pewno odpisałby od razu. Lecz cudzoziem
ka, która jeszcze znacznie później zapewnia go, że „dla Pana
jestem nieznajomą i chcę pozostać nią przez całe życie, nigdy
nie będzie Pan wiedział, kim jestem" — nie podała nazwiska,
szyfru ani adresu. Jak jej więc podziękować? Jak nawiązać
kontakt z daleką wielbicielką? Z właściwą powieściopisarzowi zmyślnością znajdńje wyjście. Składają akurat nowe po
większone wydanie „Scen z życia prywatnego" i jedna z do
danych świeżo nowel „Ekspiacja" nie jest jeszcze nikomu po
święcona. Posyła tedy do drukarni, każe na pierwszej stronie
odbić faksimile dewizy listu „Diis ignotis" i stawia pod spo
dem datę 28 lutego 1832 — dzień, w którym otrzymał list.
Gdy wielbicielka otworzy tom, przesiany jej z pewnością
przez księgarza, pozna, jak dyskretnie i subtelnie potrafi po
eta dziękować wytwornej nieznajomej i jak odpowiada po
książęcemu na książęce hołdy
Fatalnym zbiegiem okoliczności stara, wierna towarzyszka
jego niesławnej epoki, pani Berny, przegląda jeszcze wciąż
jego korekty i widocznie nie cieszą je j wcale nowi „nieznani
bogowie", a raczej boginie w życiu przyjaciela. Na jej życze
nie znika ów „milczący znak tajemnych uczuć", a „N ieznajo
ma" i jej towarzystwo nie dowiadują się, jak bardzo podnie
cili wyobraźnię Balzaka tajemniczym listem.
Lecz zuchwali korespondenci w Wierzchowni nie spodzie
wali się wcale odpowiedzi. Wystrzelili list niby rakietę w nie
bo: a czy niebo odpowiada na rakiety? Przez tydzień, dwa,
może nawet trzy tygodnie wyobrażają sobie z nudów wciąż na
nowo, jak ów list „Nieznajom ej", wykaligrafowany pięknie
przez pannę Borel i opatrzony łacińską dewizą, podziała na
pana Balzaka. Jeszcze wciąż zastanawiają się i projektują, co
by tu wymyślić i dodać, aby zaostrzyć jego ciekawość i pod
niecić próżność. W końcu fabrykują drugi list i prawdopodob
nie trzeci. I znowu zbiega wesoło parę wieczorów; zamiast
wista i pasjansów wymyślono w domu pani Hańskiej lepszą
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grę: pisanie czułych, romantycznych, patetycznych i entuzja
stycznych listów do Balzaka.
Gra jest wesoła, ale każda gra po pewnym czasie zaczyna
nużyć albo domaga się podwyższenia stawki. Zwolna cieka
wość opanowuje uczestników gry, czy pan Balzae doprawdy
otrzymał te listy, skomponowane tak przemyślnie, z taką sztu
ką i humorem. Może w jakiś sposób można by się dowiedzieć,
czy go rozzłościły, czy też pochlebiły mu, czy wreszcie dał się
nabrać do tego stopnia, by uwierzyć naprawdę w uczucia „N ie 
znajomej". Poza tym pani Hańska planuje z wiosną wyjazd
z mężem za granicę, na zachód. Może z Szwajcarii dałoby
się tę korespondencję prowadzić łatwiej i dostać nawet odpo
wiedź — list lub choćby parę słów skreślonych ręką wielkiego
pisarza.
Ciekawość stwarza wynalazców. Pani Hańska postanawia
w porozumieniu z kołem zaufanych wysłać w listopadzie
jeszcze jeden list od „Nieznajom ej" (pierwszy, który się za
chował). Po obfitych, ognistych wynurzeniach stawia w nim
pytanie, czy Balzae pragnie otrzymać dalsze listy, czy jest
„wrażliwy na kontakt z tą boską iskrą wiecznej prawdy".
Przybierając ton tak patetyczny pani Hańska proponuje da
lej, aby przynajmniej potwierdził czarno na białym odbiór
listu. Ponieważ nie chce podać nazwiska ani adresu, propo
nuje drogę na tamte czasy niezwykłą — inseratu w dzienniku.
„Jedno pańskie słowo w „Quotidienne“ da mi pew
ność, że Pan otrzymał mój list i że wolno mi pisać dalej.
Proszę podpisać wiadomości: A l‘E ......... H. B."
*

*

*

Dziwny lęk musiał ogarnąć panią Hańską, kiedy dnia
8 stycznia 1832 roku otworzyła numer paryskiej „Quotidienne“ z 9 grudnia i w części inseratowej znalazła następujące
ogłoszenie:
,

Balzac

„Pan de B.
Dziś dopiero
dziennika. Ubolewa,
odpowiedź. A l‘E . ..
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otrzymał skierowaną do mego przesyłkę.
może potwierdzić jej odbiór za pomocą
iż nie wie, pod jakim adresem skierować
H. de B.“ .

W pierwszym porywie i wzburzeniu doznała pani Hańska
na pewno uczucia szczęścia. Balzac, wielki, słynny Balzac chce
pisać do niej, chce jej odpowiedzieć. Lecz drugim uczuciem
było z pewnością zawstydzenie: pisarz wziął za dobrą monetę
żartobliwe, przez całe towarzystwo układane listy. Czy ma
pisać do niego nadal, czy wolno jej pisać dalej? W jednej
chwili sytuacja prześliznęła się z torów żartobliwych na po
ważne i zaczyna być drażliwa. Albowiem jej mąż, trzeźwy
i dbały o cześć i obyczaj szlachcic, nie ma pojęcia o żarcie, na
jaki pozwoliły sobie żona, siostrzenice i guwernantka, i który
dopóty pozostał niewinnym żartem, dopóki „Nieznajom a" była
wspólnym fabrykatem. Jeśli teraz spróbuje podjąć na serio
korespondencję z Balzakiem, musiałaby to uczynić za plecami
męża i bez wiedzy dotychczasowych wspólników. Musiałaby
grać komedię wobec męża i — jak w każdej prawdziwej ko
medii — potrzebowałaby potajemnej pomocnicy czy pośred
niczki.
Pani Hańska żywi na pewno poważne skrupuły. Przeczuwa,
że bezpośrednim nawiązaniem korespondencji zapuszcza sie
w przygodę nie do pogodzenia z wymogami je j stanu i osobi
stą prawością. Lecz z drugiej strony — jaki podniecający
urok rzeczy zakazanej, jaka pokusa — wyczekiwać własno
ręcznego listu wielkiego pisarza! I jaka ponęta — wystylizo
wać się na postać powieściową.
W pierwszej chwili pani Hańska nie jest zdecydowana i na
sposób kobiecy odsuwa rozstrzygnięcie. Odpowiada wpraw
dzie zaraz Balzakowi, ale tonem zupełnie odmiennym niż
w listach poprzednich. Żadnych entuzjastycznych i mglistych
zachwytów, żadnych nieokreślonych zwrotów, tylko doniesie
nie, że zamierza w najbliższym czasie wyjechać za granicę
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i zatrzymać się w pobliżu Francji, że wprawdzie życzy sobie
korespondencji z nim, ale tylko w tym wypadku, jeśli nie
będzie musiała obawiać się jakiejkolwiek niedyskrecji i kom
promitacji.
„Pragnęłabym otrzymać odpowiedź od Pana, ale mu
szę postępować tak ostrożnie, musiałabym wybrać drogi
tak okrężne, że nie śmiem jeszcze wiązać się w jakikol
wiek sposób. Nie chcę jednak również pozostawać w nie
pewności co do moich listów, proszę zatem, aby Pan przy
pierwszej okazji dał mi znać, czy istnieje możliwość pro
wadzenia korespondencji bez przeszkód. Polegam przy
tym zupełnie na Pańskim słowie honoru, że nie spróbuje
Pan dowiedzieć się, kim jest adresatka tych listów. By
łabym zgubiona, gdyby wiedziano, że piszę do Pana i że
Pan otrzymuje moje listy".
Ton zmienił się zasadniczo. To pisze pani Hańska osobiście,
i po raz pierwszy odsłania nam się coś niecoś z jej charakte
ru. To kobieta, która rozważa chłodno i jasno nawet wówczas,
gdy ośmiela się na przygodę. Jeśli popełni błąd, uczyni to
z podniesioną dumnie głową i przy trzeźwych zmysłach.

*

*

*

Właśnie jej duma narażona jest na konflikt. Ciekawość,
próżność, chęć gry pchają do tego, aby po odpowiedzi Balzaka
w „Quotidienne“ rozpocząć osobistą wymianę listów. Ale list
z Paryża w Wierzchowni jest zbyt wielką sensacją, aby mógł
dotrzeć do jej rąk niezauważony. Po przybyciu poczty cały
dom jest podniecony, jedno zazdrości drugiemu listu czy prze
syłki, niesposób ukryć nadejścia listu przed mężem i krewny
mi. Jeśli zdecyduje się więc na tajemną korespondencję, musi
wtajemniczyć osobę trzecią. Pani Hańska posiada człowieka
całkowicie zaufanego i oddanego w osobie wychowawczyni
córki. Henryka Borel pochodzi z pobożnej rodziny w Neu-
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chatel i od lat już przebywa u nich na Ukrainie. Starzejąca
się dziewczyna, która dotąd nie spotkała mężczyzny i żyje
wśród obcych, z dala od rodziny i przyjaciół, całym uczuciem
przylgnęła do Hańskich. Od początku tej listownej komedii
należała do grona zaufanych, jest niemal pewne, że pierwsze,
pisane żartem listy wyszły spod jej pióra. Teraz gdy pani
Hańska zamierza kontynuować korespondencję, ale już oso
biście i sama, guwernantka wydaje je j się adresatką najmniej
zwracającą uwagę. Kto się domyśli, że list z Paryża do panny
Borel może pochodzić od Balzaka? Niewątpliwie naiwna
dziewczyna dała swe zezwolenie, nie mając rzecz prosta poję
cia, jak głęboko wciągnięta została w kuplerstwo swą grzecz
nością. Bądź co bądź tą dyskretną wiernością wobec pani
Hańskiej popełnia niewierność wobec pana i ten konflikt —
którego sobie na razie nie uświadamia — potem, gdy stosun
ki między panią Hańską i Balzakiem przyjmą formę „grzesz
nych", zburzy całkowicie spokój sumienia prawej i prostoli
nijnej kobiety. Nieszczęsna Henryka odczuje później jako
grzech całego swego życia, że była wspólniczką oszustwa, kuplerką, zdrady małżeńskiej, zdrajczynią pana Hańskiego, któ
ry odnosił się do niej zawsze przychylnie. Ten wewnętrzny
konflikt stał się dość wcześnie przyczyną — uwiecznionej
w „Kuzynce Bietce" — niechęci do pani Hańskiej i zwłaszcza
do Balzaka — do którego żywiła wręcz antypatię. Poczucie w i
ny wybuchnie u niej jaskrawo w chwili śmierci pana Hańskiego.
Zaraz po pogrzebie oświadczy, że nie chce dłużej pozostać we
dworze, i ucieknie do klasztoru, aby w jego murach odpoku
tować swą „zbrodnię". W każdym razie dzięki je j pomocy re
gularna korespondencja stała się wówczas możliwa. „Niezna
jom a" może przesłać zamaskowany adres Balzakowi i prze
jęta urokiem gry, coraz niecierpliwiej czeka, czy pisarz na
prawdę odpowie.
*

*

*
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A teraz proszę sobie wyobrazić zdumienie pani Hańskiej,
kiedy od pisarza przychodzi nie jeden, ale dwa obszerne listy.
Jeden (znany nam, który otwiera zachowaną korespondencję
z „N ieznajom ą"), oszołomił i zawstydził z pewnością panią
na Wierzehowni. Balzac wziął zupełnie poważnie ułożone
w żarcie listy i ich entuzjastyczny ton „mimo ostrzeżeń i nie
ufności moich przyjaciół w"obec pewnych listów podobnych do
tych, jakie miałem zaszczyt otrzymać od Pani".
Daje się porwać swemu zaufaniu. Opisuje — na pewno
przykro jest pani Hańskiej, która błazeństwem pociągnęła go
ku sobie — ze zwykłą emfazą zachwyt, jaki obudził jej list.
„Była Pani przedmiotem moich najsłodszych snów!"
W innym zaś miejscu podejmuje i potęguje jeszcze prze
sadny ton jej listów:
„Gdyby Pani wiedziała, jakie wrażenie sprawił Jej
list, zauważyłaby Pani wdzięczność kochającego, wiarę
serca, czystą tkliwość, jaka łączy syna z matką... cały
szacunek młodego człowieka dla kobiety oraz cenną na
dzieję na długotrwałą i żarliwą przyjaźń".
Takie i tym podobne zwroty, które mają posmak młodzień
czych powieści Balzaka, musiały oczywiście działać upojnie
na niezrozumianą i samotną kobietę na ukraińskim odludziu.
Jaka dobroć! Jaka serdeczność! Jaka poetycka wybujałość
i wielkoduszność — je j obcej poświęcić nowelę w zamian za
list. W pierwszym porywie pani Hańska pragnie odpłacić po
dobną szczerością sławnemu człowiekowi, który tak bez wa
hania darzy ją zaufaniem. Ale niestety, pewna fatalna okolicz
ność mąci je j radość. Niemal równocześnie, może nieco wcześ
niej nieco później (lego nie wiemy, list ten nie zachował się),
przychodzi drugi list Balzaka, również odpowiedź na jej listy.
I ten list pisany jest zupełnie inną ręką. Który zatem pisany
jest przez Balzaka, a kto napisał drugi? A może żaden nie
pochodzi od niego? Czy możliwe, że teraz on ją z kolei chce
nabrać i poleca jak ona komu innemu pisanie żartobliwych
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listów do niej? Czy to tylko gra z jego strony? Wciąż na nowo
porównuje oba listy z sobą. W końcu odpowiada Balzakowi
i prosi o wyjaśnienie dwóch różnych charakterów pisma
w listach podpisanych jego nazwiskiem.
Teraz Balzac powinien być zakłopotany. Zawsze zgoniony,
zawsze zapracowany, zapomniał całkiem, wysyłając list do pa
ni Hańskiej, o poprzednim, który polecił wysłać do niej. Od
kąd bowiem listy pełne kobiecych zachwytów zaczęły licznie
napływać, wynalazł sposób, aby z jednej strony nie tracić cza
su na odpowiedź, z drugiej nie zniechęcać wielbicielek. Poleca
więc zaufanej Zulmie Carraud odpowiadać na te listy. Nie
znająca zazdrości Zulma, która ma czasu dosyć na nudnej
prowincji, bawi się doskonale przy czytaniu czułych wylewów
obcych dam i odpowiada w stylu Balzaka. Prawdopodobnie
„boski list księżniczki rosyjskiej czy polskiej“ dostał się tak
że w jej ręce i załatwiła go w zwyczajny sposób.
Balzac poznaje natychmiast popełnioną gaffę. Kto inny był
by w kłopocie albo wyznałby prawdę. Balzac natomiast nie
jest nigdy zakłopotany, a jeśli idzie o prawdę, nigdy lub bar
dzo rzadko powie „nieznajom ej" prawdę o sobie. Ich kores
pondencja pozostanie do końca tak samo nieszczera, jak była
na początku. Dla powieściopisarza pokroju Balzaka niepraw
dopodobieństwa nie są nigdy przeszkodą. Tak więc zawrotnie
zuchwałym koziołkiem logicznym przeskakuje nad skrupułami
zaniepokojonej korespondentki:
„Prosiła mnie Pani z pewną nieufnością o wyjaśnie
nie dwóch odmiennych charakterów pisma. Otóż mam
tyle rodzajów pisma, ile jest dni w roku. Ta cecha jest
wynikiem fantazji, która może sobie wszystko wyobra
zić, a mimo to pozostaje dziewiczo czysta jak zwierciadło
nie zmącone żadnym odbiciem".
Tak jest, powinna mu zaufać i nie lękać się, że „idzie
o żart". I ten sam człowiek, który ma akurat pod piórem zmy
słowe „Historie ucieszne", nazywa siebie bez wahania „biedBalzac — 14
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nym dzieckiem, które zawsze było i jest nadal ofiarą swej sub
telności wobec kobiet, nieśmiałości i zaufania". To „nieśmiałe
dziecko" — właściwość nieznana do tej pory u Balzaka •—
poczyna teraz w sposób naiwny zwierzać się nieznajomej
i obnażać swoje „serce, które znało dotąd jedną jedyną ko
bietę".
Przez dziesięć, dwanaście, szesnaście stron płyną nieokre
ślone, mgliste wyznania. Pisze o swym stylu, o pracy, która
go zmusza „do rezygnacji z kobiet, chociaż są one jego jedy
ną religią", o swej samotności — i mimo woli zwraca uwagę
godne podziwu wyrafinowanie, z jakim już wprowadza lekko
zakochany ton.
„Pani, która niby nadzieja wędruje przez moje sny...
Pani nie wie, co znaczy dla poety, kiedy może ożywić
samotność tak słodką postacią, której kształtom właśnie
niepewność i nieuchwytność daje tyle uroku".
I jeszcze nie otrzymał ani czterech listów od niej, jeszcze
nie zna jej imienia i nazwiska, nie widział portretu, a już
w trzecim liście wyznaje:
„Kocham Panią, Nieznajoma! Ten osobliwy stan mo
ich uczuć jest następstwem życia, które było zawsze p u 
ste i nieszczęśliwe... Jeśli ta przygoda miała się komuś
wydarzyć, to właśnie mnie".
Naszym pierwszym wrażeniem przy tych wylewach jest nie
smak. Te wszystkie rzekome uczucia mają ton nieszczery i pre
tensjonalny, pozostawiają kiepski posmak sentymentalnej ro 
mantyki. Rodzi się podejrzenie, że Balzac gwałtem starał się
wprawić w zachwyt, którego jeszcze wcale nie odczuwał. Wno
sząc z jednej próby, znanej nam z korespondencji pani Hań
sk iej— po śmierci Balzaka spaliła bowiem swoje listy do nie
go — listy jej nie zawierały prawdopodobnie nic więcej jak
czułą i upozowaną melancholię. Ale także w innych jej listach,
do brata, nie ma jednej linii, która by wskazywała na osóbo-
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wość nieprzeciętną. Lecz Balzac wyjaśnia nieświadomie w jed
nym z listów:
„Muszę sobie stwarzać namiętność!"
Chce przeżyć romans miłosny, a że księżna de Castries ze
psuła mu pierwsze plany, próbuje teraz przygody z cudzo
ziemką. Postępuje zresztą instynktownie w stylu epoki. W erze
romantyzmu paryżanie i cała europejska publiczność oczekuje
od swych pisarzy nie tylko zajmujących powieści, ale również
tego, aby sami byli bohaterami romansów rozgrywających się
w kołach towarzyskich. Aby zdobyć serca czytelników, poeta
powinien stać w ośrodku jawnej i szeroko dyskutowanej afery
miłosnej. Byron przez swe przygody i stosunki zhrabiną Guiccioli, Liszt przez uwiedzenie pani d Agoult, Musset i Chopin
przez romans z George Sand, A lfie ri przez pożycie z hrabiną
Albany interesowali publiczność co najmniej tak samo jak ich
dzieła. Balzac, jeszcze bardziej ambitny na punkcie towarzys
kim niż literackim, nie chce pozostać w tyle, lecz ich jeszcze
przewyższyć. Całe życie fascynowała go myśl o przygodzie
z wielką damą.
I jeśli teraz, zamiast po prostu podziękować nieznanej
„księżniczce", zasypuje ją płomiennymi wyznaniami i czułoś
ciami, nie dzieje się to wcale „naiwnie", jak udaje, ale z silną
wolą „stworzenia sobie" namiętności; i zawsze uczucie Bal
zaka podporządkowuje się jego woli. Wola jest u niego żywio
łową prasiłą, która ujarzmia wszystkie inne siły i kieruje
nimi.
Tylko w ten sposób można pojąć jego pierwsze listy do
„N iezn ajom ej": jako rozdział wstępny powieści, którą tym
razem — wierzy w to — kształtować będzie nie natchnienie,
lecz zdarzenia rzeczywiste. Jedną z postaci głównych jest
>,Nieznajoma", która dopiero w dalszych rozdziałach przybie
rze widomy kształt i zarysy, na razie zaś trzyma w napięciu
dzięki tajemnicy oddalenia i wysokiej randze społecznej. Tej
kobiecie, której zamierza dać wielką rolę miłosną w przyszłej
14*
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powieści, przeciwstawia jako kochanka transpozycję własnego
„ ja “ . Nie prawdziwego Balzaka, lecz romantycznego młodzień
ca, na próżno tęskniącego za czystą miłością, któremu życie
rzuciło okrutnie same ciernie pod stopy.
Można śledzić rys za rysem autoportret zaaranżowany na
użytek nieznajomej. Pisarz żyje samotnie w wielkim mieście
Nie ma nikogo na całym świecie, komu by mógł powierzyć swo
je najintywniejsze uczucia. Rozczarował się we wszystkich
namiętnościach, nie spełniło mu się żadne marzenie. N ikt nie
poznał się na jego szlachetnym sercu:
„Jestem ustawicznie przedmiotem złych plotek. Nie
może Pan sobie wyobrazić, jak przykre rzeczy rozpowia
dają o mnie, jakie ciskają oszczerstwa i oskarżenia".
Nikt, nikt w Paryżu i świecie nie widzi go takim, jakim
jest naprawdę.
„Jedno jest pewne: samotność mojego
wciąż rosnąca praca i moje zmartwienia*1.

życia,

moja

Ten biedny artysta „gardzi pieniądzem, gardzi sławą** i tylko
za jednym tęskni — za miłością.
„Jedyną moją namiętnością, która wciąż na nowo
przynosi mi rozczarowanie, jest kobieta... Obserwowa
łem kobiety, studiowałem je, poznawałem i czule kocha
łem. W nagrodę otrzymałem tylko to, że wielkie i szla
chetne dusze rozumiały mnie z oddalenia. W dziełach
musiałem złożyć moje marzenia i sny. Nikt nie chce
miłości, która żyje w moim sercu, której pragnę i która
zawsze jest źle rozumiana. A skąd to niezrozumienie?
„Bez wątpienia za silna jest moja miłość**.
„Byłem gotów do największych ofiar, marzyłem już
tylko o jednym jedynym dniu szczęścia w roku, z mło
dą kobietą, która byłaby dla mnie dobrą wróżką z baj
ki. Byłbym zadowolony i wierny. Ale oto starzeję się,
mam już lat 35, zużywam się w coraz trudniejszej pra-
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cy, strawiłem najlepsze lata i w rzeczywistości niczego
nie osiągnąłem".
Aby przyśpieszyć rozwój „powieści", Balzac z niesłychaną
bystrością wczuwa się w sferę uczuć i pojęć entuzjastycznej
i zapewne nieco nabożnej „księżniczki". Dla Cygana, dla Casanowy nie miałaby ona z pewnością zrozumienia, z pewnoś
cią żąda od artysty czystości i wiary. Miłosne pożądanie musi
zatem zabarwić lekką melancholią, musi nałożyć Byronowską
szminkę rozpaczy i swym zachwytom dać romantyczny ton.
Lecz po tych dobrze przemyślanych preludiach, w których
unaocznił swą wierność, czystość, samotność i opuszczenie,
w szybkim tempie przechodzi do ataku. Jako doskonały tech
nik rzemiosła pisarskiego, wie, że powieść, o ile ma trzymać
w napięciu, powinna w początkowych już rozdziałach nabrać
rozmachu. W pierwszym liście zowie nieznajomą tylko „przed
miotem słodkich snów", w drugim, czternaście dni później,
„pieści ją już jak senną zjawę", w trzecim zaledwie w trzy
tygodnie woła „Kocham Pan ią!" w czwartym kocha „jeszcze
czulej", chociaż je j dotąd nie widział, i nie wątpi, że właśnie
ona będzie wymarzonym spełnieniem jego życia.
„Gdyby Pani wiedziała, z jaką namiętnością zwracam
się ku Niej, długo wyczekiwanej, do jakiego oddania
czuję się zdolny!"
I znów dwa listy i już — okrutna zdrada wobec pani de Berny i Zulmy Carraud — nieznajoma jest „sercem, w którym
po raz pierwszy znalazł pocieszenie". Już zwraca się do niej
jako do „swej drogiej i czystej miłości", nazywa ją „skar
bem" i „ukochanym aniołem". Już jest „jedną jedyną", mimo
że nie widział do tej pory jej wizerunku, nie zna wieku ani
nazwiska — już jest władczynią i panią jego losu.
„Jeśli Pani sobie tego życzy, złamię jutro pióro i żad
na kobieta nie usłyszy odtąd mojego głosu. Poproszę
tylko o pobłażanie dla „D ilecty" — ona jest dla mnie
matką. Ma lat 58 i Pani, taka młoda, nie powinna być
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o nią zazdrosna! Proszę zatem przyjąć wszystkie moje
uczucia i strzec ich jak skarbu! Proszę rozporządzać
moimi snami — urzeczywistnić moją tęsknotę!"
Ona jedna dała mu odczuć cud miłości, „je j pierwszej udało
się wypełnić pustkę serca, które już poczynało wątpić w mi
łość".
Zaledwie zna jej imię — jedyne co o niej wie — zapisuje się
je j cały — w dosłownym tego słowa znaczeniu — na wiecz
ność.
„Pani jedna, Ewo, może mnie uczynić szczęśliwym.
Oto klękam przed Panią i moje życie, moje serce należy
do Pani. Niech mnie Pani zabije, ale proszę mi nie po
zwolić cierpieć. Kocham Panią całą mocą duszy — bła
gam, niech Pani nie niszczy tej nadziei!"
W jakim celu, po co, pyta czytelnik, ta gorączkowa eksta
za, która nie tylko na nas działa nieszczerze, ale musi wydać
się śmieszna normalnej rozsądnej kobiecie? Spróbujmy od
powiedzieć: Balzac przygotowuje romantyczną powieść i jak
zawsze, ilekroć nie jest realistą, popada w nieszczerą egzal
tację. Jego twórcza wola potęgowania możliwości do ostatnich
granic przenosi się w tym wypadku na rzeczywistość. Jak
w „N ieznajom ej" dojrzał księżniczkę i wzniosłą cierpiętnicę,
tak siebie samego przetwarza w idealny obraz samotnego, czy
stego i odtrąconego przez świat artysty, aby uczynić dwugłos
bardziej harmonijnym, a połączenie dwóch biegunowo prze
ciwstawnych postaci bardziej zrozumiałym. Przy dokładnym
przejrzeniu tych listów nie może ujść uwagi, że im bliższa
jest możliwość spotkania tajemniczej księżnej, tym bardziej
i goręcej maluje się w nich tkliwe pożądanie. W istocie w y
trawny psycholog w Balzaku, zawodowy i świetny znawca du
szy kobiecej, kalkulował trafnie. Dzięki hojnym wyznaniom
i wylewnej czułości udało mu się naprawdę obudzić ciekawość
nieznajomej. Jak wygląda mężczyzna piszący tak ogniste epi
stoły? W pierwszych listach obwieszcza mu Ewa uroczyście,
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że na zawsze pozostanie dla niego „Nieznajom ą" — daleką,
niedosiężną, bezimienną gwiazdą. Ale wkrótce podmuch cie
kawości uchylił maskującą zasłonę. I jeśli pani Hańska nagle
nalega na męża, aby parę miesięcy lub nawet lat spędzili za
granicą, Balzac może — z niezwykłą u niego niedyskrecją —
drwić w liście do siostry:
„Czy to nie pięknie — urządzić taki kawał małżonko
wi i zmusić go do przejechania 600 mil po to, aby spot
kać kochanka, któremu wystarczy do osiągnięcia celu
niecałych 150 mil?.“
Z początkiem 1833 roku wyjeżdża z Wierzchowni magnac
kim obyczajem cała karawana. Podróżują własną kolasą —
rodzina ze służbą i olbrzymim bagażem — Henryka Borel
oczywiście także, na pozór, aby opiekować się córką Hańskich,
w rzeczywistości po to, aby pośredniczyć nadal w tajemnej
poczcie.
Pierwszym etapem jest Wiedeń — prawdopodobnie na ży
czenie pana Hańskiego, który spędził tam lata młodzieńcze
i posiada licznych przyjaciół w kołach arystokracji wiedeń
skiej. Natomiast wybór Neuchatel na letnią rezydencję po
chodzi niewątpliwie od pani Hańskiej. Miejscowość ta leży
tak blisko granicy francuskiej, że Balzac gdyby doprawdy
chciał poznać „Nieznajomą", nie musiałby wojażować daleko.
Wybór ten umotywowano wobec nie przeczuwającego zdrady
męża okolicznością, że w Neufehatel mieszkają rodzice Hen
ryki, z którymi po latach niewidzenia chciałaby spędzić jakiś
czas. Wielkoduszny i obojętny pan Hański zgadza się — w lipcu karawana dobija do Neuchatel i wynajmuje na parę mie
sięcy willę „Andre".
Szereg niezachowanych listów pisanych z Neuchatel poucza
Balzaka, w jaki sposób bez zwrócenia uwagi ma się odbyć po
tajemne spotkanie. Dostaje polecenie, aby zajechał do hotelu
de Faubourg, w sąsiedztwie willi „Andre", tam znajdzie dal
sze wskazówki. Balzac jest zachwycony. N ie może się doczę-
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kać chwili, kiedy po romantycznym wstępie życie samo napi
sze przełomowy rozdział wyśnionej powieści: pierwsze osobi
ste spotkanie dwóch dusz, które zostały dla siebie stworzone.
Szybko pisze jeszcze do swej instruktorki:
„O nieznana i ukochana, proszę mi zaufać, proszę nie
myśleć o mnie źle. Jestem dzieckiem lekkomyślniejszym,
aniżeli Pani sądzi, ale jestem za to czysty jak dziecko
i kocham jak dziecko!"
Dla wykluczenia wszelkich podejrzeń oświadcza gotowość
podróżowania pod obcym nazwiskiem, jako pan d‘Ęntrague.
Ułożono, że na razie zabawi tylko dni kilka w Neuchatel,
aby potem w październiku spędzić cały miesiąc razem z „anio
łem". Przedtem musi jeszcze dokonać pewnej sztuczki: wpro
wadzić w błąd przyjaciół co do prawdziwego celu podróży. Ani
Zulma Carraud, ani zazdrosna jeszcze wciąż pani de Berny
nie powinny wiedzieć, co jest prawdziwą przyczyną nagłego
wyjazdu do Szwajcarii. Jako urodzony i doświadczony powieściopisarz, Balzac nie ma nigdy kłopotu z motywacją. Musi
jechać do Besanęon, oświadcza, po specjalny gatunek papieru
potrzebny dla druku nowej powieści. Potem wsiada do pocz
towej karety i z szalonym pośpiechem, zmieniając ustawicznie
konie, gna do Neuchatel. Po czterech nocach podróży przy
bywa tam z końcem września tak zmęczony, że przez omyłkę
zajeżdża do innego hotelu. W umówionym hotelu de Faubourg zastaje wreszcie list, którego oczekiwał z utęsknieniem;
w myśl jego wskazówek ma nazajutrz między godziną pierw
szą a czwartą udać się na promenadę — tam spotka swego
„anioła". Ma jeszcze na tyle sił, aby prędziutko skreślić parę
słów, zawiadomić o swym pobycie i błagać:
„N a miłość boską — proszę mi zdradzić swoje praw
dziwe nazwisko!"
Do tej chwili bowiem nie zna ani twarzy, ani nazwiska ko
biety, której przysiągł wieczną miłość.
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W tym miejscu serce czytelnika tej miłosnej opowieści po
winno drżeć w napięciu: zbliża się wielka scena — spotkanie
czystych dusz. „Nieznajom a", pani snów, ukaże się wreszcie
w ziemskiej postaci, spojrzenia obojga będą się wzajemnie
szukały, aż się odnajdą na słynnej z piękności promenadzie.
Co się wówczas stanie? Czy może poeta rozczaruje się ujrzaw
szy zamiast wyidealizowanej postaci, zamiast wspaniałej arystokratki istotę niepozorną i bez blasku? A może rozczaruje
się ona, kiedy nagle zamiast eterycznego poety, smukłego
i bladego, o oczach ognistych i melancholijnych, przystąpi do
niej tęgi, rumianolicy pan, podobny raczej do handlarza win
z Turenii lub dobrze odżywionego rentiera aniżeli do piewcy
kobiet opuszczonych? Czy rzucą się do ucieczki, czy też zbliżą
się i zrozumieją wzajemnie? Jak nastąpi poznanie, jakim sło
wem przemówią do siebie?
Niestety, nie została nam przekazana ta ważna scena życio
wej powieści Balzaka. Opowiada o niej parę legend. Według
jednej Balzac ujrzał już w przeddzień spotkania panią Hańską
w oknie jej willi i był wstrząśnięty podobieństwem nieznajo
mej do swej proroczej w izji; według innej Ewa Hańska po
znała go zaraz na podstawie fotografii i podeszła pierwsza do
niego, według trzeciej nie mogła ukryć szoku na widok wul
garnej postaci pisarza. Są to jednak dość samowolne i póź
niejsze wersje. Pewne jest tylko, że podczas tego pierwszego
tajemnego spotkania wymyślili sprytnie sposób, w jaki pani
Hańska mogłaby przedstawić Balzaka mężowi jako czysto to
warzyską znajomość. Tego samego bowiem jeszcze wieczoru
pisarz został wprowadzony w sposób najpoprawniejszy pod
słońcem do ich willi i musiał zadowolić się zabawianiem pana
Hańskiego i panienek, zamiast wprowadzać w czyn teoretycz
ne wyznania miłosne.
Pan Hański, małomówny i po trochu dziwak, jest człowie
kiem kulturalnym i żywi szczery szacunek dla literackich
i towarzyskich uzdolnień. Jest mile zaskoczony poznaniem pi
sarza tak znanego, oczarowany jego dowcipną, błyszczącą, peł-
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ną polotu swadą. Zaprasza pana Balzaka, aby im towarzyszył
również w dniach następnych. Nie przychodzi mu wcale na
myśl, że mógłby być zazdrosny. Jakżeby mógł przypuszczać,
że jego żona, urodzona Rzewuska, jest od miesięcy w potajem
nej korespondencji miłosnej z tym tęgawym panem, którego
nigdy przedtem nie widziała? Przeciwnie, okazuje Balzakowi
wielką uprzejmość, zaprasza go nieraz do willi, spacerują ra
zem. Ta uprzejmość i serdeczność irytują Balzaka. N ie po to
podróżował przez cztery noce, aby opowiadać literackie ane
gdotki rodzinie Hańskich — pragnął raczej „gwiazdę polar
ną" ściągnąć z nieba w swoje ramiona.
W ciągu wspólnego pobytu w Neuchatel zdołała pani Hań
ska tylko dwa, trzy razy wymknąć się na godzinkę spod do
zoru.
„Przeklęty małżonek nie zostawiał nas przez pięć dni ani
na sekundę samych. Oscylował między kiecką żony i moją ka
mizelką" — pisze Balzac rozgoryczony do siostry. Bez wąt
pienia pobożna dziewoja, panna Borel, również czuwała nad
nimi. Zdarzają się więc tylko krótkie rozmowy we dwoje,
w cieniu promenady albo w skrytym zakątku nad brzegiem
jeziora. Lecz ku własnemu zdziwieniu już w tych potyczkach
wstępnych odnosi Balzac dzięki swej swadzie małe zwycię
stwo. Pani Hańska, która na ukraińskim odludziu nie spotkała
dotąd istoty tak płomiennej i sama przed sobą usprawiedliwia
się romantycznie, że nie wolno je j okrucieństwem łamać serca
poety, znosi pobłażliwie jego miłosne zaloty i pozwala nawet
skraść sobie pocałunek w cieniu rozłożystego dębu. Ten dar
wobec ich krótkiej znajomości uprawniałby nawet człowieka
mniej optymistycznego od Balzaka do nadziei, że przy następ
nej okazji kobieta, tak szybko podbita, pozwoli mu na więcej,
pozwoli na wszystko.
*

*

*

Zachwycony pisarz wraca do Paryża. I zachwyt pulsuje
w nim dalej, chociaż musi znów spędzić cztery bezsenne noce
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na imperialu karety między korpulentnymi Szwajcarami.
Ale co znaczą drobne niewygody wobec tryumfu zdobytego
siłą przeczucia poetyckiego i energią? Rzeczywistość przeszła
najśmielsze oczekiwania. „Nieznajom a" pasuje tak doskona
le do roli bohaterki w planowanej powieści jego życia, że sam
nie potrafiłby wymyśleć lepszej. Przede wszystkim nie jest
w wieku kanonicznym, jak jego dotychczasowe partnerki,
a chociaż nie ma lat dwudziestu siedmiu, jak mu podała w re
wanżu za jego przesadę, nie ma z pewnością więcej niż trzy
dzieści dwa i jest dorodną, zmysłową i wytworną kobietą. To,
że Balzac sławi ją jako „arcydzieło piękności", nie powinno
dziwić wobec jego zawodowej przesady. Portret wiedeńskiego
miniaturzysty Daffingera potwierdza zalety podniesione przez
pisarza:
„Najpiękniejsze czarne włosy na świecie, wspaniała
cera o delikatnym brązowym odcieniu, mała rączka stwo
rzona do miłości, oczy marzące — gdy je szeroko otwie
ra, mają rozkoszny błysk".
Ale nieco zbyt pochlebny portret Daffingera pozwala wno
sić także o skłonności do tycia, podwójnym podbródku, zbyt
szerokich ramionach i krępej postaci. Niewielkie, ciemne oczy
mają zamglone spojrzenie krótkowidzów. Nie jest to twarz
o wyraźnych rysach, lecz podobnie jak charakter pełna skrytości i niedomówień. Nie same jednak fizyczne cechy upajają
Balzaka. On, który marzył zawsze o przygodzie miłosnej
z światową daną, znalazł w Ewie Hańskiej kobietę kultural
ną, oczytaną i inteligentną, o świetnych manierach, które wiel
ce imponują ukrytemu w nim mieszczuchowi. A nadto — no
wy powód ekstazy — Ewa pochodzi z jednego z najznakomit
szych rodów szlacheckich Polski, jakąś jej daleką ciotką była
Maria Leszczyńska, niegdyś królowa Francji. Te usta, na któ
rych on, wnuk chłopa mógł złożyć skradziony pocałunek, mają
prawo dzięki pokrewieństwu jeszcze dziś powiedzieć do króla
Francji „mój kuzynie". Co za postęp! Naprzód pani de Berny,
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drobna szlachta urzędnicza, potem pani d‘Abrantes, jeszcze
niezupełnie skrystalizowana arystokracja związana z kastą
wojskową, potem o mały włos prawdziwa księżna z faubourg
St.-Germain, pani de Castries, a teraz krewniaczka królow ej!
Ale na tym nie koniec. Pan Hański nie jest wprawdzie hrabią
ani księciem, jak Balzac przedwcześnie przypuszczał, posiada
jednak inną zaletę, najwyższą w oczach pisarza: jest nie
zmiernie bogaty. Posiada miliony, jakie Balzac stwarza fan
tazją w swych powieściach — wiele milionów ulokowanych
w rosyjskich papierach wartościowych, w polach, lasach, po
siadłościach i niewolnych chłopach — i pewnego dnia jego żo
na — nie, wdowa — odziedziczy ten majątek. I podobnie jak
u niej odkrywa Balzac jedną zaletę po drugiej, znajduje teraz
także w szlachcicu szereg sympatycznych rysów: po pierwsze,
jest dwadzieścia czy dwadzieścia pięć lat starszy od żony, po
wtóre nie jest przez nią zbytnio kochany, po trzecie jego zdro
wie pozostawia wiele do życzenia i prawdopodobnie jego żona
wraz z milionami i koneksjami zostanie wkrótce własnością
pisarza. Kto jak Balzac od czasu ulicy Lesdiguieres śni tylko
o tym, aby „jednym zamachem" wprowadzić ład w swoje ży
cie, zamienić biedę i pośpiech, niewolę i poniżenie w bogactwo,
zbytek i swobodę na twórczość, tego musi oczywiście oszoło
mić możliwość spełnienia tych snów dzięki fantastycznej przy
godzie z kobietą, która w dodatku fizycznie go pociąga i by
najmniej nie jest nim rozczarowana. Od tej chwili całą swą
energię, całą balzakowską siłę woli i upór skieruje na zdoby
cie tej kobiety.' Pani de Berny, „na zawsze wybrana", musi
ustąpić w cień. Nad jego życiem wznosić się będzie odtąd tyl
ko „gwiazda polarna", „ukochana, jedyna kobieta, jaka istnie
je dla mnie na świecie".

ROZDZIAŁ

X II

GENEW A
Jazda do Neuchatel była niejako rekonesansem strategicz
nym. Balzac zbadał teren i stwierdził jego korzystne położe
nie dla ostatecznego ataku. Aby fortecę podminować i zmusić
do kapitulacji, dalekowzroczny taktyk musi wrócić raz jeszcze
do Paryża po amunicję. Jeśli w najbliższym czasie ma wystą
pić w roli kochanka starającego się o względy wytwornej da
my, jeśli ma jako równouprawniony zasiadać do stołu z ro
dziną milionerów, musi prezentować się po pańsku i zamiesz
kać w przyzwoitym hotelu. Wie teraz, o co idzie gra, wie, jak
intratny w materialnym i społecznym sensie tego słowa może
stać się interesująco zaczęty romans z panią Hańską. Podwaja
przeto swoją i bez tego niezrównaną energię. Nie przesadza
m ówiąc:
„Niektórzy z moich przyjaciół są zdumieni
siłą woli, jaką obecnie ujawniam".

szaloną

W końcu udaje mu się, zadłużonemu zazwyczaj po uszy,
znów zaczerpnąć tchu. Znajduje nakładcę, raczej nakładczynię, wdowę nazwiskiem Bechet, i ta płaci mu 27.000 franków
za dwanaście tomów „Studiów obyczajowych dziewiętnastego
wieku". Ma to być częściowo nowoopracowane wydanie „Scen
z życia prywatnego" w połączeniu ze „Scenami życia na pro
w incji" oraz „Scenami z życia paryskiego". Sprzedaje wpraw
dzie nie wykonaną jeszcze pracę, ale na ówczesne stosunki jest
to doskonała umowa.

222

Stefan Zweig

„Będzie ona miała rozgłos w naszym świecie zawiści,,
małości i głupoty i żółć zaleje tych wszystkich, co są
dzili, że mogą kroczyć w moim cieniu".
Może więc zaspokoić najbardziej natrętnych wierzycieli —
oczywiście nie licząc matki i pani de Berny. I choć po tej
przedwczesnej radości melduje w czternaście dni potem:
„W czwartek mam płatność 5.000 franków, a nie po
siadam dosłownie jednego sou...“
Te „drobne utarczki, do których jest przyzwyczajony", nie
przeszkadzają mu. Wie, ile może zarobić swą pracą w ciągu
dwóch, trzech miesięcy. Zdaje sobie sprawę z tego, że dni
w Genewie mogą rozstrzygnąć o jego przyszłości, może o całym
życiu.
„Teraz do dzieła, pracować dniem i nocą! Muszę wywalczyć
sobie czternaście dni szczęścia w Genewie — oto słowa, które
stoją przede mną jakby wyryte na wewnętrznej stronie czasz
ki. Natchnęła mnie Pani odwagą, jakiej dotąd nigdy nie zna
łem".
Tym razem nie przesadza. Rzadko pracował intensywniej
i lepiej aniżeli teraz w błogim przeczuciu, że pracuje nie tylko
dla jakiegoś honorarium i chwilowej satysfakcji, lecz dla speł
nienia najgłębszych pragnień: dla ostatecznego zabezpiecze
nia. Dzieła tego okresu potwierdzają jego słowa:
„W ydaje mi się, że przy tej myśli krew napływa mi
do serca, a idee tłoczą się w mózgu. Czuję, jak wzmaga
się moje istnienie. Ożywiony tym pragnieniem stworzę
na pewno rzeczy najpiękniejsze".
W tych miesiącach nie tylko w ilości dzieł usiłuje Balzac
przejść samego siebie, pragnie również podnieść wartość ar
tystyczną i moralną swych utworów. W rozmowach z panią
Hańską i je j listach wyczuł pewną niechęć do swych dzieł
frywolnych, jak „Fizjologia małżeństwa", i nęka go myśl, że
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mogłaby go osądzać miarą „Powiastek uciesznych“ , gdy on
ukazuje się jako romantyczny i czysty kochanek. Chce udo
wodnić, że zdolny jest do uczuć mocnych i szlachetnych, pełen
humanizmu i nawet religijności. „Lekarz wiejski", dzieło
poważne i stawiające zbyt wielkie wymagania dotychczaso
wym czytelnikom, ma pokazać, że tamte swawolne rzeczy two
rzy tylko na marginesie, gdy jest w humorze, ale że jego istot
na siła tkwi w prawdziwym idealizmie. Równocześnie kończy
„Eugenię Grandet", jedno ze swych arcydzieł. Stawia zatem
dwóch nowych najbardziej wiarogodnych świadków swego
charakteru, mocy twórczej i ludzkiej wartości.
Podczas gdy energicznie i śmiało przygotowuje się do wiel
kiej i decydującej sceny swej życiowej powieści, nie przestaje
z daleka kuć żelaza, póki gorące. Co tydzień pisze swej „dro
giej małżonce z miłości" płomienne listy, zastąpił w nich już
dawno sztywną formę „P a n i" intymnym „T y ". Zapewnia, że
zaczęło się dla niego całkiem nowe, wspaniałe życie, że Ewa
jest jedyną kochaną kobietą, jaka dla niego na świecie istnie
je — kocha w niej wszystko: „nieco za silny akcent, usta zdra
dzające dobroć i rozkosz", jest wprost przerażony, jak całym
swym istnieniem należy już do niej. „N ie ma już żadnej wię
cej kobiety na świecie, tylko T y jedna". Od początku zajmuje
pozycję podwładnego, biednego myżyka, który ośmiela się pod
nieść wzrok ku dostojnej pani. Oddaje się je j na całe życie ze
związanymi rękami. Gdyby mu wierzyć, nigdy, od początku
świata żaden mężczyzna nie kochał tak bezgranicznie. Co ty
dzień, nawet codziennie ciska zapalne bomby na daleką fortecę:
„Podobasz mi się z każdym dniem bardziej, z dniem
każdym zajmujesz więcej miejsca w moim sercu. Nie
zdradź nigdy tego wielkiego uczucia!"
Aby rozproszyć moralne zastrzeżenia — ku jego przeraże
niu pani Hańska wystarała się o egzemplarz „Powiastek uciesznych" — zapewnia j ą :
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„N ie wiesz, jak czysta i dziewicza jest moja miłość"
i czym je j wyznanie:
„Od trzech lat żyję w czystości, jak młoda dziewczy
na"
co zaskakuje nas tym bardziej, że właśnie z dumą zwierzył się
siostrze, iż został ojcem nieślubnego dziecka.
Usiłuje w ten sposób ciężką artylerią przełamać już z góry
opór wybranej, równocześnie zaś ryje podziemne podkopy ma
jące prowadzić do zaskarbienia sobie sympatii małżonka.
Obok czułych listów do „anioła mego serca" pisze inne, grzecz
nościowe, zatytułowane „P a n i" i przeznaczone na to, aby do
stały się do rąk pana Hańskiego. Mają one sprawiać wrażenie,
jakoby pan Balzac upodobał sobie całą rodzinę, łącznie z cór
ką, siostrzenicą, guwernantką i nawet małżonkiem i wybierał
się do Genewy tylko po to, aby spędzić parę tygodni w tak mi
łym towarzystwie. Ze specjalną uprzejmością posyła panu
Hańskiemu, który jest zbieraczem autografów, rękopis Rossi
niego i prosi go, aby zezwolił ofiarować manuskrypt „Eugenii
Grandet" swej żonie. A że w tym manuskrypcie na odwrocie
karty tytułowej zaznaczy ołówkiem datę swego przyjazdu do
Genewy — o tym nie ma oczywiście pojęcia dobroduszny mąż,
który nie przeczuwa, że dwie kobiety z jego najbliższego oto
czenia, żona oraz guwernantka, za jego plecami współpracują
przy układaniu powieści pana Balzaka.
W grudniu przygotowania są ukończone. Balzac chce jesz
cze odczekać w Paryżu ukazanie się „Eugenii Grandet". Książ
ka odniosła tryumf, który każe zamilknąć nawet najbardziej
zawistnym przeciwnikiem, i w sposób niespodziewany i uprag
niony napełnia sakiewkę Balzaka. Nigdy nie był lepszej my
śli i pełen tak radosnych uczuć, jak 25 grudnia 1833, gdy za
jeżdża w Genewie do hotelu d‘Arc* i zastaje tam na powitanie
kosztowny pierścień, w nim zaś ukryte niewidocznie pasmo
* Hotel pod Łukiem (przyp. tłum.)-

225

Balzac

czarnych włosów — pierścień, który wiele przyrzeka i które
go przez całe życie nie zdejmuje z palca.
*

*

*

Pisarz pozostaje w Genewie czterdzieści cztery dni. Oczy
wiście każdego dnia dwanaście godzin poświęca pracy. Rów
nocześnie z entuzjastycznymi zapewnieniami, jak szczęśliwy
będzie w Genewie w pobliżu swego ,,anioła", przesłał anioło
wi dokładny rozkład godzin, według którego ma pracować od
północy do południa. Robotnik - Balzac nawet w niebie nie za
znałby odpoczynku. Tylko godziny popołudniowe mają być po
święcone rodzinie Hańskich albo pani Hańskiej i staraniom
o nią, resztę godzin poświęca pisarz całkiem odmiennemu uczu
ciu : zemście. Zabrał z sobą właśnie do Genewy rękopis „K sięż
nej de Langeais", w którym przedstawia nieudaną przygodę
z panią de Castries. Przywiózł go do miasta, gdzie doznał osta
tecznej i obrażającej odmowy. Nie bez celu pracuje teraz nad
tym rękopisem: z pewnością chce wywrzeć duchową presję na
Ewie Hańskiej. Kiedy co wieczór czyta jej, jak pisarz potrafi
mścić się na kobiecie, która igrała z jego miłością nie dając
mu ostatniego je j dowodu, to kobieta, o której względy się
ubiega, żądając tej ostatniej próby, musi świadomie lub nie
świadomie obawiać się, że ta niemiłosierna ręka ją również wy
stawi pod pręgierz publicznej pogardy.
Z listów Balzaka można poznać, jak zręcznie tasuje karty
w tej grze. Gdy z jednej strony przez tę — sztucznie wyol
brzymioną — nienawiść do pani de Castries ujawnia, jak nie
ubłagany potrafi być wobec nieubłaganej, równocześnie dzie
cięce oddanie i — także przesądzony — zachwyt, z jakim mó
wi o pani de Berny, ukazuje, jak wdzięczny potrafi być wobec
kobiety, która oddała mu się cała, duszą i ciałem. I chociaż
mało wiemy o potajemnych spotkaniach pani Hańskiej z, Bal
zakiem, nie ulega wątpliwości, że Balzakowi idzie przede
wszystkim o to, aby zmusić „anioła do zstąpienia z niebios na
B a lz a c — 15
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ziemię" i użyczenia mu tego, czego nie użyczyła w tym sa
mym mieście księżna de Castries.
Temu żądaniu przeciwstawia pani Hańska zrazu — w i
dzimy to z listów i zaklęć — zdecydowany opór; mamy wraże
nie, że nie ma pełnego zaufania do Balzaka. Biografowie i psy
chologowie sprzeczali się naiwnie o to, czy pani Hańska kocha
ła kiedykolwiek Balzaka — jak gdyby pojęcie miłości było jed
noznaczne, ostro obrysowane, niezmienne i nie podlegające
wahaniom. Chociaż — jak wykazało jej późniejsze życie — była
z natury bardzo zmysłowa, nawet opanowrana namiętnością
nie zatracała trzeźwości spojrzenia, a wzgląd na towarzyską
pozycję i nieskazitelną opinię stale ją hamował. Małe krótko
wzroczne oczy patrzyły zawsze jasno, za marmurowym podzi
wianym przez pisarza czołem kryły się chłodne myśli i od po
czątku zależało jej na tym, aby tę przygodę, w kórą uwikłała
się głębiej, niż naprawdę chciała, utrzymać w granicach nieobowiązujących — przeciwnie niż Balzac, który niecierpli
wie domagał się ostatecznej decyzji. Przez całe życie je j uczu
cie dla pisarza będzie miało cechy niepewności, ponieważ róż
ne żywi dlań uczucia i różnie go osądza, zależnie od kąta w i
dzenia. Podziwia twórcę Balzaka — mimo że widzi także pew
ne słabości; w okresie, kiedy krytyka paryska stawia go jesz
cze na jednym poziomie z Dumasem i innymi powieściopisarzami, ona widzi już jego górującą ponad stuleciem samotną
wielkość. Ale tym samym niebezpiecznie trzeźwym wzrokiem
przenika na wskroś komediancką przesadę jego miłosnych
uniesień. Z biegiem lat ucho je j wyczula się coraz bardziej na
jego małe kłamstewka i zmyślenia. Arystokratka w niej boleje
nad kiepskimi manierami, złym gustem i wielkopańską manią
nieuleczalnego parwieniusza, chociaż jako kobieta ulega jego
gwałtownemu erotyzmowi. Haszysz, jakim pisarz przepaja
swoje listy, nie zmusza jej bynajmniej do zamknięcia oczu na
jego błędy. Z próżnością i zainteresowaniem wchłania obcy,
mocny aromat hołdów, lecz nie daje się nimi oszołomić. Jak
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trzeźwo patrzy od początku na ich stosunek, widać z listu do
brata, pisanego z Neuchatel:
„Poznałam wreszcie Balzaka — spytasz zapewne, czy
moje ślepe upodobanie do niego trwa dalej, czy też zo
stałam z niego wyleczona. Przypominasz sobie — prze
powiadałeś zawsze, że on na pewno jada nożem i siąka
nos w serwetkę. No, drugiej zbrodni nie popełnił na ra
zie, natomiast winien jest pierwszej. Oczywiście przykro
jest patrzeć na to i przy różnych okazjach, ilekroć popeł
niał błędy, zwane przez nas „złym wychowaniem", sta
rałam się go korygować, podobnie jak upominam Annę
w takich wypadkach. Ale to wszystko — to tylko po
wierzchnia. Ten człowiek posiada coś, co znaczy więcej
aniżeli dobre czy złe maniery; jego genialność elektryzu
je cię i podnosi w najwyższe rejony duchowe. Jego ge
niusz wyzwala cię z samego siebie, poprzez niego pojmu
jesz, czego brak było w twoim życiu. Teraz powiesz mi
znowu, że jestem egzaltowana, zapewniam Cię jednak,
że nie. Mój podziw dla niego nie przesłania mi oczu
na jego błędy — a ma ich sporo. Lecz kocha mnie i czu
ję, że ta miłość jest rzeczą najcenniejszą, jaką kiedykol
wiek posiadałam. I gdybyśmy musieli dzisiaj się rozstać,
grałby w moim życiu rolę pochodni, której światło stale
płonie przed mymi oślepionymi oczami — oczami niekie
dy bardzo zmęczonymi, gdy myślę o całej małości i nę
dzy świata i ludzi, którzy mnie otaczają".
Te zdania „N ieznajom ej" są szczersze od wszystkich listów
Balzaka. Jako kobieta jest dumna, że kocha ją człowiek ge
nialny; i jest dostatecznie ambitna, by pojąć, że jako przed
miot tej korespondencji ona — mała, nieznana szlachcianka
polska zwykła przeciętna kobieta — stanie się strażniczką
skarbu i przejdzie do historii.
W gruncie rzeczy je j podejście podobne jest do tego, jakie
miała pani Castries; tamta również była dumna i szczęśliwa,
15 *
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że jest uwielbiana i pożądana przez słynnego pisarza, lecz nie
czuła dosyć namiętności i miłosnego żaru, aby się z nim skom
promitować. Pani Hańska także cofa się, gdy Balzac nalega:
„kochajmy się!“ Czuje, jak niestosownie i nierzetelnie postąpi
łaby wślizgując się poza plecami męża i córki, z wiedzą prze
kupionej guwernantki, do hotelowego pokoju Balzaka. P rzy
puszczalnie chełpliwości i gadatliwości pisarza zachwiały także
jej zaufanie; lęka się, że mógłby wypaplać albo literacko zu
żytkować ich romans. Ale kochanek przysięga, że jej oddanie
się spotęguje tylko jego uczucie i wierność.
„Zobaczysz: oddanie wzmacnia miłość, czyni ją ser
deczniejszą..."
„Jak mam Ci to powiedzieć: najlżejszy Twój zapach
oszałamia mnie i gdybym Cię posiadł tysiąc razy, za
każdym razem byłbym bardziej upojony".
Płyną tygodnie. Od północy do południa Balzac opracowuje
przeznaczoną do druku powieść i przedstwia z okrutną zacię
tością księżnę de Langeais, która wzdragała oddać się kochan
kowi. Po południu natomiast usiłuje przełamać opór kobiety,
która nie chce mu się oddać.
Tym razem jednak wola Balzaka potęguje się w pasję.
W końcu spływa nań szczęście. Po czterech tygodniach uporu
„anioł" przekracza próg pokoju w hotelu de l‘Arc, aby popeł
nić zdradę małżeńską.
„W czoraj powtarzałem przez cały wieczór: jest moja!
Ach, dusze błogosławione w raju nie są tak szczęśliwe,
jak ja byłem w czoraj!"
*

$

*

„Romantycznie zaczęta i technicznie po mistrzowsku rozbu
dowana powieść, jaką Balzac postanowił przeżyć, osiągnęła
punkt szczytowy. Balzac dopiął rzeczy nieprawdopodobnej:
nie widzianą nigdy kobietę wymarzył sobie w postaci młodej,
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pięknej i bogatej arystokratki i miał słuszność. N ie znając po
żądał je j i została jego kochanką. Demoniczna wola odniosła
tryumf, przetwarzając miłość ze złudy w rzeczywistość. Jego
własna powieść życiowa jest tak samo pełna niezwykłości, nie
spodzianek oraz egzotyki postaci i sytuacji jak „Komedia ludz
ka".
Lecz powieść nie jest jeszcze skończona. Odnalazło się dwo
je kochających, sprzęgło w uścisku, przysięgło sobie miłość
i dozgonną wierność. Co dalej? Co pocznie teraz para fantastów porwanych przygodą, upojonych namiętnością? Dokąd
schronią się ze swą miłością? Czy pani Hańska pójdzie za nim
do Paryża, czy opuści starego, nie kochanego męża? A może—
bardziej po mieszczańsku — zażąda rozwodu, aby zostać pra
wowitą żoną Honorego Balzaka, może rzuci pałac na Ukrainie
i swoje miliony dla zaszczytnego nazwiska. Co zrobią oboje,
nie mogąc, zdawałoby się, przeżyć bez siebie ani godziny? Ja
kie fantastyczne rozwiązanie wymyśli Balzac, zawsze tak bo
gaty w pomysły?
Balzac jest jednak w tej powieści własnego życia, podobnie
jak w innych sprawach, nie tylko wielkim iluzjonistą — jest
również realistą. W jego projektach życiowych od początku
istniała dewiza: żona i majątek. Toteż nic nie podnieca go bar
dziej u pani Hańskiej jak fakt, że jest magnatką i szlachcian
ką. Również i „gwiazda polarna" nawet nie myśli osiąść na
stałe w drobnomieszczańskim mieszkaniu paryskim i otwierać
drzwi wierzycielom pisarza. Zamiast uwiedzenia, rozwodu, po
jedynku czy podobnie romantycznego rozwiązania, po grzesz
nym upadku zawarty zostaje między kochankami kupiecki
niemal układ. Przyrzekają sobie codziennie donosić o swych
uczuciach i wydarzeniach życiowych i ofiarują sobie wza
jemnie kasetki na przechowanie tych listów. A mają je pisać
dopóty, póki... pan Hański nie będzie na tyle uprzejmy, aby
usunąć im się z drogi. Tymczasem będą starali się niekiedy
spotykać potajemnie, oczywiście tak, aby cześć i opinia pani
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Hańskiej nie były narażone na szwank, plotki czy skandal.
Na wieczność zwiążą się dopiero wtedy, gdy pani Hańska po
śmierci małżonka zostanie dziedziczką Wierzchowni i całego
majątku.
Podobne „zaręczyny" po takiej egzaltacji uczuć wydadzą
się zapewne chłodne i wyrachowane. Ale rozentuzjazmowany
Balzac nie czuje żadnej przykrości. Co znaczy rok, dwa lata?
Dłużej ten chorowity mąż nie będzie i tak żył. Niezachwiany
optymizm powiada mu, że tam, gdzie jeden cud jest możliwy,
dalsze pójdą za nim. Tak więc ściska prawicę nic nie prze
czuwającemu mężowi, którego w myśli oboje już pogrzebali,
dziękuje mu za gościnność i kosztowne dary, po czym pani
Hańska z mężem i całą rodziną jedzie do Włoch, Balzac zaś
wraca do Paryża do swego biurka.

Rozdział

X III

R O Z S T A N IE W W IE D N IU
Odświeżony, zachwycony i pełen energii wrócił Balzac do
Paryża. Wziął rewanż za poniesioną porażkę, jako mężczyzna
dopiął celu u szczerze opierającej się kobiety. Jego odwaga
i siła nie były nigdy większe niż w tej chw ili; po raz pierwszy
widzi przed sobą możliwość doprowalzenia do ładu swej nie
pewnej i stale zagrożonej egzystencji. Dzięki jego dynamicznej
naturze życie jego pozostanie burzliwe aż do ostatniego tchnie
nia, ale spieniona i szumiąca fala znalazła przynajmniej jasny
cel i wytyczny kierunek. Od tej chwili ma wyznaczony plan ży
ciowy i będzie go urzeczywistniał z właściwą mu, opętańczą
energią, nieubłagany w stosunku do samego siebie, własnego
zdrowia i wygody. Chce wykończyć w ciągu dziesięciu lat
„Komedię ludzką", najzuchwalsze dzieło stulecia, które nor
malnie wymagałoby pracy dziesięciu ludzi, i chce zdobyć ko
bietę, która zadowala jego zmysły i snobizm, a nadto dzięki
swym milionom uniezależni go od nakładców, gazet i coraz
dokuczliwszego przymusu produkcji.
Zręczny taktyk, Balzac, za pozornie naiwną chęcią zwierzeń
i dziką pyszałkowatością potrafi ukryć najpewniej prawdziwe
tajemnice. Kiędy przechwala się olbrzymimi honorariami, czy
ni to przede wszystkim po to, aby nie podejrzewano, jak bar
dzo jest zadłużony. Kiedy nosi złote guziki u fraka i trzyma
własny ekwipaż, to w celu zamaskowania, że winien jest pieka
rzowi za pieczywo z całego miesiąca. Kiedy porywającą argu
mentacją udowadnia Gautierowi i George Sand, że jedynie

dzięki absolutnej czystości poeta może tchnąć w dzieło żar
i napięcie, czyni to po to, aby odwrócić podejrzenia od kobiet,
które go potajemnie odwiedzają. W okresie kiedy romantycy
afiszowali się swymi romansami i informowali troskliwie czy
telników o swych dramatach miłosnych we wszystkich ich fa 
zach — Balzac zachowywał ścisłą dyskrecję. Od momentu
gdy spotkał „Cudzoziemkę*1, milczy o niej nawet wobec naj
bliższych przyjaciół. Prócz owego pisanego w podnieceniu
listu do siostry nie zdradza nikomu jej nazwiska. Zulma Carraud, która przecie odpowiedziała swego czasu na „boski list**
księżniczki**, nie słyszy odtąd o niej ani słówka, tak samo pani
de Berny i księżna de Castries. Listy jej przechowuje w ka
setce, której kluczyk nosi stale przy sobie. Dedykacja „Serafity “ jest tak mglista, że obok tuzinów innych dedykacji ksią
żętom, hrabiom i zagranicznym arystokratom nie zwraca ni
czyjej uwagi. Przez lat dziesięć najintymniejsi nawet przyja
ciele nie przeczuwają istnienia pani Hańskiej. I podczas gdy
z dumą i tryumfem obwieszcza projekt zdobycia świata swoją
„Komedią ludzką**, uporczywie, zręcznie i skutecznie przemil
cza istnienie kobiety, która jest odtąd powiernicą jego wyznań,
strażniczką jego rękopisów, wybranką mającą go wyzwolić
z jarzma i uczynić niezależnym.
Ani słowa nie powie pani de Berny, chociaż odwiedza ją
wkrótce po powrocie z Genewy. „Dilecta** nie śmie wiedzieć,
że wybrał — żeby użyć jego własnego określenia — „Predilectę“ . Musi ją oszczędzać i do ostatniej chwili utrzymywać
w złudzie, że jest jego jedyną powiernicą, ponieważ zdrowie
pani Berny szybko się pogarsza. Lekarze oświadczają mu
wręcz, że niewiele czasu pozostało jej do życia. I wydaje mu
się prawie niepojęte, że ta stara, słaba kobieta była do niedaw
na jego kochanką.
„N aw et gdyby wyzdrowiała, w co wierzę, byłoby dla mnie
rzeczą bolesną patrzeć na tę smutną przemianę w starość. Jak
gdyby natura sama zemściła się jednym zamachem za długo-
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trwały opór, z jakim ta kobieta broniła się przeciw prawom
życia i czasu“ .
To jest jak symbol: w godzinie wschodu słońca księżyc ga
śnie. W momencie kiedy Balzac postanawia uczynić jedną ko
bietę wyłączną panią swego życia, umiera inna, która dała mu
wszystko.
Może u podłoża wizyty u pani Berny bezpośrednio po dniach
genewskich leży poczucie tajemnej winy. Jeśli się je j wymyka,
niech ona o tym nie wie, niech tego nie przeczuwa. Jest to
chwila wypoczynku po dniach pełnych napięcia; raz jeszcze
może w je j obecności cofnąć się myślą wstecz, do krętych,
ciernistych i kamienistych dróg, po których go wiodła niegdyś.
Potem jednak wstępuje na nową drogę, która nareszcie za
prowadzi go do wolności, sławy, bogactwa i nieśmiertelności.
Wzmocniony na duchu i wypoczęty rzuca się w pracę.
*

*

❖

Nigdy może dotychczas w swym gorączkowym i intensyw
nym życiu nie pracował Balzac tak wydajnie i dobrze, tak
szczęśliwie i z powodzeniem jak po powrocie z Genewy. Czy
odegrał tu rolę pierwszy prawdziwy tryumf mężczyzny, czy
chęć przekonania kochanki, iż oddała się i obiecała człowieko
wi godnemu, czy bardziej realistyczne pragnienie zgarnięcia
w jednym roku tylu pieniędzy, aby móc raz jeszcze pojechać
za swą „epouse d‘amour“ , zanim pochłoną ją mroki Ukrainy?
W każdym razie, nawet w obrębie swej tytanicznej pracy,
Balzac nie dokonał nigdy tyle, co w tym roku. Zaniepokojeni
lekarze przestrzegają go, by się szanował; sam czuje nieraz
lęk przed załamaniem:
„Zaczynam drżeć, boję się, że zmęczenie, wyczerpanie
i niemoc pokonają mnie, zanim wzniosę gmach mego
dzieła'-.
Lecz pisze dzieło za dziełem. I to jakie dzieła!
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„N ig d y moja wyobraźnia nie obracała się w tak róż
nych kręgach” .
W ciągu roku kończy „Księżnę de Langeais” , od czerwca do
września pisze „Poszukiwanie absolutu” , niemal równocześnie
w październiku rozpoczyna „Serafitę” , w listopadzie i począt
kach grudnia tworzy w ciągu dni czterdziestu nieśmiertelne
arcydzieło „Ojca Goriot” , w grudniu i następnych miesiącach
„Dramat nad brzegiem morza” , „Dziewczynę o złotych oczach” ,
nowe rozdziały „Kobiety trzydziestoletniej” i już kiełkuje po
mysł „Cezara Birotteau” oraz „L ilii w dolinie” . W ydaje się to
niemożliwe, ale dla Balzaka nie ma niemożliwości. Bo w tym
samym czasie opracowuje na nowo dawne powieści, wraz
z Julianem Sandeau rozpoczyna sztukę teatralną, pisze „Listy
do pisarzy francuskich dziewiętnastego wieku” , walczy z na
kładcami, a ponadto punktualnie i wiernie pisze pięćset stron
listów i zapisków dla ukochanej.
Podczas gdy pisarz, istny Syzyf * literatury, co dnia toczy
olbrzymi głaz pracy, pani Hańska przeżywa we Włoszech okres
cudownego próżniactwa. Karawana ciągnie od jednego wy
kwintnego hotelu do drugiego, pani Hańska spaceruje, pozuje
do portretów, wykupuje magazyny. Można sobie wyobrazić,
jak wspaniałym przeżyciem jest Florencja, Wenecja, Neapol
dla kobiety kulturalnej, zamkniętej do tej pory w granicach
rozległej Rosji. Wszystko, czego zbywa Balzakowi, ona ma
w pełni — czas, swobodę, radość, pieniądze — i z je j kores
pondencji nie wyczuwa się wcale, jakoby miała ochotę przez
wzgląd na kochanka przerwać miłe „dolce farniente” i pośpie
szyć w jego ramiona. Natomiast trudno oprzeć się wrażeniu,
że zależy pani Hańskiej o wiele mniej na osobie niż na listach
pisarza. Ustawicznie i suwerennie żąda od niego tej daniny,
chociaż sama, mając sporo czasu i żadnego zajęcia, odpowiada
nieregularnie i skąpo, na co Balzac nieraz się żali. W ciągu
* Syzyf: syn Eola, najchytrzejszy z ludzi. Za oszustwo i zdradę mu
siał w podziemiu toczyć olbrzymi głaz, który wiecznie staczał się w dół
(przyp. tłum.).
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całego roku władczyni może oczekiwać na każdym postoju
listów od wiernego i powolnego mużyka.
Rzecz prosta, forma i tonacja tych listów jest teraz z ko
nieczności inna. Widocznie potajemna korespondencja, jak do
Wierzchowni czy Genewy, nie jest możliwa — czy to ze wzglę
du na czujność włoskiej cenzury, czy dlatego, że nawet tak
obojętny i pełen zaufania mąż jak pan Hański musiałby się
w końcu zdziwić, że guwernantka otrzymuje tak wielką liczbę
listów z Paryża. Balzac musi tedy kierować listy oficjalnie do
pani Hańskiej i stylizować je tak, aby małżonek mógł je czy
tać. Żadnego intymnego „ ty “ , tylko pełne szacunku „pani“ ,
żadnego „niebiańskiego anioła", tylko „Madame", którą za
każdym razem pokornie prosi, aby oddała pozdrowienia „w iel
kiemu marszałkowi Ukrainy", Annie, pannie Borel i całej ka
rawanie. Znikły zapewnienia wiecznej miłości, znikła fraze
ologia „niewolnika". Balzac pisze do E w y Hańskiej w sposób
taki, jak gdyby w Genewie znalazł w niej jedynie mającą za
interesowania literackie, niezawodną w krytyce i niezwykle
szanowną przyjaciółkę, wobec której czuje się zobowiązany
zdawać sprawę z wszystkich wydarzeń swego życia. Listy te
mają wytworzyć pozór, jakoby w tygodniach genewskich pi
sarz zżył się tak bardzo z całą rodziną, że czuje nadal potrzebę
listownej bodaj z nią pogawędki.
Nie byłby jednak świetnym i wyrafinowanym pisarzem,
gdyby nie udało mu się niekiedy przeszmuglować między linia
mi subtelnych aluzji, przeznaczonych tylko dla niej. Gdy wy
znaje namiętność dla szwajcarskiego krajobrazu, pani Hań
ska wie dobrze, jak rozumieć jego nostalgię. W ten sposób
raz jeszcze igra z tajemnicą i niebezpieczeństwem.
Listy do Włoch i późniejsze do Wiednia są jednak pisane
nie tylko w celu przekonania pana Hańskiego o czysto literac
kiej i duchowej przyjaźni między jego żoną i Balzakiem, ale
także po to, aby zapewnić Ewę, iż jćst nadal jego jedyną mi
łością i nawet z oddali pozostaje jej wierny. Zdaje się, że przy
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tych osobliwych zaręczynach za życia męża pani Hańska po
stawiła Balzakowi podobne żądanie lub też on sam ze zwykłym
mu zuchwalstwem przyrzekł natychmiastowy powrót do daw
nej „czystości": bądź co bądź w listach przechwala się, że sa
motnie, w opuszczeniu i poza światem spędza dnie i noce.
Wciąż na nowo opowiada o swym ascetycznym życiu i zarę
cza, że „nie istnieje samotność większa od m ojej" albo „jestem
samotny jak skała pośród morza; ciągła praca odstręcza ode
mnie ludzi".
Feralnym zbiegiem okoliczności pani Hańska zdaje się nie
dowierzać zbytnio jego zapewnieniom. Jako mądra i bystra
obserwatorka, poznała w Genewie, jak mało przypomina Balzac romantyczny i patetyczny autoportret z listów. Zdaje so
bie sprawę, jak posłuszna jest mu fantazja, przyłapała zmyśla
jącego bajeczki pisarza na pewno z tuzin razy na niepraw
dzie — a może właśnie potajemne schadzki w genewskim ho
telu ukazały go jej w odmiennym zgoła świetle, nie jako nie
śmiałego i niedoświadczonego w miłości ascetę. Ponadto
istnieje niewątpliwie za plecami poety dobrze zorganizowana
służba wywiadowcza. Może nie bez ukrytego zamiaru dała pani
Hańska pisarzowi w Genewie polecenia do polskiej i rosyjskiej
arystokracji. Może z tych kół nadchodzą do niej raporty, poda
ją w wątpliwość jego przysięgi, że spędza czas wyłącznie w tro
sce o chorą panią de Berny i wśród wytężonej pracy. Balzac
jest zbyt znany w Paryżu, aby go nie zauważyć, gdy dwa razy
na tydzień przesiaduje w loży opery, zawsze w cieniu jakiejś
pięknej i równie znanej arystokratki. Nie może też pozostać ta
jemnicą, że „biedny niewolnik" prócz mieszkania na rue Cassini wynajął drugie przy rue de Batailles. że sprawił sobie
u pierwszego złotnika ową legendarną laskę za 700 franków,
o której, jak sam twierdzi, mówi się więcej niż o jego dziełach.
W jakiś sposób dała mu pani Hańska widocznie do pozna
nia, że nie jest na tyle naiwna, aby mógł ją bezkarnie oszuki
wać, gdyż wciąż na nowo zapewnia ją — w oficjalnym liście
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odnosi się to oczywiście do przyjaźni — że „nietrwałość i nie
wierność są obce jego naturze", i zręcznie usiłuje już z góry
obwarować się błyskotliwą woltą, na wypadek gdyby je j do
niesiono o jakimś obciążającym go fakcie. „Istnieją kobiety —
pisze — które się chełpią tym, że znaczą coś dla mnie, że mnie
odwiedzają". Ale to kłamstwo i oszczerstwo. Jedynie z poczu
cia najgłębszej samotności, „wzdychając do poezji, której mi
brak, a którą Pani tak dobrze zna" — rzucił się w słuchanie
muzyki. Nie, to nie ma stanowczo nic wspólnego z towarzyst
wem i ze światem.
„Słuchać muzyki — znaczy kochać jeszcze głębiej
przedmiot swej miłości. Znaczy: myśleć z rozkoszą
o owych tajemnych tęsknotach, patrzeć w oczy, których
żar się kocha, słuchać ukochanego głosu".
Lecz „kasztelanka" nie ufa już tak bardzo mużykowi, mi
mo — a raczej właśnie dlatego, że potrafi on tak cudownie
wszystko przedstawić i przestawić. Jako wielka dama obawia
się przede wszystkim niedyskrecji. A ponieważ jej stosunek
do Balzaka opiera się wyłącznie na zaufaniu, poczyna się od
nosić do niego z pewną rezerwą, co go niepokoi. Latem kończy
się podróż po Italii, rodzina przenosi się na zimę do Wiednia.
Z wiosną pan Hański uprowadzi znowu małżonkę do przeklę
tego pałacu na krańcach świata — wówczas „gwiazda polar
na", jedyne światełko nadziei na niebie Balzaka, zniknie na
zawsze. Jeżeli więc nie ma stracić zdobyczy, konieczne jest
ponowne spotkanie, ożywienie intymnych stosunków i przepo
jenie ich nowym żarem. W wielkiej rozgrywce o życie nie
wolno mu wypuścić z rąk najlepszej karty. A więc do Wied
nia! Upozorować podróż łatwo. Oświadcza przyjaciołom i pa
nu Hańskiemu, że dla swej od lat planowanej powieści „B it
w a" musi bezwarunkowo zwiedzić pobojowiska pod Aspern
i Wagram. Ale mija jesień i zima, a Balzac nie wyrusza w po
dróż. Zawsze ta sama przeszkoda pod różnymi postaciami: nie
dokończona powieść, honorarium, które musi przedtem pod-
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jąć, dług, który musi spłacić dla zaciągnięcia nowego, więk
szego. Aby nie dozwolić na całkowite wygaśnięcie ognia, za
nim go nie rozpłomieni na nowo swą burzliwą obecnością, śle
list za listem i przyrzeka wkrótce ponowne spotkanie.
*

*

*

Nieszczęsny przypadek omal nie udaremnił tego spotkania.
Z końcem lipca karawana Hańskich przybyła do Wiednia.
Ponieważ w zeszłym roku potajemna poczta funkcjonowała
bez zarzutu, Balzac sądzi, że po tylu miesiącach powściągliwo
ści może przesłać na poste restante płomienny list miłosny do
Ewy, nie przeznaczony dla męża.
Żadnej więc „Madame", żadnych uprzejmości pod adresem
„marszałka Ukrainy" i reszty towarzystwa, zamiast tego kas
kady ognistej czułości:
„O mój aniele, moja miłości, moje życie, szczęście,
moja najdroższa — jak okropna była ta przymusowa
wstrzemięźliwość. Jaka radość móc wreszcie pisać wprost
z serca!"
Tak rozpoczyna się ów frenetyczny list, w którym Balzac
zapowiada, że 10 sierpnia wyjedzie do Badenu pod Wiedniem,
do państwa Hańskich.
„Jak wicher pośpieszę do Ciebie — kiedy, tego dokład
nie oznaczyć nie mogę, muszę bowiem zdobyć się na ty
taniczny wysiłek, aby się do Ciebie dostać. Lecz kocham
Cię nadludzko. Chcę całować Tw oje ubóstwiane czoło,
wdychać woń Twoich ukochanych włosów".
Trzy dni pobytu z Ewą dadzą mu „życie i siłę na lat ty
siące".
Niestety ten list albo drugi w podobnym tonie wpadł w rę
ce nic nie przeczuwającego męża i prawdopodobnie nastąpiła
wielka — nie znana nam — scena małżeńska. Wiemy tylko,
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że Balzac, który na razie z przyczyn materialnych odłożył po
dróż, chwyta za pióro i tłumaczy panu Hańskiemu, co go skło
niło do przesłania pani Ewie tak jednoznacznego listu miłos
nego. Wobec jasnego stanu rzeczy nie jest to sprawą łatwą.
Lecz wynalazczość Balzaka nie obawia się nigdy nieprawdo
podobieństwa, bez trudu zatem zmyśla pisarz bajeczkę. Z tym
samym zuchwalstwem, z jakim przedłożył pani Hańskiej na
początku ich korespondencji historię o różnych charakterach
swego pisma, raczy teraz rogacza fantastyczną opowieścią.
Pani Hańska, „istota świetlana, zupełne dziecko, a przy
tym najpoważniejszy, najmędrszy i najświętszy człowiek, ja 
kiego znam“ , rzekła pewnego wieczoru, że chciałaby wiedzieć,
jak wygląda prawdziwy list miłosny. Na to pisarz odparł ze
śmiechem: „no, podobnie, jak list pana de Monteran do Marii
Verneuil“ , mając na myśli dwie postacie swej powieści „Szuanie“ , i oboje żartowali z tego. Wspominając te swawolne żar
ty pani Hańska napisała doń z Triestu: „C zy zapomniał Pan
o Marii de Verneuil?“ Przypomniał więc sobie, że chciał jej
pokazać model prawdziwego listu miłosnego, i posłał dwa ta
kie listy do Wiednia — te właśnie, które, prawdopodobnie ku
swemu zaskoczeniu i oburzeniu, podjął pan Hański.
Podsunąć podobne wyjaśnienie inteligentnemu bądź co bądź
człowiekowi znaczy uważać go za głupca. Ale następny zwrot
Balzaka jest już o wiele zręczniejszy. Opowiada mianowicie,
że pani Hańska zaraz po pierwszym liście — więc jeszcze
przed odkryciem przez męża dwóch następnych kompromitu
jących dowodów — odpisała mu oburzona.
„N ie może Pan sobie wcale wyobrazić, jak zdruzgota
ny byłem efektem tego głupiego żartu. Pani Hańska od
powiedziała mi zupełnie chłodno na mój pierwszy list te
go rodzaju — a ja wysłałem jeszcze następny!"
Zamiast przeto wyznać otwarcie oszukanemu mężowi, że go
oszukał, albo usprawiedliwić się z powodu nieporozumienia,
Balzac prosi — zwrot zaiste genialny! — aby gentelman Hań-
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ski wziął go w obronę i pomógł mu ułagodzić gniew przeczy
stej i niedostępnej pani Hańskiej. Właśnie fakt, że pani Hań
ska zapomniała o żarcie z listem Marii Verneuil, świadczy —
osobliwa logika — że uważa czytanie listu miłosnego choćby
w żartobliwej próbce za poważną niewłaściwość.
„Wyrozumiałość pani Hańskiej jest ujmującym dowo
dem tego, jak głupio się zachowałem i jak ona sama jest
święta. To mnie pociesza".
Niechaj pan Hański raczy jako dobrotliwy pośrednik (o ile
dawna przyjaźń jeszcze istnieje) wręczyć pani Hańskiej trze
ci tom „Studiów obyczajowych" oraz rękopisy. A jeśli mał
żonka lub on sam uważają, że nie uchodzi przyjmować dowo
dów przyjaźni od niegodnego żartownisia,
„w takim razie proszę spalić książkę i rękopisy".
Nawet gdyby pani Hańska udzieliła mu generalnej absolucji, nie wybaczy sobie nigdy, że choćby na mgnienie oka
obraził lub rozgniewał tę szlachetną duszę.
„Jest mi zapewne przeznaczone nie widzieć Jej już
nigdy. Chciałbym pana zapewnić, że bardzo bolałbym
nad tym. Nie posiadam naprawdę tylu prawdziwych
przyjaźni w kołach moich znajomych, abym mógł bez łez
stracić jedną z nich".
i- .- -

Daleki od tego, aby się usprawiedliwiać przed mężem, pi
sarz z godnym podziwu sprytem podsuwa mu myśl, żeby sam
prosił go o utrzymanie dalszej korespondencji z żoną i nale
gał na kontynuowanie dotychczasowej wspólnej przyjaźni.
Czy pan Hański był doprawdy tak naiwny, aby wierzyć te
mu absurdalnemu przedstawieniu faktów? Czy też, świadom
tego, że i tak za parę miesięcy tysiąc mil oddzieli żonę od ko
chanka, pocieszył się filozoficznie? A może — co jest naj
prawdopodobniejsze — pani Hańska nie chcąc zrezygnować
z cennej korespondencji i roli „nieśmiertelnej kochanki" skło-
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niła go do pobłażania? Wiemy tylko, że małżonkowie przystali
w dobrej wierze na zaaranżowaną przez Balzaka komedię. Pan
Hański pisze do niego list (nie zachowany), pani Hańska
udziela grzesznikowi wspaniałomyślnie przebaczenia. W mie
siąc potem Balzac pisze już o podjęciu z powrotem korespon
dencji. Po wytarzaniu się jak należy w prochu biedny muzyk
zostaje przyjęty na powrót do łaski przez pana i panią na
Wierzchowni. Wolno mu nadal bawić państwo dowcipnymi
listami i opowiadać wzniosłej dobrodziejce o drobnych wyda
rzeniach swego życia. Wolno mu nawet, nim państwo Hańscy
wyruszą na Ukrainę, złożyć im w Wiedniu swoje uszanowanie.
❖

*

Nieporozumienie, które — jak wiemy — nie było wcale nie
porozumieniem, zostało formalnie wyjaśnione. Balzac mógłby
teraz i powinien jechać do Wiednia. Ale mija listopad i gru
dzień, jest już marzec i kwiecień, a wciąż stoi na zawadzie
ta sama przeszkoda: Balzac nie ma pieniędzy na podróż. Pra
cował z intensywnością i wytrwałością niepojętą nawet u nie
go, tytana pracy. Ukończył nie przemijające arcydzieło: „O j
ca Goriot“ , trzy inne powieści, szereg nowel, osiągnął najwyż
szy sukces i najwyższe honoraria. Ale to, co prawa ręka za
garnia w zaciekłej i oszołamiaj ąco szybkiej pracy, rozrzutna
lewa wydaje natychmiast bez opamiętania. Nowe mieszkanie
i jego urządzenie, które w listach do E w y przedstawia jako
mieszkanie Juliana Sandeau, zapłacone są w drobnej zaledwie
części. Złotnicy, krawcy i tapicerzy rozdzielili między siebie
już z góry wpływy z „Ojca Goriot“ i „S erafity“ . I znowu ra
chunek Balzaka, który wyczerpującą pracą pięciu miesięcy
pragnie kupić jeden miesiąc wolności, jest fałszywy i pisarz
musi wyznać:
„Czuję się do głębi upokorzony, żem jak niewolnik
przykuty do gleby moich długów, że nie mogę ruszyć się
z miejsca i nie rozporządzam sobą do woli“ .
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Ale teraz pani Hańska poczyna naglić. Z trudem udało jej
się zatrzymać w Wiedniu do maja pana Hańskiego, który chce
już wracać do swych dóbr. Dłuższe czekanie na zawodnego
człowieka, który wymyśla coraz to nowe wymówki i odracza
przyjazd, jest niemożliwe. Jeśli Balzac teraz nie przyjedzie,
romans będzie skończony.
Balzac pojmuje, że nie wolno mu dłużej zwlekać. Ponieważ
to małżeństwo po śmierci pana Hańskiego jest rozstrzygającą
szansą jego życia, nie wolno mu wzdragać się przed żadną
stawką. „S erafita" jest wprawdzie sprzedana i zastawiona,
ale nie dokończona. Obojętne — skończy ją w Wiedniu. Pie
niędzy nie posiada, lecz to drobnostka. Całe srebro z ulicy
Cassini wędruje do lombardu, u nakładców i w dziennikach
wywalcza pożyczki, podpisuje kilka weksli. Dziewiątego maja
opuszcza Paryż i szesnastego przybywa do Wiednia.
*

*

*

Wiedeńska podróż Balzaka nadaje się szczególnie do pogłę
bienia powszechnie przyjętej charakterologii geniusza i trud
no o lepszy przykład, do jakiej głupoty zdolny jest właśnie
najtęższy i najlepiej zorganizowany umysł. Silne światło rzuca
mocny cień, słabość lub dziecinada, która u przeciętnego czło
wieka zostałaby niedostrzeżona lub przyjęta z dobrodusznym
śmiechem, działają groteskowo u Balzaca, którego znajomość
świata da się porównać jedynie z szekspirowską w „Ojcu Goriot“ Balzac jako artysta przeszedł sam siebie, nawet najzawziętsi przeciwnicy, których do tej pory gniewała tylko i nie
pokoiła niepojęta ilość jego dzieł, muszą teraz wbrew swej
woli uznać wielkość pisarza. Czytelnicy czczą go, pisma i na
kładcy pojęli atrakcyjność nazwiska Balzac, sama zapowiedź
jego powieści w odcinku podnosi nakład, z wszystkich krajów
i miast przychodzą wyrazy hołdu. Balzac spostrzega, że stał
się naprawdę mocarzem, że jest równy każdemu władcy
w Europie.
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Ale — i to jest jedyna słabość wielkiego pisarza — mimo
sławy, mimo świadomości, iż dokonał dzieła na skalę świato
wą, Balzac ma dziecinną ambicję imponowania tym, czym nie
jest, czego nie posiada. On, wnuk chłopski, chce być trakto
wany jak arystokrata, on, po uszy zadłużony, chce uchodzić
za bogacza. Z listów pani Hańskiej wiadomo mu, że towa
rzystwo wiedeńskie oczekuje go niecierpliwie, i oto owłada
nim niepojęta i zgubna ambicja, aby wystąpić jak równy sta
nem wobec arystokratów i milionerów, którym imponuje jedy
nie władczy geniusz, jak wskazuje ich zachowanie wobec Beethovena. Esterhazowie, Szwarcenbergowie, Lubomirscy i Lichtensteinowie nie powinni uważać pana Balzaka za biednego,
obdartego literata. Wobec tego ekwipuje się na tę podróż naj
bardziej we własnym mniemaniu elegancko — w gruncie rze
czy parweniuszowsko. Autor „Ludwika Lam bert" i „Ojca Goriot“ sprawia sobie okazałe i śmieszne rzeczy:
„laskę, która jest na ustach całego Paryża, boskie lorgnon, które moi alchemicy polecili sporządzić specjalnie
dla mnie u optyka obserwatorium, złote guziki do nie
bieskiego fraka cyzelowane ręką wróżki".
Rzecz prosta, przyszły małżonek damy z rodu Rzewuskich
nie może jak zwyczajny śmiertelnik jechać do Wiednia karetą
pocztową. Szlachcic de Balzac (w drodze używa nawet tytułu
markiza) zamawia własną karetę, zdobną nieprawnie w herb
d‘Entrague‘ów, i zabiera z sobą grooma w liberii. Głupota ta
pochłania 5000 franków i w dodatku nikt w Wiedniu nawet
tego nie zauważa. W sumie trzy nędzne tygodnie podróży,
z czego połowę spędził przy biurku, a jedną trzecią w powozie,
kosztowały go 15000 franków i będzie je musiał odpracować
w ciągu wielu setek paryskich nocy.
Hańscy mieszkają w eleganckiej dzielnicy dyplomatycznej,
dla Balzaka wynajmują zatem pokój w pobliskim hotelu „Pod
złotą gruszą". Interesujący pokój, bo — jak się wnet okaże —
w tym samym łóżku, gdzie będzie spał Balzac, zastrzelił się
16 *
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niedawno Karol Thirion, sekretarz hrabiego Razumowskiego.
Znaleziono go z pistoletem w prawej, z powieścią Balzaka
w lewej ręce. Zaledwie pisarz przestępu je próg pokoju, do
wiaduje się, jak słynny i uwielbiany jest w Wiedniu — zaiste
nie potrzebował wcale lokaja w liberii i fałszywego herbu. W ie
deń wynagradza mu wszystkie krzywdy doznane w faubourg
St.-Germain i od zawistnych kolegów. Najwytworniejsza ary
stokracja ubiega się o to, by go przyjmować w swych pała
cach. Książe Metternich, po cesarzu pierwszy mąż w państwie,
tryumfator nad Napoleonem i dyplomatyczny władca Europy,
a poza tym poprzednik Balzaka u hrabiny d‘Abrantes, zapra
sza go do siebie, chociaż nie bardzo zna jego dzieła. W dłuższej
rozmowie opowiada mu ładną anegdotkę, której Balzac użyje
potem jako wątku swej sztuki „Pamela Giraud“ .
Mimo że te utytułowane, historyczne nazwiska schlebiają
arystokratomanii Balzaka, nie może przyjąć wszystkich zapro
szeń : pani Hańska bowiem bierze go w areszt i tylko swym
przyjaciołom polskim użycza niekiedy swego cavaliere servante. Z kół pisarzy i uczonych poznaje jedynie orientalistę baro
na Hammer-Purgstalla, który ofiarowuje mu talizman (prze
chowywany przez Balzaka ze czcią do końca życia), oraz
skromnego poetę barona von Zedlitz, który spada z obłoków,
kiedy sławny, wielki i szanowny Balzac mówi wyłącznie o pie
niądzach i honorariach.
W Wiedniu żyje Balzac w ciągłym upojeniu. Tutaj, zagra
nicą, po raz pierwszy ogarnia i przeżywa tryumf swego lite
rackiego dzieła, i to właśnie w najważniejszych dla siebie sfe
rach wysokiej arystokracji. Nazwiska, które wymawia ze
czcią, kłonią się przed jego nazwiskiem. Wobec takich pokus
nawet Balzakowi ciężko jest pozostać wiernym pracy i kończyć
w hotelowym pokoju „Serafitę“ , powieść ezoteryczną i mistyczno-religijną, aby potem po południu prezentować się jak
osobliwy okaz i błyszczeć w wielkim świecie. Załatwia parę
korekt, zwiedza pole bitwy pod Aspern i Esslingen, robi no-
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tatki, wiele czasu spędza w towarzystwie pani Hańskiej —
lecz Wiedeń, jak się zdaje, nie sprzyja tak sielskim spotka
niom jak Neuchatel lub Genewa. Po przejęciu przez męża li
stu pani Hańska musi być podwójnie ostrożna, a sława Bal
zaka jest również dobrym stróżem cnoty. Melancholijnie w y
znaje pisarz przed odjazdem:
„A n i jedna godzina, ani jedna minuta nie należy na
prawdę do nas. Te przeszkody wprawiają mnie w stan
takiego podniecenia, że chyba uczynię najlepiej przyśpie
szając wyjazd".
O wiele bardziej materialna przyczyna przyśpiesza zresztą
jego wyjazd, mianowicie nie zapłacone rachunki. Chociaż wy
stawił w Wiedniu bezprawnie weksel na nakładcę Werdeta,
kasa podróżna na skutek pseudoksiążęcych wystąpień, z każ
dym dniem bardziej pustoszeje. Czwartego czerwca, w chwili
odjazdu, nie może nawet dać napiwku służącemu w hotelu
i musi sobie pożyczyć od pani Hańskiej dukata.
Bez zatrzymania, w warjackim tempie, pędzi do Paryża. Po
raz ostatni na lat siedem widział w Wiedniu Ewę. Pierwszy,
najbardziej zajmujący i pełen namiętności tom jego własnej
powieści życiowej jest ukończony i — jak się często dzieje
z jego literackimi pracami — przerywa na lata i to dzieło, aby
zwrócić się ku innym, pilniejszym i bardziej kuszącym.
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1836, ROK K A T A S T R O F
W przyrodzie zdarza się czasem, że dwie albo trzy burze
idące z różnych stron spotykają się z sobą i wyładowują się
wówczas z dziesięciokrotną mocą. Tak z wszystkich stron nie
szczęście spada na Balzaka, gdy w swym kosztownym elcwipażu wraca z Wiednia do Paryża. Teraz musi za okres bez
troski zapłacić nowymi troskami. Każda przerwa w pracy jest
dla niego katastrofą.
Przede wszystkim teraz właśnie odnawia się stary i już na
wpół zabliźniony wrzód jego życia: rodzina. Jego siostra, pani
Surville, jest chora, jej mąż w tarapatach pieniężnych, a mat
ka zdenerwowana, bo jej ulubiony syn Henryk, nicpoń, którego
z trudem pchnięto za ocean, powrócił z Indii bez środków do
życia, za to z żoną starszą o lat piętnaście. Honore, wielki, po
tężny Honore musi bezwarunkowo wystarać mu się o zajęcie
i zapłacić wreszcie matce długi — tymczasem Honore sam nie
ma grosza w kieszeni i gazety piszą, że znikł z Paryża, ponie
waż nie mógł wywiązać się z zobowiązań. Dotychczas zawsze,
ilekroć rodzina nękała go swymi roszczeniami i wymówkami,
pisarz chronił się do swej macierzyńskiej powiernicy, pani de
Berny, aby u niej szukać pocieszenia.
Ale tym razem on musi ją pocieszać; „Dilecta" jest ciężko
chora, je j dolegliwości sercowe wzmogły się wskutek nagłych
wstrząsów. Umarł jej syn, córka popadła w nerwową chorobę.
Sama bezradna i bezsilna, nie może dać żadnej rady przyjacie
lowi. Musi nawet zrezygnować z ulubionego zajęcia — czyta-
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nia. jego korekt, ponieważ ta lektura zanadto ją podnieca. To
on, który sam sobie nie umie pomóc, powinien teraz pomóc
nieszczęśliwej i zrozpaczonej przyjaciółce.
Sytuacja jego jest tym razem szczególnie ciężka. Ma nie tyl
ko długi, pobrane zaliczki, podpisane weksle — to u niego
rzecz zwykła — lecz po raz pierwszy od lat ma wielkie zale
głości w pracy. Od czasu pierwszych sukcesów, w pełni świa
domy swej mocy twórczej i intensywności pracy, ma niebez
pieczny zwyczaj pobierania z góry u nakładców i w pismach
honorariów za powieści, których zobowiązuje się dostarczyć
w określonym terminie. To więc, co pisze, jest, zanim jeszcze
napisał pierwszą linię, już na pniu zastawione i pióro musi
potem wydążąć w pośpiechu za zobowiązaniami. Daremnie
przyjaciele ostrzegali go przed tą nieszczęsną metodą, dare
mnie Zulma Carraud zaklinała go, aby raczej zrezygnował
z cyzelowanych złotem guzików i laski z turkusami, niż miał
się deprawować gorączkową produkcją, Balzac trzyma się nie
zmiennie tej metody. Ponieważ posiada jedynie literacki kre
dyt, radosnym poczuciem władzy napawa go fakt, że może zmu
sić wydawców do kupienia kota w worku, do wyłożenia go
tówki na stół za powieść, z której gotowy jest tylko tytuł.
I być może trzeba mu tego przymusowego terminu, tego bicza
nad grzbietem, aby się zdobył na maksymalny wysiłek.
Otóż wiecznie zadłużony Balzac ma tym razem dług wobec
siebie samego. Aby pozwolić sobie na książęce wystąpienie
w Wiedniu, zgarnął przed odjazdem zaliczki i pieniądze, gdzie
tylko mógł. Nie tylko sprzedał nowe wydanie swych dawnych
wydanych pod pseudonimem powieści brukowych, ale co gor
sza oferował pismu „Revue de deux mondes“ nie napisaną
jeszcze powieść „Pamiętniki dwóch młodych mężatek". Nadto
ma dostarczyć redaktorowi Bulozowi koniec „Serafity", powie
ści nie tylko od dawna zapłaconej, ale ukazującej się już od
miesięcy w dodatku literackim. Nie przejmuje się tym jednak
wcale. Zakończenie „S erafity" potrwa wedle jego rachunku
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osiem dni (nocy), napisze je szybko w hotelu wiedeńskim.
„Pam iętniki" obliczył na dni czternaście. Po powrocie będzie
mógł zatem zaraz wziąć zaliczkę na nową powieść.
Lecz Balzac po raz pierwszy sprzeniewierza się swej meto
dzie pracy. Jego terminarz nie bierze pod uwagę dni świątecz
nych, a niestety użyczył ich sobie w Wiedniu. Uległ pokusie,
pozwalał się przedstawić polskim i austriackim arystokra
tom, jeździł z panią Hańską na spacery, noce poświęcał poga
wędkom z nią, zamiast siedzieć przy biurku. Koniec „S erafity"
nie został na czas wysłany, Buloz musi przerwać druk, czego
zresztą abonenci nie biorą mu za złe, ponieważ i tak nie wie
dzą, co począć z mistyką i nieprzyjemnym patosem tego dzie
ła. Gorzej, że Balzac nie napisał ani jednej linii drugiej powie
ści. Stracił do tego ochotę, ponieważ w czasie podróży do W ie
dnia — podróże zawsze działają instruktywnie na Balzaka —
począł go już interesować nowy temat. Ofiarowuje zatem Bulozowi jako odszkodowanie nową powieść „L ilia w dolinie",
zamiast obiecanej, i przesyła jeszcze z Wiednia je j początek.
Buloz zgadza się na zamianę i zaczyna drukować „Lilię w do
linie". Ponieważ jednak Balzac wbrew zobowiązaniu nie do
starczył na czas końca „S erafity", Buloz uważa, iż ma prawo
powetować to sobie w inny sposób. W Petersburgu ukazuje się
od pewnego czasu pismo „Revue etrangere", mające ambicję
publikowania nowości francuskich równocześnie z Paryżem
lub nawet przed ukazaniem się ich w Paryżu. Temu pismu od
stępuje Buloz na mocy umowy powieściowe dodatki redagonych przez siebie pism, przesyłając do Petersburga arkusze
korekty. A że w tym okresie Balzac jest autorem najbardziej
w Rosji poszukiwanym i poczytnym, Buloz bez wahania prze
syła arkusze korektowe jego nowej powieści do R osji: wszak
Balzac jest jego dłużnikiem i nie będzie śmiał z nim zadrzeć.
Zaledwie jednak Balzac po powrocie do Paryża dowiaduje
się o tym, rzuca się na Buloza jak ranny lew, przy czym nie
idzie mu o materialną stronę sprawy, lecz uważa, że obrażony
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został w swym sumieniu artysty. Balzac przesłał Bulozowi su
rowy rękopis, Buloz wydrukował go w tej formie i korekty
posłał dalej do Petersburga. Tymczasem — była już o tym
mowa — pierwsza korekta jest dla pisarza jedynie szkicem, na
którego podstawie rozpoczyna właściwą pracę, i jak zwykle
żąda od „Revue de deux mondes“ czterech lub pięciu korekt,
nim udzieli swego „imprimatur" *. Można pojąć jego gniew,
kiedy nagle widzi w rosyjskim piśmie początek powieści nie
w formie opracowanej i autoryzowanej, ale w surowym zary
sie, jakiego by nigdy do druku nie puścił. To, czego nie poka
zuje nawet najbliższym przyjaciołom — pierwszy brulion
z wszystkimi słabymi zwrotami i technicznymi usterkami —
złodziejska ręka ukazała publiczności jako dzieło Balzaka. Słu
sznie czuje się oszukany przez Buloza, który wykorzystał jego
nieobecność. Postanawia zerwać z nim stosunki i wszcząć
proces z „Revue de deux mondes“ .
Przyjaciele Balzaka są przerażeni. Buloz, redagujący dwa
najpotężniejsze czasopisma paryskie, trzęsie opinią publiczną.
Może na giełdzie literackiej zarówno podnieść w górę kurs
autora jak go całkowicie zdewaluować. Ma wpływ na redakcję
wuelkich dzienników, cztery piąte pisarzy i dziennikarzy pary
skich jest zależnych pośrednio lub bezpośrednio od niego.
W wypadku jawnego konfliktu Balzac, i tak nie łubiany na
ogół przez kolegów, nie znalazłby gazety ani przyjaciela, któ
ry by wobec Bulozowskiego terroru śmiał go poprzeć lub wy
świadczyć mu przysługę. Buloz może — ostrzegają przyjacie
le — na sto sposobów zaszkodzić jego opinii, może go ośmie
szyć zjadliwymi notatkami, może zastraszyć jego nakładców
i wpłynąć nawet na księgarzy. Stanowczo nie procesować się—
uważają doradcy. Bo gdyby nawet wygrał formalnie, faktycz
nie z góry jest przegrany. Co może jednostka przeciw anoni
mowej, zakorzenionej mocno potędze?
* Pozwolenie drukowania (przyp. tłum.).
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Lecz gdy idzie o godność artysty, Balzac nie waha się. Właś
nie w Wiedniu, wśród obcych, odczuł, kim jest naprawdę, i po
jął, że w Paryżu jedynie zazdrość i nienawiść umniejszają je 
go znaczenie. Jest świadom swej niezachwianej siły, wie, że
porażki i upokorzenia wzmagają ją jeszcze bardziej i umac
niają w nim wolę zwycięstwa. Nie odpowiadał dotąd nigdy na
ataki, były mu obojętne i zbyt błahe. Ale wyzwać całą sforę,
całą prasę z jej korupcją, złośliwością i złą wolą, stawić jej
czoło jako samotnik i outsider * — to sprawia mu rozkosz.
Odtrąca wszelkie próby ugody, skarży Buloza i pozwala się
z kolei sam zaskarżyć za niewypełnienie zobowiązań. Walka
ta przenika, rzecz prosta, z sali sądowej na łamy pism i do li
teratury. Buloz posługuje się wszystkimi środkami. W „Revue
de Paris“ ukazują się najohydniejsze paszkwile na Balzaka,
wywlekają jego życie prywatne na forum publiczne, oskarżają
go, że bezprawnie przywłaszczył sobie tytuł szlachecki, ujaw
niają autorstwo i współpracę pseudonimowych powieści,
rozwodzą się nad jego długami, wykpiwają charakter. Równo
cześnie Buloz mobilizuje swoje literackie chorągwie — zmu
sza jednego pisarza po drugim do oświadczenia, że odstępowa
nie dodatków powieściowych pismom zagranicznym bez spe
cjalnego wynagrodzenia autora jest ogólnie przyjętym zwy
czajem. A ponieważ pisma Buloza są żłobem literatów, uła
skawione zwierzęta kiwają posłusznie głowami na jego roz
kaz. Zamiast stanąć po stronie kolegi, zamiast bronić przy
wilejów artysty, Dumas, Sue, Gozlan, Janin i tuzin innych
spośród tych, którym się wydaje, że urabiają opinię Paryża,
łączą się w oświadczeniu przeciw Balzakowi. Tylko Wiktor
Hugo, wytworny jak zawsze, i George Sand odmawiają speł
nienia tej haniebnej posługi.
Trybunał przyznaje Balzakowi rację. Sąd wydaje orzecze
nie ważne dla całego klanu pisarzy: autor nie może być zmu* Człowiek obcy, stojący na uboczu.
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szony do odszkodowania za dzieło nie dostarczone, jeżeli brak
mu było ochoty lub zdolności do jego ukończenia; tak więc
Balzac musi jedynie zwrócić Bulozowi pobrane z góry zaliczki.
Pyrrusowe zwycięstwo! Cale tygodnie stracił Balzac w tej po
tyczce z adwokatami, w sądach i polemikach, a na dobitkę po
szczuł na siebie całą dziennikarską sforę Paryża. Nawet naj
silniejszy człowiek traci siły, gdy walczy stale przeciw wszy
stkim.
*

•fi

*

Bądź co bądź proces ten wygrany w sensie prawniczym
wzmocnił Balzaka również moralnie, dał mu bowiem doświad
czenie. Poznał raz jeszcze prawdę swych bohaterów, Vautrinów, de Marsayów, Rastignaków, którzy bezwzględnie zisz
czają zasadę: „stwórz sobie siłę, wówczas ludzie będą cię powa
żali". Zdobądź siłę, obojętne jaką — pieniądzem, wpływem
politycznym, siłę, jaką daje wojenny tryumf, terror, koneksje,
kobiety — ale w każdym razie zdobądź siłę. Bez tego oręża je 
steś zgubiony. Nie wystarczy być niezależnym, trzeba drugich
uzależnić od siebie. Panem i władcą może zostać tylko ten, kto
potrafi zagrać na ludzkich słabostkach, kogo się obawiają.
Do tej pory Balzac sądził, że posiada władzę dzięki druży
nie wiernych czytelników. Ale ci rozprószeni po wszystkich
krajach kuli ziemskiej, nie zorganizowani i nie zmilitaryzowa
ni, nie napawają innych lękiem, budzą jedynie zawiść. Dzie
siątki, setki tysięcy czytelników nie mogą mu dopomóc w wal
ce z zarozumiałością kilkudziesięciu pisarczyków i krzykaczy,
którzy urabiają opinię publiczną. Nadszedł czas, aby wywal
czyć sobie niezawisłość jako najpoczytniejszy i — czuje to we
wnętrznie — największy pisarz Francji. I Balzac postanawia
kupić sobie pismo, aby w ten sposób odebrać broń innym pi
smom — tym twierdzom opinii publicznej — które go wyklu
czyły ze swego grona i wyszydziły spoza swych worów z pie
niędzmi.
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Od 1834 roku istnieje w Paryżu niewielkie pismo „Kronika
Paryża". Ukazuje się ono tylko dwa razy na tydzień i niejako
za plecami publiczności. Jest to wprawdzie organ legitymistów, pismo skrajnie reakcyjne, ale to nie przeszkadza Balza
kowi. N ie jest również przeszkodą okoliczność, że gazeta ledwo
wegetuje od numeru do numeru i nie budzi oddźwięku ani za
interesowania. Jest przekonany, że pismo, w którym Honore
de Balzac regularnie będzie pisywał, któremu powierzy pier
wodruk swych dzieł, podźwignie się. A potem, co za doskonały
konik, aby na nim wjechać wreszcie na polityczną arenę! Bo
pomimo wszystkich niepowodzeń na tym terenie, Balzakowi
śni się jeszcze wciąż posłowanie, parostwo Francji, stanowi
sko ministra, jeszcze wciąż kusi go władza polityczna ze wszy
stkimi je j emocjami i burzami.
Ponieważ udziały „Kroniki Paryża" są niemal bezwartościo
we, udaje mu się zawiązać spółkę akcyjną i zapewnić sobie
większość. Naturalnie ze zwykłym optymizmem przejmuje
przy tym zawiłym interesie także trudne zobowiązanie doty
czące kosztów dalszego wydawnictwa. Zaledwie kontrakt zo
stał podpisany, Balzac z dawną energią rzuca się w przedsię
wzięcie. Szybko grupuje dokoła siebie sztab redakcyjny mło
dych talentów, z których tylko jeden jedyny Teofil Gautier
pozostanie przyjacielem i wartościowym współpracownikiem.
Na sekretarzy angażuje, kierując się raczej snobizmem niż
krytycznym spojrzeniem, dwóch młodzieńców z arystokracji,
markiza de Belloy oraz księcia de Grammont. Lecz współpra
cownicy, redaktorzy i sekretarze są właściwie nieważni, sko
ro kierownikiem jest on sam, którego różnorodna twórczość
starczy za dwunastu. W pierwszym rozpędzie, póki nowa dzia
łalność go interesuje, prawie sam wypełnia kolumny pisma,
pisze wszelkie możliwe artykuły — polityczne, literackie, pole
miczne — i zdobi je na dodatek szeregiem najlepszych swych
nowel. Do pierwszego numeru pod jego redakcją, w styczniu
1836 r., pisze w ciągu jednej nocy „Mszę ateisty", arcydzieło
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nowelistyki, następnie „Gabinet antyków", „Facino Cane“ ,
„Ecce homo" i inne. O każdej porze dnia wpada do redakcji,
rozpytuje i popędza, proponuje, dodaje animuszu, elektryzuje;
smagany rozkoszą władzy, a może mściwym życzeniem, aby
przegonić inne pisma, rozpoczyna wielką propagandę. Co parę
dni wydaje w swym mieszkaniu przy rue Cassini wykwintne
obiady, na których leje się strugami wino, i zaprasza na nie
najwybitniejszych współpracowników. A tymczasem czynsz
jest nie opłacony za dwa kwartały i gospodarz musi ściągnąć
swoje 473 franki przez komornika. Lecz dla iluzjonisty Bal
zaka te inwestycje warte będą stokrotnie i tysiąckrotnie wię
cej. Zainteresowanie, z jakim Paryż przyjął zrazu jego pi
smo, upaja go. W cztery tygodnie po wyjściu pierwszego nu
meru w liście jego do Ewy Hańskiej przedwcześnie rozbrzmie
wają tryumfalne fanfary:
„Kronika Paryża" pochłania mnie całkowicie. Sypiam
tylko pięć godzin na dobę. Lecz o ile interesy Pani i pana
Hańskiego idą dobrze, to o sobie mogę powiedzieć, iż
moje rozwijają się wspaniale. Abonenci napływają ma
sowo, a moje udziały w piśmie osiągnęły w ciągu mie
siąca wartość 90.000 franków".
Ta jego ocena udziałów w „Kronice Paryża" ważna jest
oczywiście wyłącznie na prywatnej giełdzie jego nadziei —
najbardziej zawodnej z wszystkich instytucji. W marzeniach
widzi się Balzac już władcą Paryża; wkrótce Buloz przypełz
nie ze zgiętym karkiem i położy na stół sto tysięcy za obietni
cę opuszczenia „K roniki" i powrotu do niego. Wkrótce wszy
scy koledzy, którzy niedawno natrząsali się z niego, będą kor
nie starać się o łaskę najbardziej wpływowego pisma, mini
strowie zaś i deputowani będą zmuszeni uznać politykę pana
Balzaka.
Lecz niestety masowy napływ abonentów jest tylko poetyc
ką fikcją, raporty kasowe podają cyfry o wiele skromniejsze.
Inni udziałowcy, nie tak genialni, lecz patrzący trzeźwiej, po-
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zbywają się po cichu swych akcji i Balzac zmuszony jest sprze
dać swoje za ułamek pierwotnej ceny. Gdy tylko spostrzega,
że interes nie rozwija się należycie, jego zapał gaśnie. Redakcja
poczyna go nużyć, coraz rzadziej pokazuje się kolegom i współ
pracownikom, coraz mniej sam publikuje w swym piśmie
i w tym samym jeszcze roku przedsiębiorstwo kończy się tak
jak wszystkie przedsiębiorstwa Balzaka: kompletną ruiną
i zwiększonym ciężarem długów. Sześć czy osiem miesięcy
opętańczej pracy dały w paradoksalnym, a u Balzaka właści
wie zrozumiałym wyniku nie powiększenie majątku, nie
zmniejszenie licznych zobowiązań, lecz 40.000 nowych długów.
Podróż naokoło świata, podjęta przez próżniaka tylko dla
przyjemności, byłaby lepszym interesem od tej najmłodszej,
ale wcale nie ostatniej spekulacji. Zawsze, ilekroć Balzac sprze
niewierza się swej dziedzinie, jego geniusz i jasnowidztwo
zawodzą. Anteusz* związany z rodzimą glebą staje się przed
miotem drwin karłów, ilekroć wstępuje na obcy teren. Już
po paru miesiącach musi wyznać: „W roku 1836 nie zaszedłem
dalej niż w roku 1829“ .
*

*

*

Proces z Bulozem, upadek „Kroniki Paryża" są jednak tyl
ko klejnotami w kolekcji tego roku, w którym każdy niemal
dzień przynosi nowe przykrości. Bój za bojem — naprzód
z wydawcami. „Wyborna madame Bechet" przeistoczyła się
nagle w „ohydną madame Bechet“ i domaga się natarczywie
pozostałych tomów, odkąd je j dawny pracownik pan Werdet
usamodzielnił się i zabrał jej Balzaka. Werdet znowuż nie po
siada dosyć kapitału, aby finansować pisarza, który w W ied
niu wystawił nieopatrznie weksle na jego nazwisko. Aby od
sapnąć, Balzac próbuje drukować nowe wydanie „Powiastek
* Mityczny syn Ziemi, czerpiący siiy z zetknięcia z nią (przyp. tłum).
Balzac — 17
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uciesznych“ na własny rachunek. Zamiast uciekać od ognia
jak oparzony, kupuje na kredyt papier i każe na kredyt dru
kować. Arkusze leżą już gotowe, gdy wtem wybucha pożar
w magazynie i 3500 franków potrzebnych mu obecnie bardziej
niż kiedykolwiek idzie z dymem.
Balzac nie wie już, dokąd się schronić przed wierzycielami.
Barykaduje drzwi przy ulicy Cassini i nocą każe przewieźć
najbardziej wartościowe meble i książki do nowego mieszka
nia przy ulicy de Batailles, wynajętego przed podróżą na na
zwisko wdowy Durant.
Podobnie jak przy ulicy Cassini, i tutaj są ukryte tylne
schody, może nimi uciec, na wypadek gdyby jakiś egzekutor
lub inny niepowołany gość zdołał dotrzeć do drzwi wejścio
wych. Ale samo dotarcie do drzwi „wdowy Durant" jest nie
lada sztuką. Z uciechą dziecka, nadającego wszystkim spra
wom życia form y romantyczne i legendarne, wymyśla Balzac
system wciąż zmienianych haseł. Tylko ten, kto potrafi wypo
wiedzieć aktualne „Sezamie, otwórz się“ , może przebrnąć
przez potrójny wał obronny; portierowi — opowie potem przy
jaciel Balzaka Gautier — trzeba tego dnia powiedzieć na przy
kład: „Śliwki dojrzewają". Wtedy cerber wpuszcza gościa na
schody. Ale to dopiero pierwsza próba. U końca schodów
czeka zaufany sługa Balzaka i jemu trzeba szepnąć hasło nr 2:
„Przynoszą belgijskie koronki", a dopiero gdy u samych
drzwi wypowie się trzecie hasło: „Madame Bertrand cieszy
się najlepszym zdrowiem", „wdowa Durant" przeobraża się ze
śmiechem w Honorego Balzaka.
Różne przemyślne chwyty opisane przez Balzaka w powie
ściach, weksle opatrzone kilku grzecznościowymi podpisami,
uchylanie się od rozpraw sądowych lub przyjęcia pozwów, set
ki kruczków i wybiegów dla wyprowadzenia w pole wierzy
cieli — wszystko zostało wypróbowane przez pisarza. Jego do
kładna znajomość praw, zręczność, przemyślność i zuchwal
stwo wydają co dzień dobre rezultaty. U wydawców, u lich
wiarzy, w bankach, wszędzie mnożą się jego weksle, nie ma
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jednego komornika w Paryżu, który by nie miał nakazu zaję
cia ruchomości pana Balzaka. Lecz żadnemu z nich nie udaje
się stanąć z nim twarzą w twarz, a tym mniej zainkasować na
leżność.
Ale Balzac z dumy lub może z przekory ściąga sobie prócz
zwykłych prześladowców jeszcze jedną władzę na kark, bun
tując się jawnie przeciw prawu. Na mocy nowego rozporzą
dzenia każdy obywatel zobowiązany jest pełnić czas jakiś służ
bę w gwardii obywatelskiej. Balzac nie uznaje tego zarządze
nia. Jako legitymista uważa mieszczańskiego króla Ludwika
Filipa za uzurpatora, a jego rozkazy za nieważne. Poza tym
żal mu cennego czasu i — całkiem słusznie — uważa za rzecz
niegodną stanie w mundurze z karabinem w ręku na rogu uli
cy, gdy drukarnie, dzienniki i nakładcy całego świata czekają
na jego książki. Prawdopodobnie znalazłby się sposób polu
bownego załatwienia sprawy i zwolnienia z tego obowiązku
obywatela tej miary co Balzac, ale pisarz nie chce kompromi
su. Na rozkaz stawienia się nie daje w ogóle odpowiedzi. T rzy
krotnie otrzymuje wezwanie, aby się usprawiedliwił, a ponie
waż nie reaguje także na to, komisja dyscyplinarna gwardii
skazuje go na osiem dni aresztu. Balzac wybucha grzmiącym,
rabelaisowskim śmiechem, aż brzuch mu się trzęsie. Co za
bezczelność! Jego, Balzaka, ukarać dyscyplinarką, jego, mar
szałka literatury europejskiej, wsadzić do paki za to, że nie
chciał wziąć strzelby do ręki! Dobrze, niech spróbują. Z roz
koszą, jak kot z myszką, poigra sobie z policją, która ma roz
kaz aresztowania go. Niech go aresztują: Ale naprzód muszą
go znaleźć! Ugalonowani głupcy przekonają się, że nie mają
dość oleju we łbie, aby jego przechytrzyć.
Przez całe tygodnie Balzac jest niewidzialny i nieuchwytny,
daremnie o każdej porze dnia wpadają wysłannicy świętej
Kermandad * na ulicę Cassini. Pan Balzac jest stale w po* Organizacja militarno-polityczna, założona przez Ferdynanda i Izabe
lę, obejmowała niemal wszystkie kraje koronne Hiszpanii. Tutaj przenoś
nia (przyp. tłum.).
17*
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droży, miejsce pobytu nieznane — ten sam Balzac, który przed
południem pobiera zaliczki u nakładców, a wieczorem zjawia
się w loży opery. Jakaż uciecha, gdy zacny służący opowiada
mu potem, ile razy zjawiali się wąsaci żandarmi, a jeszcze
większa uciecha, gdy sam, ukryty za drzwiami pokrytymi ta
petą, słucha, jak głupcy pytają z piekielną powagą o nieobec
nego; to doda wigoru następnej powieści, to ożywi świetnie
walkę Vautrinów i Pacąuardów z Corentinem, Peyrade‘em
i innymi oprawcami policyjnymi.
Ale pewnego poranka, 27 kwietnia, Ludwik Filip odniósł
zwycięstwo nad pisarzem: komisarz policji z dwoma detek
tywami, którzy czyhali na niego przez całe godziny, wchodzi
za nim do domu i w pół godziny potem osławiona zielona buda
wiezie go do policyjnego aresztu, zwącego się w gwarze ludu
„Hotel des haricots“ *. Fakt, że musi odsiedzieć pełną karę,
wskazuje bądź co bądź na niewielkie znaczenie pisarza właś
nie we Francji. Ten sam człowiek, o którego względy zabiega
arystokracja za granicą, który jest przyjmowany we wszyst
kich ambasadach, goszczony przez Metternicha, musi osiem
dni siedzieć w pace, bez najmniejszych ulg czy udogodnień.
Siedzi w olbrzymiej, wspólnej sali, pośród hordy wrzeszczą
cych, grających w karty, śmiejących się „zbrodniarzy". Prze
ważnie są to robotnicy, nie chcący poświęcić nawet dwu dni
na służbę w gwardii, bo wskutek utraty zarobku ich rodziny
musiałyby głodować. Balzac zdobywa sobie stół i krzesło, po
czym wszystko inne jest mu obojętne. Z tą samą intensyw
nością, co w zakonnej samotności swego gabinetu, opracowuje
w tym piekle korekty. Z pogodnego listu do pani Hańskiej
widać, że nie stracił bynajmniej dobrego samopoczucia. Aresz
towanie nie obraża wcale jego godności, potęguje raczej jego
francuski zmysł humoru. Zadowolony jest nawet niezmiernie,
że państwo udziela mu bezpiecznego schronienia przed wie
rzycielami i egzekutorami. Jako dożywotni galernik pracy, ja* ..Hotel pod fasolą".
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ko wiecznie szczuty dłużnik, jest przyzwyczajony do gorszego
więzienia aniżeli „Hotel pod fasolą". Wolność oznacza dla nie
go znowu codzienną i conocną walkę.
Przez pól roku stawia Balzac czoło tym ciosom. Niekiedy
jęczy: „Zabijam się dosłownie" albo: „Głowę mam zwieszoną
jak przemęczona szkapa".
Po raz pierwszy jego żelazny organizm daje znak ostrze
gawczy: pisarz ulega ciężkiemu zawrotowi głowy. Lekarz do
radza koniecznie odpoczynek, powinien wyjechać na trzy mie
siące na wieś i tam gruntownie wypocząć. Balzac stosuje się
do rady, ale tylko w połowie. Udaje się do ojczystej Turenii,
do przyjaciół Margonne‘ów — swego dawnego azylu — ale nie
po to, aby wypocząć, lecz przeciwnie, aby pracować — praco
wać dziko, w skupieniu, fanatycznie. Wciąż na nowo pojmuje,
że nie żadne spekulacje, interesy czy bogate ożenki mogą go
wybawić z rozpaczliwej sytuacji, ale tylko jedno — sztuka,
dla której się urodził i której ślubował. Dla artysty istnieje
jeden lek, jakiego nie można zapisać żadnemu innemu z pa
cjentów; artysta może przezwyciężyć zło i cierpienie opisując
je. Tylko on może nadać gorzkiemu doświadczeniu kształt
wstrząsający, zamienić twardą konieczność w twórczą wol
ność. Balzac stoi przed taką koniecznością, gdy przybywa do
Sache. Wdowa Bechet, wyszedłszy powtórnie za mąż za nie
miłosiernego człowieka interesu, przeforsowała wyrok sądowy,
mocą którego Balzac w oznaczonym ściśle terminie ma dostar
czyć dwóch brakujących tomów „Studiów obyczajowych"
i jest zobowiązany do płacenia kary umownej w wysokości
50 franków za każdy dzień zwłoki. Balzac musi tedy i chce
„w dniach dwudziestu napisać dla tej baby je j tomy"
i pozbyć się tego brzemienia. A tam, gdzie wola Balzaka
wchodzi w grę, zawsze dzieje się cud. Widzi, że ma dwie
rzeczy do spełnienia:
„Muszę wykonać moją ostatnią umowę, a nadto stwo
rzyć piękną książkę".
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Obie rzeczy udają mu się. Balzac nie tworzy nigdy wspa
nialej aniżeli przyciśnięty do muru. W ciągu ośmiu dni wymy
śla temat „Straconych złudzeń" i pisze całą część pierwszą.
„Natężyłem wszystkie siły, pisałem piętnaście godzin
dziennie. Wstawałem wraz z słońcem i pracowałem do
obiadu, odżywiając się do tego czasu jedynie czarną ka
wą".
I właśnie ta książka, pisana na wyścigi z grożącą karą, sta
nie się dziełem centralnym. Jak gdyby smagany biczem pisarz
wyszarpnął z siebie swoje wnętrze i poustawiał przed sobą do
przeglądu swoje najgłębsze pragnienia i najtajniejsze niebez
pieczeństwa. „Stracone złudzenia" są obrazem epoki pełnym
takiego realizmu i obejmującym tak rozległy zasięg obserwacyj, jakiego dotąd nie znała literatura francuska. A przy tym
jest to w istocie przełomowa rozprawa Balzaka z samym sobą.
W dwóch postaciach powieści ukazuje, do czego dojść może
i dochodzi poeta, kiedy pozostaje wierny sobie i swemu dziełu,
lub kiedy ulega pokusie szybkiej i niegodnej sławy. Lucjan de
Rubempre to jego najgroźniejsze niebezpieczeństwo wewnętrz
ne, Daniel d‘Arthez — najgłębszy jego ideał. Balzac jest świa
domy dwoistości swej natury. Wie, że tkwi w nim twórca
zmierzający niezłomnie do osiągnięcia ostatecznych granic
sztuki, wzdragający się przed wszelkim ustępstwem, odtrąca
jący wszelki kompromis, samotny wśród społeczeństwa; ale
zna również swoją drugą naturę — człowieka uciech, rozrzutnika i niewolnika pieniądza, ulegającego próżnostkom i bez
bronnego wobec pokus zbytku. Aby się umocnić na duchu,
aby uzmysłowić sobie wyraźnie niebezpieczeństwo zagrażające
twórcy, który zdradza sztukę dla przelotnego sukcesu, maluje
dla ostrzeżenia siebie — właśnie poetę, który zachwiał się i raz
uległszy pokusie traci wszelką ostoję i władzę nad sobą. Jego
Lucjan de Rubempre nazywa się właściwie Char don i również
uzurpuje sobie bezprawnie tytuł szlachecki. Jako młody ide
alista przybywa z tomikiem poezji — Balzakowskim „Crom-
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wellem“ — do Paryża w nadziei zdobycia sławy jedynie dzięki
talentowi. Szczęśliwym trafem dostaje się w krąg młodych lu
dzi („Cenacle") rozpoczynających swą drogę życiową w nędz
nych mansardach Dzielnicy Łacińskiej*. Poświęcając się dla
przyszłego wytyczonego sobie celu stanowią duchową elitę
Francji. Są to przyjaciele Ludwika Lambert, d‘Arthez jest
poetą, Bianchon — lekarzem, Crescin — filozofem koła. Cał
kowicie oddani przyszłej misji i dziełu gardzą tymczasowymi,
przelotnymi sukcesami. Przez Daniela d‘Arthez, który siłą
swego charakteru i pełną dumy cierpliwością reprezentuje
lepsze „ ja “ Balzaka, Lucjan zostaje przyjęty do tego kręgu
prawych i czystych młodzieńców. Ale zamiast pozostać wier
nym duchowemu szlachectwu towarzyszy, ulega pokusie impanowahia rodowemu szlachectwu faubourg St.-Germain.
Łaknie szybkiego powodzenia, łaknie pieniędzy, podziwu,
szczęścia u kobiet, politycznej władzy, a że wiersze nie dadzą
się w tej monecie wyzyskać, zaprzedaje się żurnalistyce. P ro
stytuuje swój talent — jak niegdyś Balzac — trwoniąc go na
rzeczy błahe i niewybredne, wchodzi w kontakt z fabrykanta
mi literatury, z urabiaczami opinii publicznej, zostaje alfon
sem dziennika i alfonsem kobiety. I gdy na skutek przelot
nych sukcesów idzie w górę na giełdzie opinii — jedna z nie
zliczonych baniek na grzęzawisku literackiej produkcji —
w istocie stacza się coraz to niżej. Z okrutną znajomością rze
czy, zdobytą w czasie długoletniej odrabianej w dziennikar
stwie pańszczyzny, z bolesną goryczą, jaką wchłonąć musiał
wskutek nienawiści zarozumialców, demaskuje Balzac ten ca
ły w ir opinii publicznej, teatrów i literatury w Paryżu —
cały ten światek wewnętrznie kruchy i łamliwy, ale właśnie
dlatego wzajemnie się popierający i równocześnie sobie wro
gi. I chociaż „Stracone złudzenia" pomyślane są tylko jako
wycinek Paryża z owego okresu, wycinek stosunkowo wąskie
go kręgu, stanowią jednak obraz pełny i ważki w każdej epo* Studencka dzielnica Paryża (przyp. tłum.).
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ce. Są wyrazem dumy i oburzenia, ostrzeżeniem, że nie należy
zadawać się z byle kim jedynie dla uśmierzenia zachłannej
niecierpliwości, ale pozostać silnym i zdobywać coraz większą
siłę przezwyciężając różne przeciwności. W godzinach naj
cięższych tarapatów odnajduje Balzac swoją prawdziwą od
wagę, w najdotkliwszych katastrofach życiowych tworzy naj
bardziej osobiste i najświetniejsze dzieła.

Rozdział

XV

PODRÓŻ DO I T A L II
Ten rok katastrof, wszystkie procesy, fantowanie mebli,
skargi, pozwy i trudności, godziny spędzone w więzieniu i nie
zliczone godziny spędzone w jarzmie pracy opisał Balzac nie
mal z rozkoszą biczownika, a niekiedy z przejmującym pato
sem, w listach do E w y Hańskiej. Ale trudno oprzeć się po
dejrzeniu, że dokładność, z jaką co tydzień wysyła biuletyny
swych trosk i porażek, ma na celu zatajenie przed daleką przy
jaciółką spraw prawdziwych i bardzo istotnych w jego życiu
Nic nie ujawnia tak dobitnie olbrzymiej, niepowtarzalnej ży
wotności Balzaka, jak to, że właśnie w tym roku, kiedy na
prawdę szczuty i ścigany tworzy w zamieszaniu cztery, pięć
arcydzieł, znajduje jeszcze czas i ochotę na prowadzenie pry
watnego, w dodatku zbytkownego i awanturniczego życia. Nic
mylniejszego, jak uważać Balzaka na podstawie jego własnych
opisów za ascetę, za wiecznego wyrobnika, który w wolnych
godzinach załamuje się z wyczerpania. W rzeczywistości
w krótkich chwilach wolnych od pracy i interesów żyje właś
nie w sposób najbardziej beztroski i intensywny, zawsze prze
sadny i rozrzutny. Nie można pojąć do głębi człowieka-Balzaka, jeżeli nie zna się jego ostatniej tajemnicy; jest nią obojęt
ność płynąca z ogromnego poczucia pewności wobec wszyst
kiego, co zowiemy zwykle losem i dopustami losu. Jakaś cząst
ka jego istoty — może właśnie najgłębsza — nie ma żadnego
udziału w katastrofach zewnętrznej egzystencji i przypatruje
się tym burzom z podobnie wytężoną ciekawością, jak patrzy
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się ze stałego lądu na groźnie spiętrzone morze. Okoliczność,
że egzekutor sądowy zapuka nazajutrz do jego drzwi, nie prze
szkodzi mu nigdy w kupieniu dzisiaj u złotnika zupełnie zbęd
nego przedmiotu za kilkaset franków, których nota bene wca
le nie posiada. Akurat w roku 1836, kiedy stan jego długów
wzrósł do 140.000 franków i musi dosłownie pożyczać na obiad
u swego lekarza lub krawca, zamawia obok słynnej laski z tur
kusową gałkę jeszcze drugą z rogu nosorożca za 600 franków,
sakiewkę za 110 franków, złoty scyzoryk za 190 franków,
łańcuch za 400 franków — sprawunki stosowne raczej dla ko
koty, która złupiła nababa, aniżeli dla „biednego mużyka",
„galernika pracy“ i zdecydowanego ascety. Jakaś tajemna siła
dąży w nim stale do wyrównania: im bardziej jest zadłużony,
tym usilniej pragnie kosztownymi cackami stworzyć dokoła
siebie iluzję zbytku. Im mocniej gniotą go okoliczności, tym
wyżej niby w barometrze wznosi się żywe srebro radości życia.
Bez tej antytezy życie jego byłoby błazeństwem, dzięki niej
jest wspaniałe. Jest to ciągła erupcja wulkanicznego żywiołu,
ciągły wylew i eksplozja.
Rok 1836, rok katastrof i kryzysów, jest więc równocześnie
rokiem najsilniejszych skwarów i najgwałtowniejszych burz,
rokiem szczególnie obfitującym w zbytek i zmysłowość. Po
równując autobiograficzny portret pisarza z listów do pani
Hańskiej z rzeczywistym jego życiorysem, można zaiste podzi
wiać jego zuchwałe, szalone upodobanie do mistyfikacji i zmy
ślenia. I tak donosi „małżonce z miłości" do bardzo odległej
na szczęście Wierzchowni, że „aby pogrążyć się całkiem w sa
motności", wynajął sobie prócz mieszkania przy ulicy Cassini
jeszcze „skromną mansardę", celę niedostępną nawet dla ro
dziny, gdzie w ukryciu przed najbliższymi przyjaciółmi żyje
i pracuje samotnie — zmęczony mnich o siwych włosach.
W rzeczywistości owa mansarda czy cela, którą Balzac rze
komo z litości odnajął od przyjaciela Sandeau, jest luksuso
wym mieszkaniem i pisarz nie szczędzi kosztów na wyposaże
nie go. Chociaż przy ulicy Cassini jest mebli dosyć na cztery
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pokoje, sprawia sobie nowe u drogiego tapicera Moreau na
bulwarze Kapucynów. Nawet służący August dostaje nową
liberię, niebieską z czerwoną kamizelką, za którą Balzac pła
ci, a raczej pozostaje dłużny 368 franków. Klejnotem rzeko
mej mansardy jest buduar, bardziej zaprawdę odpowiedni dla
„Damy kameliowej" niż dla pisarza. Ale właśnie spiętrzanie
rzeczy zbytkownych, zmysłowa orgia barw zachwyca Balzaka
tak, że opisuje buduar dokładnie w „Dziewczynie o złotych
oczach";
„Buduar jedną połową wyginał się w miękki i wdzięcz
ny łuk, w przeciwieństwie do drugiej, kwadratowej czę
ści, pośrodku której połyskiwał kominek z białego mar
muru ozdobiony złoceniami. Wchodziło się do buduaru
przez boczne drzwi, leżące naprzeciw okna i zakryte dro
gim gobelinem. Ozdobą podkowiastej niszy była prawdzi
wa turecka otomana, tj. materacowe łoże, stojące bezpo
średnio na podłodze, o rozmiarze 50 stóp, powleczone
białym kaszmirem. Z sofy tej zwieszały się czarnoszkarłatne, jedwabne kwasty, ułożone na kształt rombu,
wezgłowie potężnego łoża wysterczało o parę cali ponad
rząd poduszek, których gustowny wzór wzmagał jeszcze
wrażenie przepychu. Ściany obite były czerwoną materią,
na niej falował indyjski muślin, upięty w żłobkowane
fałdki niby w korynckiej kolumnie. Na górze i na dole
obicie było ujęte w ciemnoczerwone pasy materiału
z czarnymi arabeskami. Jaskrawa czerwień ścian zosta
ła w ten sposób stłumiona i stonowana. Ten sam kolor
miłości powracał w zasłonach okien również muślino
wych, podbitych różową taflą.
Sześć purpurowych
świeczników ściennych, po dwie świece w każdym, przy
bite w równych odstępach, rzucało światło na łoże. Z bia
łego sufitu zwieszał się purpurowy kandelabr. Dywan
podobny był do wschodniego szala, jego wzór przywo
dził na myśl perskie poezje i życie niewolnic, które nad
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nim pracowały. Meble obite były białym kaszmirem, bia
ły kaszmir pokrywał stół, zegar stojący i świeczniki na
kominku utrzymane były w tonie złotym i białym. W wy
twornych wazach stały róże we wszystkich odmianach
lub inne czerwone i białe kwiaty*'.
Ten opis przypomina nam w sposób niebezpieczny tapicerski gust Ryszarda Wagnera, który dopiero w takim nagroma
dzeniu jedwabiów i kaszmirów odczuwał natchnienie. Balza
kowi nie potrzeba tego wcale dla natchnienia — zjawia się ono
u niego przy zwyczajnym stole — ten zbytek służy celom bar
dziej prozaicznym. Gdy pokazuje przyjacielowi Fontanney
ową „słynną białą sofę“ , wymyka mu się, tak zazwyczaj dy
skretnemu, ze śmiechem wyznanie:
„Kazałem ją zrobić, ponieważ miałem przyjąć damę
z najwyższych sfer towarzyskich. Prawdziwą damę!
Potrzeba mi było pięknych mebli, przyzwyczajona jest
do nich. I mogę rzec, że nie była wcale niezadawolona
używając tej sofy“ .
Gdyby nawet Fontanney nie zapisał od razu troskliwie tego
powiedzenia, już sam rodzaj i wygląd nowego mieszkania na
sunąłby podejrzenie. Ilekroć Balzac stroi się i zmienia w dan
dysa, zawsze jest zakochany. Ilekroć urządza sobie z przepy
chem pokój, oczekuje kochanki. Jego uczucia i kłopoty wyra
żają się zawsze w wielkich rachunkach. Tak swego czasu, gdy
zalecał się do księżnej de Castries, wynajął powóz i grooma,
dla niej sprawił pierwszą kanapę. Dla pani de Berny ozdobił
sypialnię przy ulicy de Marais, przez wzgląd na panią Hańską
sprowadził do Genewy jeszcze tuzin rękawiczek i słoiki
z pomadą, a na podróż do Wiednia wziął karetę z herbem.
A teraz nowy paradoks: W tym samym roku, kiedy na wiecz
ność ślubował pani Ewie, zakochuje się gwałtowniej niż kie
dykolwiek. W tym roku, kiedy we wszystkich listach opisuje
udrękę czystości, wdał się w najbardziej żarliwy i namiętny
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romans, a świetne w swej przesadzie listy do „Jedynej", czy
tane ze wzruszeniem przez całą generację, pisał przed rozkosz
nymi godzinami z inną lub też po nich.
*
Tę nową kochankę, która w życiu Balzaka gra rolę równie
wielką jak starannie ukrytą, poznał pisarz pośrednio przez pa
nią Hańską. Przed wyjazdem z Genewy dała ona kochankowi
i przyszłemu mężowi polecenie do księżnej Apponyi, żony
austriackiego ambasadora w Paryżu. Balzac, znajdujący
wśród swej roboty zawsze czas dla księżniczek i hrabin, składa
natychmiast wizytę w ambasadzie. Na wielkim przyjęciu
w r. 1835 wpada mu w oko trzydziestoletnia kobieta niezwy
kłej urody, wysoka, jasnowłosa, o kształtnej postaci. Z obna
żonymi ramionami przechadza się swobodnie i z gracją po sa
lonach, pozwalając się do woli podziwiać i składać sobie hoł
dy. Ale nie tylko je j piękność oczarowuje Balzaka. W pewnej
mierze zawsze pozostaje plebejuszem; zawsze interesuje go
pozycja społeczna oraz nazwisko kobiety w stopniu wyższym
niż je j osoba. Wystarczy, że posłyszał, iż ta nowa „Cudzoziem
ka" jest księżną Guidoboni-Visconti, a już płonie ku niej.
Visconti byli udzielnymi książętami Mediolanu, Guidoboni są
jednym z pierwszych rodów szlacheckich Italii. Drzewo ge
nealogiczne tych władców z epoki renesansu zaćmiewa nawet
blask Rzewuskich. Gnany wewnętrznym przymusem, zapomi
nając całkiem o swych przysięgach, zbliża się Balzac do pięk
nej kobiety.
Przy bliższym poznaniu okaże się, że piękna cudzoziemka
nie jest urodzoną księżną ani nawet Włoszką. Jej pierwotne
nazwisko brzmi Sara Lowell; pochodzi z dość dziwacznej,
cierpiącej na spleen rodziny angielskiej, w której samobój
stwo i silne namiętności występują niemal epidemicznie. Jej
matka, również słynna piękność, zabija się czując zbliżającą
się starość, podobnie starszy brat; inny z braci ginie w pijaó-
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stwie, młodsza siostra cierpi na obłęd religijny. Jedyna nor
malna w rodzinie, piękna Sara ogranicza swoją namiętność do
państwa Erosa; pozornie chłodna i opanowana, bez pohamo
wania i z całkowitą prostotą idzie za każdą kuszącą przygodą.
Zapomina przy tym zupełnie, że małżonkiem je j jest poznany
w jednej z podróży hrabia Emil Guidoboni-Visconti, człowiek
cichy i skromny, nie dręczący je j wcale zazdrością.
Emil Visconti posiada również swoistą pasję; ale ta nie ma
nic wspólnego ze skandalicznymi namiętnościami żony. K o
cha muzykę, prawdziwą kochankę swego życia. Potomek sław
nych kondotierów nie zna większej przyjemności nad siedze
nie przed pulpitem w orkiestrze teatralnej, pośród biednych,
źle płatnych muzyków, i grą na skrzypcach. Visconti mają
prócz pałaców w Paryżu i Wiedniu również dom w Wersalu
i tutaj hrabia ćwiczy co wieczór przed swym pulpitem; gdzie
kolwiek zaś przebywa, prosi wszędzie ze skromnością dyletanta,
aby mu pozwolono grać w orkiestrze. Za dnia natomiast bawi
się w aptekarza. Niby średniowieczny alchemik miesza w dzie
cinnej zabawie rozmaite ingrediencje, napełnia nimi flaszki
i nakleja na nich starannie etykiety. Życie towarzyskie jest
mu ciężarem. Czuje się dobrze tylko w cieniu i już choćby
z tego powrodu nie stoi nigdy w drodze kochankom swej pięk
nej żony, wobec każdego z nich jest uprzejmy i życzliwy, po
nieważ dzięki nim swobodniej może oddawać się swym maniactwom.
Balzac po raz trzeci — po panu de Berny i panu Hańskim —
zderza się z mężem, który na pół przez rycerskość, na pół
przez obojętność daje mu wszelkie szanse. Idzie zatem prosto
do celu, z właściwym mu uporem i gorliwością. W tym czasie
wszystkie wolne godziny poświęca Viscontim, odwiedza ich
w Neuilly, wyjeżdża do ich domu w Wersalu, dzieli z nimi lożę
w Operze Włoskiej, a w kwietniu 1835, w niecałe trzy miesią
ce po powrocie z Genewy, spowiada się — oczywiście nie swej
spowiedniczce generalnej pani Hańskiej, lecz zaufanej Zulmie
Carraud:
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„Od kilku dni ulegam czarowi niezwykłej kobiety. N ie
wiem zupełnie, jak mam się przed tym bronić. Niby mło
da, biedna dziewczynka nie czuję w sobie siły na odtrą
cenie tego, co mi się podoba!"
Lecz piękna hrabina opiera się, nie chce na razie ulec Bal
zakowi. Wprawdzie zerwała właśnie z dotychczasowym ko
chankiem, księciem Kozłowskim, dzięki któremu obdarzyła sy
nem swego muzykalnego małżonka, waha się jednak jeszcze,
czy nie obrać jako następcy raczej hrabiego Lionela de Bopval, jednego z lwów salonowych Paryża, aniżeli Balzaka.
Z drugiej strony Balzac nie może z całym zapałem oddać się
nowej namiętności, ponieważ musi pisać, musi toczyć boje
z wierzycielami, poza tym zaś musi kuć tamto żelazo póki go
rące. Pani Hańska wywiedziała się przez swych rosyjskich
i polskich informatorów o jego nagłej miłości do muzyki. Wie,
że zamienił lożę Olimpii Pelissier, kochanki Rossiniego, na
bardziej niebezpieczną lożę Viscontich, a że jest zdecydowana
grać wobec potomności rolę primadonny w życiu Balzaka,
oskarża go w listach o niewierności i nieszczerość. Zdaje się, że
godząc się na te osobliwe zaręczyny za życia męża, zażądała
od Balzaka bezwzględnej wierności i zezwoliła mu jedynie na
stosunki z „dziewczynkami", więc na płytkie, nie obowiązujące
i nie kompromitujące przygody. Zna go dostatecznie, aby wie
dzieć, że do hrabiny Guidoboni-Visconti będzie pisał tak samo
namiętne, pompatyczne i pełne przesady listy jak do niej, gdy
tymczasem jej, tak mu oddanej, przysługuje na nie monopol.
W końcu Balzac nie ma innej możliwości uspokojenia jej, jak
przedsięwzięcie owej kosztownej i fantastycznej podróży do
Wiednia, aby zapewnić ją raz jeszcze, że jest jedyną wybran
ką jego serca. Potem przychodzi lato skupionej pracy w Sache. W sierpniu rozpoczyna się na nowo wyścig z de Bonvalem.
I Balzac odnosi zwycięstwo, zostaje kochankiem hrabiny Visconti i według wszelkiego prawdopodobieństwa również ojcem
Ryszarda Lionela Yiscontiego, urodzonego w maju 1886 —
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jednego z trojga kukułczych dzieci, które nie odziedziczyły ani
nazwiska, ani geniuszu ojca.
<fc
*.

*

Chociaż hrabina Visconti była przez pięć lat kochanką, peł
ną poświęcenia przyjaciółką i niestrudzoną pomocnicą pisa
rza, we wszystkich jego biografiach schodzi ona na plan dal
szy, i to z własnej winy. W życiu bardzo często rozstrzyga nie
to, co ktoś zdziałał i czego dokonał, lecz to, w jaki sposób po
trafi przedstawić swoje dokonania. Hrabina Visconti nie
ubiegała się nigdy o literacką sławę i dlatego na je j obraz padł
cień próżnej i ambitnej, uparcie zmierzającej do celu pani
Hańskiej, która od początku wyznaczyła sobie rolę „nieśmier
telnej kochanki“ w życiu Balzaka. Balzac nie byłby sobą, gdy
by w okresie namiętności nie kierował płomiennych listów
także do pani Visconti. Ale ona nie numerowała ich i nie cho
wała w specjalnej szkatułce jako przeznaczonych do druku.
Czy to przez nieumiejętność, czy też dlatego, że w wyniosłej
dumie nie chciała, aby po je j i jego śmierci miłość ich oddano
na pastwę felietonów, zrezygnowała od początku z wszelkiej
historyczno-literackiej sławy, aby tym serdeczniej, prościej
i bez wahania oddać się żyjącemu. Tym samym pozbawiła ich
przyjaźń cech przykrych, jakie drażnią nas w stosunku pani
Hańskiej do pisarza. Ta mądra i ambitna szlachcianka polska
nawet w okresie rzekomo wielkiej namiętności myślała zawsze
o swej towarzyskiej pozycji i o swym miejscu w historii lite
ratury. Przez dwadzieścia lat wyczuwa się u pani Hańskiej
ciągłą obawę skompromitowania się dla Balzaka lub przez nie
go. Zawsze pragnie grzać się W blasku jego sławy, na honoro
wym miejscu, sama nie dając w zamian prawdziwego ciepła.
Pragnie Balzaka jako kochanka i jako trubadura, ale pota
jemnie, aby tylko je j wytworni krewni nie dowiedzieli się
o tym. Pragnie jego listów, jego rękopisów, ale na miłość bos
ką, tylko bez zwrócenia uwagi, tylko bez skandalu. Po cichu
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skrada się do jego hotelu, ale otwarcie wyraża się z chłodną
naganą o dziwnym panu Balzaku. Gra przed panem Hańskim
wierną żonę, gdy uprzedzając wdowieństwo obiecuje Balzako
wi, że go poślubi, aby wymóc na nim wierność. Nie porzuca
męża i jego milionów, nie ryzykuje swej nieskazitelnej opinii
i nawet, już wolna, nie może się zdecydować na ten mezalians.
W jej zachowaniu wyczuwa się stale wyrachowanie, ukryty
zamiar, małostkowość i ostrożność. Jej oddanie się w Genewie
sprawia wrażenie raczej jałmużny, raczej niechętnego i wnet
żałowanego aktu ciekawości aniżeli wolnego, świadomego i zu
pełnego oddania.
W porównaniu z tym stosunkiem, pełnym zakłamania, za
zdrości i chłodnej gry, pozornie niemoralna pani Visconti czy
ni wrażenie wspaniałomyślnej i władczej. Raz zdecydowana
spełnić prośby Balzaka, oddaje mu się z całą wielką namięt
nością — je j portret w „L ilii w dolinie" jest tego świadect
wem. Jest je j zupełnie obojętne, czy cały Paryż wie i mówi
0 tym. Pokazuje się z nim w swej loży, ściganemu przez wie
rzycieli użycza schronu w swym domu, mieszka z nim drzwi
w drzwi w „Les Jardies". Przed mężem nie gra niesmacznej
komedii wiernej małżonki i, tak samo jak nie znosi zazdrości
z jego strony, nie dręczy także Balzaka małoduszną zazdrością
1 pilnowaniem. Daje mu pełną swobodę i śmieje się z jego
przygód. Sama nie kłamie i nie zmusza go do kłamstw, do ja 
kich niestety zmuszony jest w listach do Ewy. Ani w drobnej
części nie tak zamożna jak Hańscy, pomaga mu z tuzin razy
w jego opresjach to gotówką, to zleceniami. Prawdziwa ko
chanka i przyjaciółka zarazem, w każdej sytuacji okazuje
śmiałość, otwartość i swobodę ducha, jakie posiadać może je 
dynie kobieta wyzwolona ze skostniałych form obyczajowych
swej sfery i żyjąca wedle własnej woli.
Ta jej otwartość uniemożliwia oczywiście Balzakowi zata
jenie ich znajomości przed panią Hańską. Ostatecznie może
udałoby mu się zaprzeczyć, że namiętne sceny miłosne w „Lilii
w dolinie" opisane są z myślą o pierwszych przeżyłych z hraBalzac — 18
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biną Visconti uniesieniach: „Czyż nie twierdzą nawet, że sportretowałem tam panią de Visconti?“ — pisze do Ewy w po
zornie naiwnym zdziwieniu wobec niegodziwości świata. Ale
nie może przeszkodzić listownym sprawozdaniom rosyjskich
i polskich przyjaciół, które przedstawiają szczegółowo praw
dziwy stan rzeczy. Naturalnie sypią się z Wierzchowni listy
pełne wyrzutów i zwątpienia. Balzac, liczący jeszcze wciąż na
śmierć i miliony pana Hańskiego, kłamie dalej, że idzie w y
łącznie o niezawodną, prawdziwą przyjaciółkę. Aby sprawić
wrażenie szczerego, śpiewa pochwały na cześć „przyjaźni,
która mnie pociesza w mych troskach". Pisze do Ewy Hań
skiej :
„Hrabina de Visconti, o której Pani wspomina, jest
jedną z najmilszych kobiet o niezwykłej i ogromnej do
broci. Subtelna, elegancka i piękna, pomaga mi znosić
życie. Jest usposobienia łagodnego, a mimo to stała i nie
zachwiana, gdy idzie o przekonania i upodobania. Budzi
niezwykłą ufność swoim obejściem. Przy tym nie była
w życiu zbyt szczęśliwa, a raczej warunki, w jakich żyją
ona i hrabia, niezupełnie odpowiadają ich wielkiemu naz
wisku".
Lecz ten hymn pochwalny pisze Balzac jedynie po to, aby
zamknąć go elegijnym westchnieniem: „Ku memu ubolewaniu
widuję ją bardzo rzadko".
Prawdopodobnie wie, że pani Hańska, skądinąd lepiej po
informowana, nie da mu wiary. Ale w głębi duszy nie zależy
mu już może na tym tak bardzo. Blask „gwiazdy polarnej"
poczyna lekko przygasać w tych latach, kiedy niedosiężna
świeci gdzieś w oddali mil tysiąca, ponadto zaś zdrowie pana
Hańskiego okazuje się tak silne i długotrwałe. Podobnie jak
w historii żywi mają przewagę nad umarłymi, tak w miłości
obecni i bliscy odnoszą zwycięstwo nad oddalonymi; hrabina
Visconti zaś jest blisko — młoda, urocza, namiętna i zmysło
wa kobieta, zawsze pogodna i gotowa go przyjąć. Z nią więc
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przeżywa w tych latach swoje prawdziwe życie, a równocześ
nie tworzy życie fikcyjne dla szkatułki pani Hańskiej i potom
ności.
*

*

*

Ewa Hańska posiada ambicję, aby być kobietą, którą poj
muje Balzaka lepiej od innych, jest jego przewodniczką i do
radczynią, i istotnie — literackim wyrobieniem i bystrym kry
tycyzmem przewyższa stokrotnie panią Visconti. Ale hrabina
pojmuje lepiej, czego potrzeba człowiekowi-Balzakowi. Ro
zumie, że potrzeba wolności ustawicznie szczutemu i ścigane" mu artyście, jęczącemu pod ciężarem zobowiązań. Była prze
cież świadkiem wszystkich nieszczęść Balzaka w roku 1836,
widzi, jak bardzo jest zmęczony, wyczerpany, jak łaknie od
prężenia i rozrywki. Zamiast zazdrośnie, jak tamta, trzymać
go u swej kiecki, w niezwykłej dobroci serca inscenizuje je 
dyną rzecz, jaka potrafi Balzaka odświeżyć i uczynić go znów
twórczym: podróż do Italii, o której pisarz marzy cd czasu
nieszczęsnej przygody z panią de Castries — w dodatku po
dróż, która go nic nie kosztuje.
Hrabia Guidoboni-Visconti odziedziczył po matce pewne
należytości w Italii, bardzo trudne do ściągnięcia. Ten muzyk
obcy sprawom świata, niezdolny do jakichkolwiek czynności
handlowych, zrezygnował jużz walki o swe dziedzictwo. W ów
czas hrabina wpada na pomysłową kombinację: hrabia wyśle
do Włoch Balzaka, ich wspólnego przyjaciela, którego energia
i dzielność w interesach jest mu znana, dla załatwienia tej
sprawy. Dobroduszny małżonek zgadza się, Balzac zaś, który
po powrocie z Sache nie wie, dokąd ma się schronić przed
wierzycielami, jest bez wątpienia uszczęśliwiony. U notariu
sza otrzymuje potrzebne pełnomocnictwo oraz pewną kwotę
na pokrycie kosztów podróży. W lipcu może nareszcie wsiąść
do karetki pocztowej i rozpocząć podróż do wyśnionego od
dawna „kraju miłości".
18
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Na tym jednak nie kończy się wspaniałomyślność hrabiny.
Sama nie może towarzyszyć pisarzowi w podróży, ponieważ
dopiero przed miesiącem została matką Lionela Ryszarda,
którego można uważać za owoc ich miłości. Ale zdumiewa
wręcz i świadczy o wielkoduszności je j uczuć, że nie ma żad
nych zastrzeżeń wobec towarzysza podróży; jest nim pewien
uroczy młodzian o krótkich czarnych włosach zwany Marce
lem. Przyjaciele Balzaka nie słyszeli o nim dotąd nigdy, jedy
nym zaś człowiekiem, który mógłby udzielić pewnych infor
macji, jest krawiec Buisson. U niego bowiem zjaw ił się nie
długo przedtem Balzac z młodziutką brunetką i zamówił dla
niej męski garnitur i szarą redengotę, które leżały wprawdzie
świetnie na przystojnej damie, nie tak jednak świetnie, aby
baczny wzrok nie odgadł pod przebraniem płci słabszej. Za
miast „w kraju miłości" szukać przygód, Balzac dzięki tej
śmiałej maskaradzie samą podróż zamienia w przygodę.
Tę nową kochankę złowił sobie wielce zaharowany pisarz,
jak wszystkie niemal przyjaciółki i kochanki, drogą listowną—
i jak wszystkie, ta również jest kobietą zamężną, żoną wygod
nego małżonka. Pani Karolina Marbouty, żona wysokiego
urzędnika, nudzi się potężnie w Limoges, pisze więc do Balza
ka, generalnego obrońcy wszystkich rozczarowanych i niezro
zumianych kobiet Francji, romantyczny list. Generalny obroń
ca nie ma wówczas — rok 1835 — czasu na odpowiedź. Tak
więc pani Marbouty szuka zastępcy. Idąc dalej w alfabetycz
nym rejestrze, natrafia, tak samo jak księżna de Castries na
Saint-Beuve‘a, u którego znajduje życzliwy oddźwięk. SaintBeuve zachęca ją do odwiedzenia Paryża, przybywa zatem —
młoda, świeża, ognista. Niestety, oschły i pompatyczny SaintBeuve nie znajduje w jej oczach uznania, nie pomaga mu na
wet napisanie wylewnego poematu na je j cześć. Próbuje raz
jeszcze zapukać do drugich drzwi i Balzac, który od czasu
sukcesu u pani Hańskiej począł cenić kobiety młodsze od nie
go, nie bawi się zgoła w czystego Józefa wobec agresywnej Putyfarowej. Zaraz pierwsza jej wizyta w słynnym buduarze
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przy ulicy de Batailles odpowiada mu tak bardzo, że proponu
je je j wspólny wyjazd do Turenii. Na to nie może się pani
Marbouty z różnych względów zdecydować; kiedy jednak po
powrocie z Sache czyni je j propozycję udania się z nim do
Włoch na koszt drugiej przyjaciółki, zachwycona wyraża go
towość towarzyszenia mu w męskim stroju, jako że podróż do
romantycznej krainy musi od początku mieć posmak roman
tyczny.
Jeden tylko z przyjaciół paryskich jest świadkiem tej ma
skarady: Julian Sandeau. Przybył on na ulicę Cassini, aby
odprowadzić Balzaka, i nagle widzi, jak pewna młoda dama
o włosach krótko obciętych zajeżdża przed dom i doskonale
zorientowana w rozkładzie pokoi zdąża prosto do sypialni Bal
zaka. Jeszcze uśmiecha się pod wąsem z nowego nabytku przy
jaciela, który w towarzystwie zachwala czystość jako nieod
zowny warunek twórczej produktywności, gdy po kilku minu
tach wychodzi z tego samego pokoju elegancki młodzian
z pejczem w ręku i pakuje do karetki walizkę zawierającą
pewnie bieliznę i na wszelki wypadek kostium damski. Za mło
dzieńcem, uszczęśliwiony jak dziecko z udanego żartu, schodzi
Balzac i siada obok pazia; po chwili powóz rusza w stronę
Italii.
To doprawdy uroczy żart, w drodze zaś — jak Balzac prze
w idział— wynikają z tego qui pro quo najzabawniejsze pery
petie. Zakonnicy wielkiego klasztoru nie dają się zwieść opię
tym spodniom i luźnej zarzutce młodego kawalera i wzbraniają
przedstawicielce płci odmiennej wstępu na teren klasztorny.
Młoda nimfa powetuje to sobie, improwizując kąpiel w poblis
kim potoku w tejże zarzutce na gołym ciele. Autor „Powiastek
uciesznych“ nie może się więc żalić. Po szybkiej jeźdżie na
złamanie karku przez Mont Cenis młoda para, a raczej pan
Balzac z kamerdynerem Marcelem zawijają do Turynu.
Człowiek rozsądny poniechałby teraz tej nieco niebezpiecz
nej krotochwili albo — jak przystoi nielegalnej parze — za
trzymałby się w ustronnej oberży, aby nie zwracać na siebie
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uwagi. Lecz Balzac lubi sytuacje niezwykłe. Bez żenady rusza
do najwytworniejszego hotelu w mieście, położonego naprze
ciw okien królewskiego zamku, i bierze dla siebie i towarzysza
dwa piękne przyległe pokoje. Rzecz prosta, że tego samego
jeszcze dnia „Gazeta Piemoncka“ donosi o przybyciu słynne
go pisarza, i arystokratyczne towarzystwo turyńskie pragnie
natychmiast poznać Balzaka oraz jego słynną laskę, której
powodzenie, jak zapewnia pisarz, jest tak samo wielkie jak
sukces jego dzieł. Lokaje składają zaproszenia, wszyscy współ
zawodniczą z sobą w zawarciu z nim znajomości; dzięki po
średnictwu zaprzyjaźnionych arystokratów królewskie stajnie
stawiają mu konie do dyspozycji.
Balzac, nie umiejący nigdy oprzeć się zachwytowi księżni
czek i markiz, przyjmuje chętnie zaproszenia arystokracji piemonckiej. Przez miesiące i lata przyjmował jedynie wizyty
brudnych i nieżyczliwych wierzycieli lub egzekutorów sądo
wych, toteż niezmiernie schlebia jego próżności, że przyjmują
go z honorami i czcią niby cudzoziemskiego księcia w niedo
stępnych dla mieszczan pałacach. Atoli diabeł kusi go, aby
na te wytworne salony zabierał z sobą małą prowincjałkę w mę
skim przebraniu, wskutek czego powstają nowe, tak zuchwałe
powikłania, że sam nie mógłby lepszych wymyślić. Po krótkim
już czasie w arystokratycznych pałacach odkrywają, że ów
młody Marcel jest przebraną damą, podobnie jak jego imien
nik z „Hugonotów" Meyerbeera; a że nikt nie uważa za mo
żliwe, aby Balzac ośmielił się wprowadzić do towarzystwa turyńskiego jakąś nieznaną kobiecinę, rodzi się osobliwa plotka.
Wiadomo ogólnie, że słynna koleżanka Balzaka, George Sand,
nosi krótko przycięte włosy, pali cygara i fajkę, jeździ konno,
chodzi w spodniach i zmienia kochanków częściej niż chus
teczki do nosa. Niedawno bawiła w Italii z Alfredem de Musset, dlaczego nie miałaby tym razem przybyć w towarzystwie
Balzaka? I nagle biedna pani Marbouty widzi się otoczona
z wszystkich stron, panie i panowie rozmawiają z nią o lite-
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raturze, chcą usłyszeć jakieś dowcipne słówko lub złowić auto
g ra f George Sand.
Teraz żart staje się nawet dla człowieka pokroju Balzaka
niedogodny; pisarz musi wytężyć całą przytomność umysłu
i zręczność, aby wybrnąć z drażliwej sytuacji. Zwierza się
w tajemnicy markizowi de St. Thomas z maskarady, oczywiś
cie osłaniając ją najtroskliwiej moralnym płaszczykiem.
„Zaufała mi, ponieważ wie, że od stóp do głów pochła
nia mnie całkiem inna namiętność..."
Bądź co bądź czuje, że już czas zakończyć grę, nim wybuch
nie skandal. Załatwia dosyć szczęśliwie sprawę swych moco
dawców Viscontich i śpiesznie opuszcza miasto, gdzie po raz
pierwszy w życiu był zupełnie szczęśliwy. Trzy tygodnie bez
pracy, bez walki z nakładcami, bez korekt, bez wierzycieli, za
wistnych kolegów! Po raz pierwszy widzi rozpromienionymi
radośnie oczyma świat rzeczywisty zamiast zmyślonego.
Jedną z ostatnich stacji jest Genewa, miasto jego losu. Tu
taj wzgardziła nim księżna de Castries, tu zdobył panią Hań
ską i tu śpi teraz beztroski i wesół z małą Karoliną Marbouty.
Gdyby wierzyć jeszcze choć trochę jego listom do E w y Hań
skiej, to Balzac nie czynił w Genewie nic innego, tylko odda
wał się słodkim wspomnieniom i melancholijnym rozmyśla
niom o nieobecnej. Rzeczywistość jest o wiele mniej roman
tyczna, ale za to rozkoszniejsza: Balzac, który zazwyczaj po
gania pocztylionów i w ciągu pięciu dni odbywa trasę Gene
wa — Paryż, tym razem mając u boku fertyczną brunetkę,
zużywa całych dni dziesięć na drogę powrotną, zatrzymuje się
każdej nocy w innej miejscowości i trudno przyjąć, że noce
te spędza wyłącznie na czułym i bolesnym rozmyślaniu o dale
kiej „gwieździe polarnej".
*

*

*

21 sierpnia wraca Balzac do Paryża i od razu kończą się cu
downe czasy. Na jego drzwiach wiszą ogłoszenia egzekucyj,
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na stole piętrzy się stos nie wyrównanych rachunków i już
w pierwszej grodzinie dowiaduje się, że jego wydawca Werdet
ogłosił upadłość. Nie obchodzi go jednak to wszystko, ani nie
dziwi zbytnio; zdaje sobie sprawę i będzie tego doświadczał
wciąż od nowa, że po każdym użyczonym sobie wytchnieniu
jeszcze okrutniej poczuje pięść losu. Ale wśród obojętnych
i dokuczliwych listów leży jeden z czarną obwódką: Aleksan
der Berny donosi, że jego matka zmarła 27 lipca. Ze wszyst
kich listów Balzaka w tym okresie można wyczuć, jak głęboko
i szczerze wstrząsnęła nim ta wiadomość. Od miesięcy był na
nią przygotowany, przed wyjazdem do Włoch odwiedził „Dilectę“ , ale była już zanadto słaba, aby mogła ją w pełni radować
jego wdzięczność dla niej, jakiej dał dowód tworząc postać
pani de Montsauf w „L ilii w dolinie". Jaki ból, jaki wstyd
musiał odczuwać na myśl, że ona umierała, podczas gdy on
beztrosko i radośnie podróżował po Włoszech z głupiutką K a
roliną, że nie siedział u jej łoża, nie słyszał jej ostatnich słów,
że może żartował i śmiał się w turyńskich salonach, w chwili
kiedy spuszczano do ziemi tę, która kochała go pierwsza
i mocniej od innych. W następnych zaraz dniach opuszcza Pa
ryż i jedzie na je j grób. Przeczucie mówi mu, że skończyła
się jedna epoka jego życia i że wraz z tą zmarłą pogrzebał
własną młodość.

Rozdział

XVI

ROK Z W R O T N Y
Śmierć pani Berny jest jedną z wielkich cezur* w życiu
Balzaka. N ie ma już tej, która go wychowała, opiekowała się
nim, uczyła go miłości i zaufania do samego siebie. Nie ma
„wybranej", nie ma prawdziwej matki, która by go strzegła,
chroniła i dodawała mu otuchy. Mimo dalekiej „narzeczonej"
na Ukrainie i bliskiej kochanki na Polach Elizejskich, stoi sa
motny, samotniejszy niż kiedykolwiek w życiu. Coś nowego
rodzi się w nim, w obliczu tej śmierci — uczucie, jakiego ten
pełen wigoru, zadufany w sobie optymista nie znał do tej
pory: trwoga, tajemnicza, niezgłębiona, wieloznaczna trwoga.
Trwoga, że nie starczy mu sił do ogromnego dzieła, jakie za
mierzył, trwoga, że ulegnie za wcześnie, że nad swą pracą stra
wi właściwe życie. „Co uczyniłem z mym życiem, co się z nim
stanie?" — pyta Balzac. Patrzy do lustra: siwe włosy, całe
pasma siwizny w przerzedzonej mocno grzywie — to troski
i codzienne boje, to ów nieszczęsny pośpiech w pisaniu. Lica
żółtawe i gąbczaste, podwójny podbródek, otyłe ciało — to nie
skończone noce przy biurku, za zasuniętymi portierami, ty
godnie w więzieniu stworzonym przez siebie samego, bez po
wietrza, bez ruchu i swobody. Trw a to już siedemnaście lat,
dzień w dzień, miesiąc w miesiąc, dziesiątki tysięcy, setki ty
sięcy zapisanych kartek, pół miliona skorygowanych arkuszy,
książki i znów książki — i co osiągnął? N ie dosyć, przynaj* Przerwa oddzielająca poszczególne fazy w dziele muzycznym (przyp.
tłum).
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mniej dla niego nie dosyć. N ie jest gotowa „Komedia ludz
ka" — dzieło które miało dorównać swym ogromem i prze
strzennością katedrom Francji; stoi dotąd zaledwie kilka fila 
rów, strop nie jest jeszcze położony ani zbudowane wieże, któ
re mają wystrzelać w niebo! Czy kiedykolwiek uda mu się wy
kończyć ten gmach, czy nie zemści się straszliwa gospodarka
rabunkowa, jaką od lat na sobie uprawiał? Dwa, trzy razy
posłyszał już lekki, groźny trzask w przegrzanej maszynie, tu
i ówdzie uległ nagłym atakom słabości, nawiedziło go wyczer
panie i sen podobny śmierci; dręczą go bóle żołądka spowodo
wane nadmiernym używaniem czarnej kawy. Czy nie czas za
trzymać się, żyć, jak żyją inni, odpoczywać i używać, zamiast
tylko tworzyć, bezlitośnie tworzyć, wciąż brać i czerpać z sie
bie, gdy inni, szczęśliwi i beztroscy, tylko otrzymują, tylko
chłoną dary życia? Kto naprawdę prócz zmarłej dziękował mu
za tę opętaną ofiarę, za to fanatyczne wyrzeczenie? I co mu da
ła ta praca? Nieco sławy, nawet wiele sławy, ale zarazem ile
nienawiści, zazdrości i przykrości! N ie udało mu się zdobyć tyl
ko tego, co było dla niego najważniejsze i najbardziej upragnio
ne: wolności i niezależności. Ze stu tysiącami długów rozpo
czął siedem lat temu na nowo i harował za dziesięciu, za dwu
dziestu, okradając własny sen, trwoniąc własne siły. Napisał
trzydzieści powieści — a czy brzemię zostało mu odjęte? Prze
ciwnie, podwoiło się. Codziennie musi sprzedawać się gaze
tom i wydawcom, musi piąć się pięć pięter w górę do brud
nych lichwiarzy i drżeć jak złodziej przed egzekutorami. Po
co pracować, po co tak pracować, skoro tą pracą nie osiąga
się wolności? W trzydziestym siódmym roku życia, w roku
zwrotnym, Balzac pojmuje, że żył fałszywie, ponieważ zbyt
mało używał życia, ponieważ zdradził życie dla pracy, która
nie spełniła jego najżarliwszych pragnień.
Żyć inaczej! — napomina i woła w nim głos wewnętrzny.
Nie poprzestać na dalekim uwielbieniu kobiet, ale rozkoszować
się ich żywymi zmysłowymi ciałami! Nie siedzieć wiecznie za
biurkiem, lecz podróżować, uradować zmęczone oczy, oszoło-
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mić wyczerpaną duszę nowymi widokami i przeżyciami. Zer
wać łańcuch galernika, odrzucić go precz! Zamiast gorączko
wego żaru, zamiast ustawicznego „naprzód!", oddychać ła
godnym powietrzem lenistwa! Nie starzeć się przedwcześnie,
nie dać się dręczyć ciągłym przeciwnościom. Uciec, uciec,
a przede wszystkim wzbogacić się, prędko wzbogacić się, w ja 
kikolwiek sposób, nie tylko ciągłą pisaniną! Nowa żądza życia
0 wiele zuchwalsza i dziksza aniżeli kiedykolwiek opanowuje
trzydziestosiedmioletniego mężczyznę. Od czasu sukcesu u pani
Hańskiej ogarnął go, do tej pory oddanego całkowicie dziełu,
przemożny erotyzm. Jedna przygoda miłosna następuje po
drugiej, w ciągu jednego roku posiada więcej kobiet, niż
przedtem w ciągu lat dziesięciu. Obok hrabiny Visconti jest
mała Marbouty, równocześnie z nią pewna młoda szlachcianka
bretońska, Helena de Valette; jakąś nieznaną bliżej „Ludwi
kę" stara się zwabić zwyczajną drogą korespondencji, nadto
jest codziennym niemal bywalcem wystawnych uczt, podczas
których najwytworniejsze kokoty paryskie, wzory jego „D rę
tw y " i Aąuiliny, nie skąpią swych wdzięków i łask. Praca,
która była mu wszystkim, wydaje mu się nagle błaha i nieważ
na, odkąd oko jego dojrzało lazurowe niebo Italii, odkąd mózg
1 ręka doznały szczęsnego wypoczynku. Podróżować, żyć, uży
wać — oto marzenie i sen Balzaka od trzydziestego siódmego
roku jego życia. N ie praca, nie sława: teraz, gdy serce jego mu
snął chłodny cień, wybucha w nim pożądanie radości, swobo
dy i zabawy.
*

*

Hrabinie Visconti przynosi zaszczyt, że rozumie to pragnie
nie Balzaka, i zamiast przywiązać do siebie kochanka, umożli
wia mu powtórną podróż do Włoch pod tym samym pretek
stem. W ie ona dobrze, że w Paryżu trudno mu zmylić na dal
szą metę pościg wierzycieli. Komornicy, szukający go przez
miesiące daremnie przy ulicy Cassini, wytropili w końcu pota-
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jemne mieszkanie przy rue de Batailles, pisarz musi tedy
schronić się w hoteliku przy rue de Provence, ale i tutaj po
czynają za nim węszyć. Hrabina widzi, jak bardzo zmęczony
i wyczerpany jest Balzac tym ciągłym użeraniem się, jak bar
dzo trzeba mu jakiejś chwili beztroski, krótkiego odprę
żenia w jego zaszczutym życiu. Zamiast go pouczać lub prze
śladować zazdrością, daje mu to, czego mu trzeba bardziej od
dobrych rad: możliwość swobodnego życia przez parę bodaj
miesięcy. Nakłania męża, aby zlecił Balzakowi ostateczne ure
gulowanie swych spraw, i 12 lutego 1837 pisarz przekracza
Alpy — tym razem sam, ponieważ natrętna nieco pani Marbouty od dawna już mu się sprzykrzyła, a Teofil Gautier, któ
ry miał mu towarzyszyć, odmówił w ostatniej chwili.
Sześć dni w karetce pocztowej przez Tessin, wśród boskich
krajobrazów — i wszystkie troski utonęły w błękitnym niebie!
Balzac — geniusz, który chłonie i przyswaja sobie wszystko,
jest również geniuszem zapominania, i można z łatwością po
jąć, że w chwili gdy staje w mediolańskim hotelu „Della bella
Venezia“ , pozostawia za sobą wszystkie długi i rachunki, zo
bowiązania i utarczki. Tutaj bowiem jest kim innym aniżeli
w domu, tutaj nie jest panem Honore Balzakiem, winnym
w myśl wyroku sądowego tyle a tyle franków, które musi za
płacić pod groźbą aresztu, tu nie jest zmuszony wymykać się
tylnymi drzwiami, gdy do frontowych puka egzekutor — tu
jest słynnym pisarzem i jego przybycie meldują z respektem
dzienniki, a po dwóch godzinach jest sensacją miasta. Hrabina
M affei zabiera go w swym powozie na spacery, w Scali siedzi
w loży księcia Portii w towarzystwie jego siostry, hrabina
Sanseverino, księżna Belgiojoso i markiza Trivulzio zapra
szają go do siebie. Wielkie, dźwięczne, uwiecznione w historii
nazwiska Italii skłaniają się przed jego nazwskiem i podobnie
respektują go austriackie władze wojskowe*. Gubernator pro* Północne Włochy były w tym czasie okupowane przez Austriaków,
(przyp. tłum.).
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si go na obiad, dowódca garnizonu oddaje się do jego dyspozy
cji, pierwszy rzeźbiarz mediolański Putinatti ubiega się o za
szczyt wykonania jego popiersia, które Balzac ofiaruje po
tem nie pani Hańskiej, lecz hrabinie Visconti. Młody książę
Portia zasypuje go darami i podporządkowuje się wszystkim
jego życzeniom i zachciankom. Można sobie wyobrazić szczę
ście i dumę mieszczucha Balzaka, kiedy na prośbę autentycz
nych książąt i księżnych podpisuje się w sztambuchach, za
miast podpisywać weksle w Paryżu.
Nieco powściągliwiej zachowują się pisarze; czują się
z lekka zrażeni kultem okazywanym obcemu, Balzac zaś, upo
jony arystokratycznymi tytułami, mało ma zrozumienia dla
ich nazwisk. Spotkanie z Manzonim nie wypadło szczęśliwie.
Autor „Ojca Goriot“ rozmawia z twórcą „Promessi Sposi“ w y
łącznie o sobie, albowiem nie czytał jego arcydzieła.
Pośród tych wszystkich zaproszeń, wycieczek i uczt nie za
pomina Balzac jednak o swym właściwym zadaniu — sprawie
dziedzictwa Viscontich, a ponieważ zna się dobrze na intere
sach, o ile nie są to jego własne interesy, udaje mu się załatwić
rzecz w sposób pozytywny. A że tym razem wszystko ułożyło
się pomyślnie, musi dla ostatecznej transakcji udać się do
Wenecji. Miasto, które miał zamiar zwiedzić naprzód z księż
ną de Castries, potem z panią Hańską, miasto jego „Facino
Cane“ woła go.
Pierwszy dzień jest rozczarowaniem. Wenecja jest bez
barwna — deszcz, mgła, śnieg. Ale z pierwszym rozbłyskiem
słońca wyzwala się w Balzaku cała namiętność artysty. Z wła
ściwą mu chłonnością i intensywnością poznawania rzeczy
nowych wędruje po mieście i widzi wszystko — muzea, kościo
ły, pałace, teatry; to, że przeniknął w ciągu kilku dni atmo
sferę, historię, obyczaje i duszę miasta, świadczy najdobitniej
0 jego niezwykłej zdolności wczuwania się. Dziewięć diii wszy
stkiego bawił w Wenecji, z tego połowę poświęcił interesom
1 wizytom. A przecie mimo tysiąca powieści i dziesięciu tysię
cy opisów Wenecji żaden z twórców — ani Byron, ani Goethe,
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ani Stendhal, ani d‘Annunzio — nie stworzyli tak promiennej
w izji tego miasta jak Balzac w swej noweli „Massimilla Doni“ ,
która jest zarazem jedną z najdoskonalszych egzegez muzyki.
Wprost niepojęte, jak jedna para oczu mogła pobieżnym spoj
rzeniem uchwycić to, co najistotniejsze, jak człowiek znający
zaledwie parę okruchów języka włoskiego potrafił tak ucieleś
nić i wysublimować ducha i szlachetną zmysłowość Italii.
Ten tydzień w Wenecji, uwieczniony potem tak wspaniale
w jego dziele, jest punktem szczytowym drugiej podróży wło
skiej. Po powrocie do Mediolanu spotyka pisarza chłodniejsze
przyjęcie. Beztroski jak zawsze i gadatliwy, ponieważ był w do
brym humorze, plótł w weneckim towarzystwie trochę lekko
myślnie i — zgodnie ze swym brzydkim przyzwyczajeniem —
trochę za wiele mówił o pieniądzach, o swych honorariach
i długach, a co gorsza — trochę z góry wyraził się o Lamartinie i Manzonim. Jeden z obecnych przy tym pisarzy nie miał
nic lepszego do roboty, jak zdać sprawę pewnej gazecie medio
lańskiej z ujemnych uwag Balzaka o Manzonim, co wywołało
słuszne rozgoryczenie na źle odpłaconą gościnność. Balzac
uważa za stosowne szybko odjechać, lecz po tym pierwszym
nieszczęściu spotyka go w drodze dalsze; w Genui, skąd miał
zamiar przez Riwierę pojechać do Nicei, musi odczekać z po
wodu epidemii czas jakiś w kwarantannie — przykrość pozor
nie niewielka, która jednak później sprowadzi znacznie więk
szą. Dlaczego potem zmienia zamiar i zamiast do Paryża jedzie do Livorno, a stamtąd do Florencji, nie wiemy. Dopiero
3 maja, po trzech miesiącach wraca do Paryża. T rzy miesią
ce, cały kwartał — pierwszy w jego życiu, w ciągu którego nie
napisał ani jednej linii, nie przejrzał ani jednej korekty, nie
tknął pióra, żył, chłonął i używał życia.
*

*

*

Posępna chwila dla Balzaka, kiedy karetka pocztowa zbliża
się do rogatek Paryża. Wie dobrze, co go czeka po tych błogo-
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sławionych tygodniach. Wie, że na jego stole piętrzą się stosy
nie wyrównanych rachunków, że zafantowano mu powóz i wszy
stko, co tylko było do zabrania, że nie dostarczył dwóch powie
ści, za które pobrał z góry należność w dziennikach, że 50.000
franków, przyrzeczonych mu przed wyjazdem przez nowego
nakładcę, dawno już poszły z dymem. Ale jest gorsza sprawa.
W trakcie postępowania konkursowego u jego dawnego na
kładcy Werdeta zaskarżono weksle, które Balzac swego czasu
zbyt lekkomyślnie wystawił i chciał potem uznać za „grzecz
nościowe". Wierzyciele uzyskali jednak w sądzie nakaz aresz
towania dłużnika. O ile go pochwycą, Balzac, wczorajszy gość
książąt i markizów, musi powędrować do kryminału za długi.
Pierwszym więc zadaniem jest nie pozwolić się złapać. Bal
zac posiada w tym czasie trzy mieszkania: jedno przy ulicy
Cassini pod własnym nazwiskiem, z którego zdążył uratować
meble, drugie przy ulicy de Batailles, należące rzekomo do
„wdowy Durant" albo do niejakiego doktora Megeta, za trze
cie zaś służy mu pied-a terre przy ulicy de Provence. Lecz po
dobnie jak austriackie i pruskie armie po piętnastu latach w o
jaczki przejrzały taktykę Napoleona, tak wierzyciele Balzaka
wywęszyli w końcu wszystkie jego chwyty i podstępy. Hasła
i fałszywe meldunki nie dają już ochrony i Balzac pomimo
swoich trzech mieszkań nie ma w istocie dachu nad głową.
Najsłynniejszy pisarz Francji musi się kryć niczym zbiegły
galernik, toteż chętnie zamieniłby teraz swą sławę, którą we
Włoszech tak hojnie szafował, na absolutną anonimowość.
Nawet ucieczka do Frapesle, do wiernych Carraudów, jest
niebezpieczna; zanim wysiadłby z dyliżansu, całe miasteczko
wiedziałoby już o jego przybyciu.
Przyciśnięty do muru, zwraca się do swego dawnego sekre
tarza w „Kronice Paryża", młodego hrabiego Belloy, i błaga
go o „pokoik całkowicie sekretny i ukryty, o chleb i wodę, tro
chę sałaty i baraniny, kałamarz i łóżko".
A więc już bez jedwabnych zasłon, adamaszkowych sof, zło
tych kandelabrów i ozdobnych lasek. Nic, tylko stół do pracy
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i łóżko do spania. Zegar czasu cofnął się o lat siedemnaście,
do mansardy przy rue Lesdiguieres.
Młody Belloy nie może jednak z jakichś powodów użyczyć
mu azylu. W tym niebezpiecznym momencie ratuje go powtói'nie wypróbowana przyjaciółka, księżna Visconti. O wiele od
ważniejsza od pani Hańskiej, która jeszcze w pięćdziesiątym
roku życia obawiać się będzie plotek przyjaciół i znajomych,
bierze kochanka do swego mieszkania przy avenue des Champs
Elysees i nakłada mu najsurowszą klauzurę. Nie wolno mu
wyjść na ulicę ani pokazać się odwiedzającym i tylko z ukry
cia, zza portiery może przyglądać się paryskiej wiośnie. Lecz
zakonna cela nie straszna jest dla Balzaka, zwłaszcza gdy jej
drzwi graniczą z sypialnią uroczej kochanki. Z cudownym za
pałem rzuca się w pracę. W ciągu dwóch niespełna miesięcy
kończy dwie powieści „Bank Nucingen“ i „La femme superieure“ , pisze ostatnie „Powiastki ucieszne“ i modeluje nowelę
„Gambara“ .
Nie zapłacone weksle i natarczywi wierzyciele rzadko wpły
wali tak dodatnio na literacką produkcję i prawdopodobnie
Balzac, dla którego troski i długi istnieją tylko wtedy, gdy
grunt pali mu się pod stopami, tworzyłby w tym ukryciu da
lej w najlepszym humorze. Ale nagle, pewnego dnia, woźni
sądowi pukają także do tych uświęconych drzwi. Jak to zwy
kle bywa, pewna Dalila zdradziła Samsona. Jedna z poprzed
niczek hrabiny Visconti, może nawet rozżalona, bo nie zabra
na powtórnie do Italii, pani Marbouty, zazdrości rywalce go
ścia w jej małżeńskim domu i podaje policji adres pisarza.
I oto woźni sądowi stoją w salonie hrabiny Visconti i stawia
ją okrutną alternatywę: albo natychmiastowe zapłacenie dłu
gów, albo odmarsz do więzienia.. I znów ujawnia się szlachetność
hrabiny; chociaż bynajmniej niebogata, płaci dług i woźni od
chodzą.
Niestety, ku utrapieniu Balzaka ten wykup kochanka nie
pozostaje tajemnicą. Z „Gazette de Tribunaux“ dociera drażli
wa afera do dzienników i Balzac uprawiający jeszcze wciąż
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bezsensowną grę. z oddaloną o setki mil panią Hańską, której
przedstawia się jako nieszczęśliwy samotnik, musi je j donieść:
„Draby, których obowiązkiem jest prowadzenie dłuż
ników do więzienia, wykryli moją kryjówkę na skutek
zdradzieckiej denuncjacji. Było mi bardzo przykro, że
kompromituję moich gospodarzy użyczających mi wspa
niałomyślnie schronu. N ie chcąc iść do więzienia, musia
łem na miejscu wystarać się o pieniądze na pokrycie dłu
gu w sprawie Werdeta i zaciągnąć pożyczkę u tychże
przyjaciół".
Nazwiska kobiety, która go ocaliła, nie wymienił oczywiście
w liście do swej zazdrosnej korespondentki. W stosunku Bal
zaka. i pani Visconti odwaga i wielkoduszność są zawsze i wy
łącznie po je j stronie.
*

*

*

Z ostatecznych opresji ratują Balzaka zwykle kobiety. Obec
nie, gdy przynajmniej najdokuczliwsze długi są spłacone, pi
sarz może wreszcie z podniesioną głową pojechać do swej uko
chanej Turenii, do przyjaciół Margon,ne‘ów, gdzie nikt nie bę
dzie go nachodził i pobyt nic go nie kosztuje. I znów odpowie
dzią na wszystkie tarapaty jest arcydzieło „Cezar Birotteau".
Jaki temat może odpowiadać bardziej świeżo uratowanemu
przed więzieniem za długi niż opowieść o człowieku zadłużo
nym, ściganym, dręczonym, obrażanym i poniżanym praktyka
mi adwokatów, wierzycieli i sądów, ponieważ — właściwie
wbrew swej woli, przez lekkomyślność jedynie — uwikłał się
w spekulację. Wszystko, co sam przeżył w ostatnich miesią
cach i latach, daremne uganianie się za kredytem, zawodność
przyjaciół, bezlitosność weksli i skryptów dłużnych, piekielną
zemstę pieniądza na każdym, kto mu nie służy całą duszą —
cały ten świat do tej pory zamknięty przed literaturą francu
ską został odtworzony w wielkim eposie mieszczańskim w „CeBalzac — 19
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zarze Birotteau". Ta historia błahej, drobnomieszczańskiej
upadłości staje obok wielkich, często gigantycznych powieści
„Komedii Ludzkiej" jako dobroczynny i miły kontrast, potę
gując dzięki temu prawdziwość i pełnię Balzakowskiego świa
ta. Udało mu się znowu — nie po raz pierwszy — przezwycię
żyć niedawne udręki i nadać im kształt twórczy.
Zdrów, wesół i pełen animuszu wraca na jesieni do Paryża.

Rozdział

X V II

n

S A R D Y Ń S K IE K O P A L N IE SR E B R A
Rok 1836 i 37 to lata zmagań i katastrof w życiu twórcy.
Rok 1838 powinien wreszcie — o ile można cokolwiek w jego
życiu mierzyć normalną miarą — przynieść zwrot. Latem hra
bina Yisconti spłaciła najgroźniejsze długi, zaś „Cezar Birotteau“ ukończony w niecałe dwa miesiące przyniósł pisarzowi
najwyższe dotąd honorarium. 20.000 franków — w czasach
gdy wartość pieniądza jest o wiele większa i nie istnieją podat
ki suma omal gigantyczna — wypłacają mu gotówkę same
' tylko gazety za prawo przedruku. Balzac stoi tak wysoko w ce
nie, że przy jego niezrównanej produktywności i zapasie niezużytego dotąd materiału mógłby z łatwością zarabiać 60.000
do 100.000 franków rocznie. W ciągu dwóch lat mógłby, żyjąc
wygodnie i nie przemęczając się huraganowym tempem, umo
rzyć wszystkie długi. Teraz, gdy jego powieści przynoszą mu
z roku na rok większe dochody, gdy przygotowuje się zbioro
we wydanie jego dzieł i jego literacka pozycja umocniła się
w całej Europie, miałby najlepszą sposobność wprowadzenia
wreszcie ładu w swoje pełne niepokoju życie.
Ale — i to jest najgłębszy sens jego życia — nie pragnie
on wcale tego ładu. Zawsze, ilekroć niebo nad nim poczyna błę
kitnieć, ściąga na siebie w swawoli — która jest istotą jego na
tury — wciąż nowe burze. Gdy tylko okręt ma zawinąć do por
tu, Balzac steruje z powrotem na burzliwe morze. Właśnie
w tym roku, gdy jego życie zdaje się bliskie uporządkowania,
19*
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wprowadza weń znowu chaos dwoma niezwykłymi szaleń
stwami.
Szaleństwa Balzaka mają tę typową dla niego osobliwość,
że w swych początkach są raczej rozsądne. Wszystkie jego spe
kulacje wychodzą ze zdrowych i trzeźwych przesłanek, są ob
liczone dokładnie i słusznie. Drukarnia oraz odlewnia czcionek
były — wykazali to jego następcy — przedsiębiorstwami na
prawdę dochodowymi, zaś „Kronika Paryża" mogła przy współ
pracy tylu wybitnych piór stać się czołowym pismem Paryża.
Cóż, kiedy jego interesy, a czasem także jego powieści psuje
to, że niecierpliwy w swej namiętności i namiętny w niecier
pliwości, za prędko nadaje wszystkiemu rozmiary niezwykłe,
nie potrafi utrzymać niczego w proporcjach rozsądnych
i umiarkowanych. Ta potęgująca się w nieskończoność, pier
wotna siła jego geniuszu zawodzi tam, gdzie trzeba kalkulować
jasno i brać pod uwagę najmniejsze nawet szczegóły.
Również nowy pomysł Balzaka jest w początkach całkiem
logiczny; wynikł on z rzetelnej i zrozumiałej tęsknoty artysty,
który pragnie nareszcie stworzyć sobie i swej pracy upragnio
ny spokój. Od lat majaczy przed nim wieczne marzenie wszy
stkich tw órców : mały, ustronny domek zaszyty w zieleni, gdzie
mógłby żyć z dala od ludzi, wyłącznie dla swego dzieła, taka
willa „Delices", jaką posiadał Voltarie, lub „Montmorency"
Jana Jakuba Rousseau, albo „Vaucluse“ Petrarki. Paryż był
cudowną szkołą dla początkującego pisarza, dopóki mógł tam
żyć i obserwować, sam nieznany i niedostrzegany. Obecnie, gdy
jest przedmiotem obserwacji, gdy jego życie prywatne jest
żerem dzienników, a żurnaliści i wierzyciele w yrywają sobie
wzajemnie dzwonek u jego drzwi, Balzac odczuwa to jako
ograniczenie wolności osobistej i przeszkodą w twórczym sku
pieniu. Po co więc siedzieć nadal w Paryżu? Minęły czasy, gdy
musiał uganiać się za redaktorami i nakładcami. Jak królowie
Francji rządzili państwem z Wersalu i Blois, tak on może wła
dać publicznością i prasą z dowolnego ustronia. Poza tym nu
ży go coroczne korzystanie w czasie wakacyj z gościny Mar-
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gonne‘ów Carraudów lub innych przyjaciół. Jak każdy chłop,
jak każdy drobny rentier pragnie Balzac posiadać również
swój własny skromny dom. Od dawna już pragnął nabyć
małą willę w Turenii na pracownię, zatrzymując mieszkanie
w Paryżu, nigdy jednak nie posiadał na to dość gotówki. Teraz
staje się nagle oszczędny — jego najbardziej zwariowane po
mysły zaczynają się zawsze od próby zmniejszenia budżetu —
i zmienia pierwotny zamiar. Po co mu willa na wsi i mie
szkanie w Paryżu? Czy nie lepiej i oszczędniej znaleźć sobie
domek wśród pięknego krajobrazu niedaleko Paryża, gdzie
mógłby mieszkać przez cały rok, z dala od życia stolicy, a jed
nak dość blisko, aby każdej chwili pojechać do Paryża dla za
łatwienia interesu lub rozrywki?..
Balzac nie szuka długo odpowiedniego miejsca. Człowiek
0 jego demonicznej pamięci ma przed sobą przez całe życie ob
raz każdego wzgórza i każdego domu, na które bodaj przez
chwilę padł jego wzrok. Z licznych wycieczek do Wersalu,
gdzie odwiedzał naprzód księżnę d‘Abrantes, potem hrabinę
Visconti, pozostało mu wyraźne wspomienie doliny Sevres
1 miasteczka d‘Avray. Tutaj odnajdzie „całą świeżość, cień,
aromat i zieleń szwajcarskiej doliny"... Jak to będzie cudow
nie po męczącej pracy wspinać się na wzgórza dokoła Sevres
i stamtąd ogarnąć wzrokiem rozległy pejzaż i srebrną wstęgę
Sekwany, mając za sąsiadów tylko winnicę, pola i ogrody,
a przecie blisko tego Paryża, który poprzysiągł sobie zdobyć.
Wybudować sobie tam domek, wyposażony w rzeczy najnie
zbędniejsze, przystosowany do pracy jak rękawiczka do rę
ki — tani domek, który na zawsze uwolni go od troski o kwar
talny czynsz.
Powziąwszy szybko decyzję, Balzac szykuje się do wynaję
cia w „tej zapadłej wiosce", jak pisze do pani Hańskiej, „cał
kiem skromnej chatki". W e wrześniu 1837 podpisuje kon
trakt z ipałżeństwem Yalet, mocą którego nabywa teren o roz-
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miarze ośmiu arów* wraz z małym domkiem i zabudowaniami
gospodarczymi za cenę 4500 franków. Mierzona miarą Balza
ka jest to naprawdę drobna i mądra spekulacja. Dla człowie
ka zarabiającego 50.000 — 80.000 franków rocznie nabycie za
tę kwotę niewielkiej i korzystnie położonej parceli nie jest żad
nym ciężarem; osiem dni, czternaści dni, a wydatek zostanie
pokryty i marzenie wielu lat spełnione.
Ale zaledwie Balzac dotknie pieniędzy, miesza się w tę spra
wę demon, ten sam, który zmusza gracza do podwojenia i zwie
lokrotnienia stawki. Zaledwie Balzac posiada kawałek ziemi,
już mu on nie wystarcza. Wywiedział się w jakiś sposób, że
w planowanej kolei żelaznej do Wersalu dworzec Sevres bę
dzie leżał tuż pod jego terenem. Natychmiast z wrodzoną mu,
słuszną intuicją Balzac powiada sobie, że grunt w pobliżu
dworca w niedługim czasie podniesie się znacznie w cenie.
A więc kupować ziemię! I Balzac, niecierpliwy jak zwykle, za
tracając wszelki umiar, poczyna skupować tereny na prawo
i lewo od drobnych chłopów i właścicieli, którzy wnet miarku
ją, że ten pan w pośpiechu i łapczywości zapłaci im każdą
cenę. Po paru tygodniach Balzac, który tymczasem zapomniał
o małym domku i w duchu widzi już sad i kultury owocowe
w swym wspaniałym parku, bez naradzenia się z kimkolwiek,
bez obejrzenia nawet z bliska terenu i zasięgnięcia opinii fa 
chowców, nabył czterdzieści arów i wydał na sam grunt
18.000 franków, nie postawiwszy dotąd jednego kamienia, nie
zasadziwszy jednego drzewka, nie wzniósłszy jednego muru.
Wydatki nie są jednak dla niego nigdy wydatkami, dopóki
są długami. Upaja się miodowymi miesiącami posiadania: po
co, zanim stanie dom, łamać sobie głowę, czym go zapłaci?
Czyż nie posiada pióra, magicznego narzędzia, który zmienia
zapisany papier natychmiast w tysiącfrankówki? A potem
drzewa owocowe, jakie zasadzi w terenie — na razie zupełnie
jeszcze nagim — wszak one same przyniosą mu majątek. Czy
Jeden ar 100 m.
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nie należałoby tam na przykład założyć plantacji ananasów?
N ikt do tej pory nie wpadł we Francji na pomysł, aby hodo
wać w inspektach ananasy w jej dobrym ciepłym słońcu, za
miast sprowadzać je morzem z dalekich krajów. Na samych
ananasach można — oblicza przyjacielowi Gautierowi — zaro
bić do 100.000 franków, więc trzy razy tyle, ile będzie go ko
sztował dom. Poza tym dom nie będzie go w ogóle nic koszto
wał, nakłonił bowiem swych przyjaciół Viscontich, aby party
cypowali w tym świetnym interesie. On wybuduje dla siebie
nową willę — we frontowej części parceli, oni natomiast prze
budują dla siebie starą chatę i będą mu płacić odpowiedni
czynsz — a więc nie ma obawy!
W istocie Balzac nie żywi obaw ani trosk prócz jed n ej: po
stawić najprędzej dom. Z tym samym rozgorączkowaniem,
z jakim buduje w powieściach losy ludzkie, pragnie zbudować
swój dom. Nadciąga cała armia robotników — murarze, cieśle,
stolarze, ogrodnicy, malarze i ślusarze. Wszystkie roboty roz
poczyna się równocześnie; tutaj wznoszą w pośpiechu mur,
mający zabezpieczyć pochyły teren, tam kopią fundamenty pod
willę, tu zakładają i gracują ścieżki, gdzie indziej sadzą 40 ja 
błonek, 80 grusz oraz karłowate drzewka szpalerów. Przez noc
zmienia się okolica „zapadłej wioski", powstaje zamęt — ko
nieczny Balzakowi do życia jak ożywczy środek wzmacniający.
Co tydzień pnie się zadyszany na wzgórze, aby poganiać robot
ników, jak pogania pocztylionów w czasie podróży. Niech ko
sztuje, ile chce, na wiosnę 1838 musi być wszystko gotowe.
I Balzac najchętniej zmusiłby nawet drzewa sadu, by zamiast
na jesieni owocowały w oznaczonym przez niego terminie.
Tak m ija tydzień po tygodniu. Jest zima. Rosną mury i wraz
z nimi wydatki. Zwolna owłada Balzakiem lekki niepokój. Ho
norarium za „Cezara Birotteau" wpakował w grunt, nakład
ców wydoił doszczętnie i mowy nie ma o nowych zaliczkach.
Pisarz nie pracuje z właściwym sobie rozmachem, wyczeku
jąc z gorączkową niecierpliwością nowego domu; wszak za
wsze według jego zdania jedna pasja wysysa drugą i odbiera
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jej siłę. I znów, podobnie jak to było z drukarnią, Balzac ze
skromnie zrazu pomyślanej spekulacji wpadł w wielką tran
sakcję, do której nie dorósł. I podobnie jak do drukarni doku
pił odlewnię czcionek, aby jedno głupstwo powetować drugim,
większym, tak teraz ma w planie nowy interes, który powi
nien go wyratować z terenowej spekulacji. Stu tysięcy nowych
długów nie można pokryć wyłącznie oszczędnością i pisaniem,
tu trzeba od razu zarobić milion. Literaturą nie można zaro
bić błyskawicznie majątku, trzeba znaleźć nowy sposób i Bal
zac jest przekonany, że go znalazł. I tak, zanim nadejdzie wio
sna, w ciągu której zamierza wprowadzić się do nowego domu,
pisarz znika bez śladu z Paryża. N ikt nie wie, dokąd. Ze swe
go planu zdradza tylko tyle :
„Będę nareszcie wolny i bez trosk. Nie będę
wciąż materialnych przykrości, będę bogaty!"

*

*

miał

*

Historia o Balzaku, który chce jednym pociągnięciem zostać
milionerem, jest szaleństwem o balzakowskich wręcz rozmia
rach i brzmi tak niewiarogodnie, że w powieści uznano by ją
za psychologicznie nie umotywowaną i źle świadczącą o inwen
cji autora. Gdyby nie istniały dokumentarnie stwierdzone
szczegóły, nie miałbym odwagi opowiadać o tym błazeńskim
posunięciu geniusza. Lecz w życiu Balzaka powtarza się za
wsze z niezwykłą dokładnością paradoksalne zjawisko, że ten
sam umysł, który w artystycznym utworze potrafi niezawod
nym \yzrokiem przejrzeć i ogarnąć każdą sytuację, w obliczu
rzeczywistości jest dziecięco naiwny i ufny. Opisując swojego
Grandeta czy Nucingena, jest mistrzem w liczeniu i niezrów
nanym psychologiem, w świecie realnym natomiast pada ofia
rą każdego wydrwigrosza i pozwala się nabić w butelkę łat
wiej od starego gracza na loterii. W tej samej sytuacji, do
której jako artysta najzupełniej dorósł, w życiu zachowuje się
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nierozważnie i bez zastanowienia. Najjaskrawszym przykła
dem tego równoczesnego jasnowidztwa i zaćmienia jego by
strego umysłu jest właśnie epizod z poszukiwaniem skarbów.
Latem 1836 pisze Balzac na ten temat jedną ze swych naj
świetniejszych nowel „Facino Cane“ . Opisuje w niej, jak to
na jakimś weselu wpadł mu w oczy jeden spośród trzech mu
zykantów, klarnecista. W osiemdziesięcioletnim ślepym star
cu z majestatyczną głową wyczuł natychmiast tajemnicę. Wda
je się z nim w rozmowę i klarnecista zagrzany paru kielicha
mi wina opowiada mu następującą historię. Jest on ostatnim
potomkiem książęcego rodu Cane, byłym senatorem republiki
weneckiej. Długie lata spędził w więzieniu. Podczas ucieczki
przez mur więzienny dostał się przypadkiem do ukrytego
skarbca prokuratorów *, gdzie piętrzyły się stosy złota i sre
bra republiki. On jeden zna to miejsce, ale wskutek ślepoty,
jakiej nabawił się w czasie długoletniego pobytu w więzieniu,
nie może dostać się do skarbca. Lecz zna dokładnie miejsce
i gdyby ktoś zechciał pojechać z nim do Wenecji, obaj zosta
liby najmożniejszymi ludźmi świata. Bierze Balzaka pod ra
mię i zaklina go, aby udał się z nim do Italii.
Dokoła śmieją się z szaleńca, dwaj muzykanci znają już tę
historię i nie wierzą w nią. Pisarz, autor noweli z 1836, rów
nież nie myśli o tym, aby pójść ze ślepcem do Wenecji i opłacić
mu podróż. Nie wdaje się w tę fantastyczną sprawę i pozwala
umrzeć starcowi w przytułku dla ślepców, nie próbując podjąć
jego dziedzictwa. W wymyślonym opowiadaniu postępuje Bal
zac całkiem rozumnie, jak każdy rozsądny człowiek. Ale jakże
inaczej zachowa się — zaledwie w rok później — gdy wymy
ślony epizod urzeczywistni się w jego oczach naprawdę. Zda
rza się bowiem zupełnie ta sama sytuacja, jaką wyśnił z fan
tazji.
W czasie powrotu z drugiej podróży włoskiej w kwietniu
1837 Balzac musiał odbyć kwarantannę w szpitalu genueńskim* Ośmiu najwyższych urzędników w republice weneckiej (przyp. tłum.).-
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Jest to jedno z najnudniejszych miejsc, rodzaj więzienia bez
muru. Jest się wolnym i niewolnym zarazem, nie można pra
cować ani chodzić na spacery, jedynym zaś zajęciem jest poga
wędka z przygodnymi towarzyszami. Pewien towarzysz, tym
razem nie żaden ślepy klarnecista, lecz skromny kupiec naz
wiskiem Giuseppe Pezzi, opowiada przypadkiem, bynajmniej
nie w zamiarze naciągnięcia Balzaka i uwikłania go w speku
lację, jakie to skarby kryją się w jego ojczyźnie, na wyspie
Sardynii. Znajdują się tam stare kopalnie srebra, opuszczone
i zaniedbane, ponieważ ludzie sądzą, że Rzymianie wyeksplo
atowali je już doszczętnie. W rzeczywistości Rzymianie swą
prymitywną techniką potrafili wytopić z rudy tylko małą
część srebra i szlaka zalegająca całe hałdy jako zupełnie bez
wartościowa zawiera jeszcze spory procent srebra, które współ
czesna technika mogłaby zużytkować. Kto wystara się o kon
cesję — a w dzisiejszych warunkach można ją dostać pół dar
mo — ten zostanie w najkrótszym czasie bogaczem.
Tak opowiada poczciwy signor Pezzi przy stole i to, co mówi,
jest nawet słuszne. W istocie nowoczesna metalurgia potrafi
wydobyć zupełnie inne normy procentowe szlachetnego krusz
cu z mieszanych rud i niezliczone kopalnie, porzucone dwa ty
siące lat temu, są dziś z zyskiem eksploatowane. Ale poczci
w y Giuseppe Pezzi nie przeczuwa wcale, że wrzucił iskrę do
beczki prochu. Balzac już w momencie opowiadania dzięki
swym wizjonerskim zdolnościom natychmiast widzi plastycz
nie, jak z szarej szlaki oddziela się białe srebro, jak spiętrza
się i formuje w bite talary — setki tysięcy, miliony, miliardy,
upaja go już sama myśl o tym. Nalega na prostodusznego signora Pezzi, aby natychmiast kazał zbadać przez najlepszych che
mików ową szlakę. Zdobycie kapitału na tak pewny interes
będzie dla niego igraszką, a każdy interes, zaledwie o nim po
słyszy, jest dla płonącego w Balzaku optymisty pewny. Obaj
zapewnią sobie wielkie udziały w przedsięwzięciu i będą bo
gaci, szalenie bogaci. Dobry signor Pezzi, zdumiony porywa
jącym entuzjazmem obcego pana z Paryża, staje się powścią-
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gliwszy, lecz przyrzeka pisarzowi zająć się tą sprawą i prze
siać mu żądane próbki metalu.
Od tej chwili Balzac opętany “jest myślą, że porzucone ko
palnie sardyńskie mogą być jego ratunkiem i pokryją nie tyl
ko nowy dom „Les Jardies", lecz także jego długi. Uczynią
go wreszcie wolnym. Gdy w sytuacji wymyślonej w „Facino
Cane“ uważa poszukiwacza skarbów za wariata, tutaj sam
staje się ofiarą tej myśli. Prędko napisze jeszcze „Cezara Birotteau", tymczasem signor Pezzi prześle mu próbki metalu,
a wtedy natychmiast rzuci się w ten interes z kapitałem
i ekspertami!
Ale m ijają tygodnie i miesiące, „Cezar Birotteau" jest daw
no skończony, a pan Pezzi nie daje znaku życia Balzaka ogar
nia niepokój. Może ten głupiec, zaintrygowany entuzjazmem
Balzaka, zorientował się, jaki milionowy interes leży tam odło
giem, i teraz łotr stara się sam o koncesję, bez jego udziału?
Istnieje tylko jeden sposób, aby do tego nie dopuścić-: uprze
dzić go, rozejrzeć się samemu na miejscu, w Sardynii. Nieste
ty, brak paruset franków kapitału inwestycyjnego na podróż
stoi na przeszkodzie milionowej .aferze, Balzac nie może ich
na razie znikąd wytrzasnąć. Mógłby wprawdzie iść do swego
przyjaciela Rotszylda lub innych potentatów finansowych
i przedłożyć im swój projekt. Ale Balzac, naiwny — śmiało
rzec można — głupi, gdy idzie o jego własne transakcje — są
dzi, że pan Pezzi jedynie jemu powierzył wielką tajemnicę,
i skoro zdradzi ją komukolwiek, potężni kapitaliści skradną
mu ten pomysł, podobnie jak skradli tajemnicę taniego papie
ru Dawidowi Sechard w „Straconych złudzeniach". Zwierza
się tylko komendantowi Carraudowi. Ten zacny, żyjący w cie
niu oficer, z nudów podejmujący niekiedy małe doświadcze
nia, urasta w bujnej wyobraźni pisarza do rangi wielkiego
chemika, „który zna tajemną metodę, umożliwiającą wydzie
lenie złota i srebra w formie dowolnych stopów z innych mate
riałów — i co więcej bez specjalnych kosztów".
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Dobroduszny Carraud jest zdania, że sama idea nadaje się
do dyskusji. Nie jest jednak skłonny ani do podróży, ani do>
zainwestowania kapitałów. Jedynie matka Balzaka, stara spekulantka, pożycza mu paręset franków. Resztę dopożycza sobie
u doktora Nacąuarda oraz swego krawca i w połowie marca
1838 jedzie na Sardynię, aby zdobyć kopalnie srebra.
Jasne jak słońce, że owa jazda jest donkiszoterią najbar
dziej nonsensowną i musi skończyć się fiaskiem. Bo nawet gdy
by sam projekt rokował wielkie powodzenie — tu znowu intui
cja Balzaka była słuszna — jak może pisarz, który w życiu nie
widział kopalni, ocenić w dwóch, trzech dniach jej wydajność?
Balzac nie wiezie z sobą żadnych instrumentów,a gdyby je na
wet miał, nie potrafiłby oznaczyć ilości i zawartości procento
wej srebra. N ie naradził się z żadnym prawdziwym fachow
cem, nie zna dostatecznie języka włoskiego i nie może się na
wet porozumieć. A ponieważ nie chciał nikomu zaufać, nie po
siada żadnych poleceń ani pieniędzy, aby wystarać się o ko
nieczne informacje, nie wie, do jakich władz ma się zwrócić
0 koncesję, a gdyby nawet wiedział, brak by mu było handlo
wej bazy i przede wszystkim kapitału. Powiada wprawdzie:
„Wystarczy, jeśli zdobędę próbkę tej substancji", ale gdzie
1 czym jest „ta substancja"? Czy to hałdy szlaki leżące nie
wiadomo gdzie, zarośnięte od dawna zielskiem, czy też ruda
w zasypanych kopalniach? Nawet doświadczony inżynier gór
nik potrzebowałby miesięcy na stwierdzenie stanu rzeczy,
gdy tymczasem Balzac ufa jedynie swemu magicznemu wzro
kowi.
Ale nawet i tych miesięcy pisarz nie ma do dyspozycji. Czas
bowiem jest dla niego pieniądzem, a nie mając pieniędzy, musi
się spieszyć. Od początku wprowadza przeto zwyczajne balzakowskie tempo; pięć dni i nocy spędza bezsennie na koźle
dyliżansu na trasie Paryż — Marsylia, a z jego finansami jest
tak krucho, że w drodze żywi się wyłącznie mlekiem. Lecz
rzeczywistość nie ma bynajmniej zamiaru dostosować się do
jego tempa. W Marsylii dowiaduje się, że w najbliższym czasie
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nie odpływa na Sardynię żaden statek i że istnieje tylko możli
wość przejazdu drogą okrężną przez Korsykę, skąd mógłby
ewentualnie przeprawić się łodzią na Sardynię.
To jest pierwsze uderzenie w porcelanowy skład jego na
dziei. W nastroju daleko chłodniejszym udaje się do Tulonu,
napisawszy przedtem do przyjaciela Carrauda te melancholij
ne słowa:
„Z a kilka dni będę na moje nieszczęście o jedną iluzję
uboższy. Zawsze dzieje się podobnie: w momencie gdy
jest się blisko rozstrzygnięcia, zaczyna się tracić wiarę“ .
Po burzliwej podróży morskiej ciężko chory przybywa do
Ajaccio. Tu czeka go nowa próba cierpliwości: pięć dni kwa
rantanny, ponieważ w Marsylii wybuchła cholera. Po tych
pięciu dniach następuje parę dalszych daremnie straconych,
musi bowiem czekać na jakiś żaglowiec udający się do. Sar
dynii. Zbyt rozstrojony i zgorączkowany, aby wykorzystać ten
czas na pracę, wędruje po Ajaccio, ogląda dom rodzinny swe
go wielkiego rywala Napolena i przeklina signora Pezzi, któ
ry zwabił go na tę szaloną wyprawę. Drugiego kwietnia może
wreszcie przeprawić się barką jakiegoś poławiacza korali do
Sardynii, jedząc po drodze tylko złowione ryby. W Alghiero
nowy postój, nowa pięciodniowa kwarantanna, nowa udręka.
Wreszcie dwunastego kwietnia może wstąpić na ląd sardyński, skrywający tak zazdrośnie jego przyszłe miliony. Stracił
cały miesiąc i do tej pory nie widział jednego ziarnka srebra.
A więc szybko na teren kopalni! Leżą one co prawda w odle
głości zaledwie trzydziestu kilometrów, ale od czasów rzym
skich znikły tu wszystkie drogi. N ie ma szos, nie ma wozów
w tym kraju, którego ludność, jak pisze, posiada nie więcej
kultury od Polinezyjczyków lub Hunów. Ludzie półnadzy,
w łachmanach, domy bez pieców, po drodze nie ma zajazdu
ani karczmy. Balzac, który od lat nie dosiadał konia, musi ze
swymi stu kilogramami żywej wagi trząść się czternaście do
szesnastu godzin w siodle, a gdy w końcu dobija do Nurry,
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jego nadzieje są ostatecznie zdruzgotane. Nawet gdyby kopal
nie nadawały się do eksploatacji, nie mógłby ich nabyć. Przy
był za późno. Przez półtora roku jego były towarzysz Giuseppe
Pezzi, zachęcony entuzjazmem Balzaka, nie zasypiał gruszek
w popiele. Nie stworzył wprawdzie żadnej nieśmiertelnej po
wieści, nie kazał stawiać domu z plantacją ananasów, nato
miast nachodził dopóty urzędy, kwestury i prefektury, póki
mocą królewskiego dekretu nie uzyskał prawa eksploatacji
opuszczonych hałd. Podróż Balzaka była zatem całkiem zbędna
i, jak Napoleon po Waterloo, pragnie teraz tylko powrócić naj
szybciej do Paryża, do swego „ukochanego piekła". Ale nie ma
pieniędzy na drogę powrotną, musi zatem z Genui pojechać
do Mediolanu, aby tam na nazwisko Viscontich zaciągnąć po
życzkę. Tym razem będzie to smętny pobyt — bez hrabiów,
książąt i wspaniałych przyjęć. Rozgoryczony i znużony, lecz
zawsze pełen sił żywotnych wraca wieczny bankrut w czerwcu
do Paryża.
A oto wynik przedsięwzięcia: stracił bezużytecznie trzy mie
siące, wydał niepotrzebnie pieniądze, naraził swoje nerwy na
szwank — wszystko dla bezsensownej przygody, a raczej przy
gody, która dla niego była pozbawiona sensu. Albowiem —
tragiczna ironia — podobnie jak to było z innymi jego projek
tami, z drukarnią, zecernią, spekulacją gruntami, Balzac ra
chował słusznie i jego intuicja nie zawiodła. Dzięki pomysłom,
które miały go uczynić bogatym, inni naprawdę zrobią mają
tek. Po upływie kilkudziesięciu lat, sardyńskie kopalnie sre
bra, uważane za bezwartościowe hałdy, są już w pełni rozwoju
i rozbudowy; w 1851 zatrudniają 616 robotników, dziewięć
lat później już 2.038, w roku 1869 — 9.171 robotników i „T o
warzystwo Kopalń Srebra" zgarnia w rzeczywistej gotówce
miliony, o których śnił Balzac. Intuicja pisarza jest zawsze
słuszna, ale łaskawa tylko dla artysty. Gdy jednak usiłuje
przekroczyć właściwą mu dziedzinę, sprowadza go na bezdroga. Balzac realizujący fantazję w swych dziełach zdobywa set
ki tysięcy, a ponadto nieśmiertelne dzieła; Balzac, zamienia-
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jący iluzję w pieniądz, naraża się tylko na długi i tym samym
na konieczność dziesięciokrotnej, stokrotnej pracy.
Przed odjazdem Balzac napisał swej przyjaciółce prorocze
słowa:
„N ie obawiam się podróży, obawiam się powrotu, sko
ro mój plan zawiedzie".
Wie, że czeka go to samo, co za każdym powrotem: upomnie
nia, rachunki, procesy, wyrzuty, pozwy i praca bez końca —
wszystko podwojone, wszystko podniesione do dziesiątej po
tęgi. Pośród złych przeczuć jedna myśl dodaje mu otuchy: oto,
że będzie mógł od razu schronić się w swej nowej, zapewne go
towej już willi, aby tam powetować stracony czas. I znów
rozczarowanie. N ic nie jest gotowe. „Teren jest nagi i gładki
jak dłoń", dom nie jest jeszcze pod dachem, pisarz nie może
rozpocząć w nim pracy, albowiem architekt, murarze i robot
nicy pracowali zbyt opieszale; Balzac zapomniał o tym, że inni
nie stosują balzakowskiego tempa. Niecierpliwie pogania ich
i popędza, i zanim jeszcze położono ostatnie wiązanie dachu,
wprowadza się mimo przestróg doktora, który uważa pobyt
w nowym domu za szkodliwy dla zdrowia. Jeszcze nie urato
wał i nie przewiózł swych mebli z ulicy de Batailles, jeszcze
przez cały dzień stukają młoty i jęczą piły, bo i pawilon dla
hrabiny Visconti przebudowują od fundamentów, jeszcze gracują i asfaltują dróżki w ogradzie, jeszcze z wielkim hałasem
i pośpiechem
co niestety zemści się srogo — wznoszą mury
dokoła posiadłości. Lecz Balzac, nieuleczalny iluzjonista, roz
koszuje się w tym chaosie dziełem już dokonanym i w pierw
szym zachwycie tak opisuje nowy dom:
„M ój dom leży na zboczu góry, lub raczej wzgórza, pod
Saint-Cloud, które od południa graniczy z parkiem kró
lewskim. Widok od strony zachodniej obejmuje miastecz
ko d‘A vray; od południa — szosę w kierunku Avray,
wijącą się wzdłuż pogórzy aż do miejsca, gdzie zaczyna
się ogród wersalski. Na wschodzie wzrok mój ogarnia
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Sevres i daleki widnokrąg, poza którym leży Paryż.
Opary wielkiego miasta przesłaniają skraj słynnych sto
ków Meudon i Bellevue. Z drugiej strony patrzę na rów
ninę Montrouge i drogę z Orleanu do Tours. Jest to kraj
obraz osobliwej piękności i porywających przeciwieństw.
Tuż poniżej mojej posiadłości wznosi się dworzec linii
kolejowej Paryż — Wersal; je j nasyp przebiega doliną
Avray, nie zacieśniając jednak wcale widoku. Mogę
więc w ciągu dziesięciu minut i za dziesięć sous dostać się
z „Les Jardies" na bulwar Magdaleny, w samo serce P a
ryża! Z ulicy de Batailles, z Chaillot lub ulicy Cassini
kosztowało mnie to co najmniej 40 sous i trwało godzinę.
Dzięki temu korzystnemu położeniu nabycie „Les Jardies“ nie będzie nigdy szaleństwem, wartość posiadłości
wzrośnie bowiem niepomiernie.
Obejmuje ona morgę
gruntu, od południa zamknięta jest tarasem o rozmia
rach 150 stóp2 i ogrodzona murem. Dotychczas nic nie
zostało jeszcze posadzone, ale na jesieni zrobimy z tego
zakątka istny raj, pełen roślin, krzewów i woni. W Pa
ryżu i okolicy można za pieniądze nabyć wszystko, będę
więc posiadał dwudziestoletnie magnolie, szesnastoletnie
lipy, dwunastoletnie topole, brzozy i tak dalej; drzewa
te zostaną przetransportowane wraz z grudkami ziemi
dokoła korzeni; będę miał także winną macicę, która
przyjedzie w koszach i jeszcze tego roku wyda grona.
Tak, cywilizacja to rzecz cudowna! Dziś co prawda te
ren jest jeszcze goły, ale w maju będzie tu zadziwiająco
pięknie. Muszę dokupić jeszcze w okolicy ze dwie morgi
gruntu pod ogród warzywny, sad itd. Potrzeba mi na to
30.000 franków, a te zarobię w zimie.
Sam dom jest wąski i stromy jak żerdź w klatce pa
puziej. Ma trzy piętra, na każdym jeden pokój. Na par
terze jadalnia i salon, na pierwszym piętrze garderoba
i sypialnia, na drugim moja pracownia. Stąd właśnie
wśród nocy piszę do Pani ten list.
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Piętra są połączone schodami tak stromymi, że przy
pominają drabinę. Wokół domu biegnie kryta galeria,
doskonałe miejsce do przechadzek. Sięga ona pierwszego
piętra i wspiera się na pilastrach z cegły. Cały niewielki
pawilon, przypominający architekturę włoską, jest otyn
kowany na kolor ceglany, węgły są z białego piaskowca,
podjazd i schody mają kolor czerwony. W domu jest
miejsce akurat dla mnie jednego.
O sześćdziesiąt kroków dalej, w głębi, w kierunku par
ku Saint-Cloud, stoją zabudowania gospodarskie: na par
terze kuchnia, pokój służbowy, spiżarnia, stajnia, szopa
na powóz i uprząż, łazienka, drewutnia, na pierwszym
piętrze wielkie mieszkanie, które można ewentualnie od
nająć, na drugim — pomieszczenie dla służby oraz pokój
gościnny. Mam do własnego użytku źródło, którego woda
jest równie dobra jak w słynnym źródle miasta d‘Avray,
z posiadłości zaś można robić wiele pięknych spacerów.
Dotąd żaden z pokoi nie jest umeblowany, ale powoli
sprowadzę tu wszystkie ruchomości z Paryża. I tutaj po
zostanę, dopóki nie dorobię się majątku. Już dziś „Les
Jardies" podoba mi się bardzo ; wierzę, że gdy tylko bę
dę miał dosyć pieniędzy, aby użyczyć sobie wreszcie wy
poczynku, zakończę tu kiedyś w spokoju moje dni. W ów
czas bez fanfar i werbli pożegnam wszystkie moje na
dzieje i ambitne plany“ .
Tyle Balzac. Relacje przyjaciół i odwiedzających brzmią
nieco inaczej : we wszystkich bez wyjątku dźwięczy z trudem
wstrzymywany śmiech. Nawet najlepsi, najbardziej życzliwi
przyjaciele Balzaka nie mogą zachować powagi, kiedy ze swą
oszałamiającą swadą ukazuje im wspaniałości swego terenu.
Dom, antycypujący w sposób dziwaczny architektoniczne idee
Corbusiera i jego szkoły, przywodzi na myśl pustą klatkę.
W ogrodzie, który Balzac w swych marzeniach zamienił w raj,
kilka cienkich drzewek wznosi nagie ramionka ku niebu, gliBalzac — 20
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niasta ziemnia nie zieleniła się jeszcze. Nadchodzi październik
i listopad, a jeszcze wciąż hałaśliwy rój robotników uwija się
po terenie, ponieważ Balzac wymyśla co dzień nowe, inne
upiększenie. To projektuje inspekty na swoje ananasy, które
zamierza sprzedawać w Paryżu z ogromnym zyskiem, to znów
chce zasadzić winną macicę z Tokaju, aby produkować wino
najbardziej ogniste, potem znów zamawia kamienną bramę
z potężnym napisem „Les Jardies", od której ma wieść zielona
alejka aż do wejścia do domu. Równocześnie dogląda urządze
nia sąsiedniego pawilonu dla hrabiny Visconti. Rzeczywiście
podąża ona wkrótce za kochankiem na samotne (w gruncie
rzeczy hałaśliwe) wzgórze. Jeszcze nie są wyrównane rachun
ki — 43.000 franków za roboty konstrukcyjne, 4.000 franków
tapicerowi, 1.000 franków ślusarzowi, dalsze dziesiątki tysięcy
na zakup gruntu — i nic nie rośnie jeszcze w rajskim ogro
dzie prócz długów i obciążeń hipotecznych, gdy wtem nadciąga
katastrofa.
Przy zakupie terenu Balzac zaufał zbytnio swemu „magicz
nemu spojrzeniu" i narzucił balzakowskie tempo prac. Dzięki
pięknym widokom i przedwczesnym marzeniom o kwitnących
sadach zapomniał poddać grunt fachowemu zbadaniu, a grunt
ten stanowi miękka, śliska glina. Pewnego ranka budzi go
grzmot. Balzac pędzi do okna. Niebo bez chmur, o burzy nie
ma mowy. To nie grzmot przetacza się w rannej ciszy, to
kosztowny mur runął. Balzac jest w ropaczy.
„Tobie, siostro najdroższa — pisze do Zulmy Carraud — mogę powierzyć moje ostatnie tajemnice. Siedzę
tutaj w straszliwej mizerii. Mury „Les Jardies" zapadły
się. Jest to wina budowniczego, który nie położył odpo
wiednich fundamentów. A le mimo że wina jest jego,
wszystko spada na mnie. Człowiek ten nie posiada jedne
go sou, a ja dałem mu już 8000 franków zaliczki".
Lecz Balzac nie może wyrzec się tych murów. Są one sym
bolem jego odosobnienia od świata i utwierdzają w nim świa-
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domość posiadania. Przybywają tedy robotnicy, aby je wznieść
na nowo. M ija kilka dni, kilka deszczowych nocy i znów rozle
ga się fatalny grzmot. Po raz drugi zapadł się miękki grunt,
po raz drugi osunął się mur. Na dobitkę nowa przykrość. Są
siad, na którego pole stoczyła się kamienna lawina, podnosi
wrzask i grozi procesem. „Qui terre a, guerre a " * •— troski
posiadacza gruntu, temat jego powieści „Chłopi", musi Balzac
przeżyć sam tak silnie jak niegdyś „Stracone złudzenia".
A do tego jeszcze złośliwa uciecha całego Paryża. Wszystkie
gazety pełne są anegdot o domu, w którym Balzac jako genial
ny architekt zapomniał o schodach. Odwiedzający opowiadają
ze śmiechem, jak musieli z narażeniem życia piąć się po ka
mienistym piargu. Historyjki prawdziwe i zmyślone wyrasta
ją jak grzyby po deszczu, bujniej od drzew i kwiatów Balza
ka. Nie pomaga również coraz większe odosobnienie pisarza,
nie pomaga jego zamknięcie się i izolacja. Stara, wierna gwar
dia z rue Cassini i de Batailles, zacni komornicy i egzekutorzy
sądowi nie lękają się drogi przez kamieniste wzgórze i przy
bywają, aby przysporzyć Balzakowi nieco swobodnej prze
strzeni w jego ciasnym domu, wynosząc z pokojów najcenniej
sze meble. Nawet w tej samotni, gdzie pragnął żyć wyłącznie
kraj obrazem i pracą, rozpoczyna się stara gra. Aby obrzydzić
swej wiernej drużynie ochotę do podobnych wizyt, Balzac za
każdym razem, gdy z „bocianiego gniazda" meldują zbliżanie
się kogoś podejrzanego, każe przenosić co najcenniejsze przed
mioty do willi ukochanej. Kiedy potem atmosfera znów się
oczyszcza i woźny, który w klatce pisarza znalazł tylko skrom
ne biurko, żelazne łóżko i parę bezwartościowych gratów, w y
cofuje się zawiedziony, dobre meble wędrują z powrotem
wśród śmiechów do jego domu.
To igranie z wierzycielami, które sprawia Balzakowi dzie
cinną uciechę i jest jedyną radością w jego dożywotniej wal
ce, udaje się przez parę miesięcy. W końcu jednak pisarz na*
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trafia na prawdziwego Gobsecka *, który być może na jego
własnych powieściach uczył się sztuki chwytania oszukańczych
dłużników. Ten lichwiarz, ku uciesze łaknącego skandalów
Paryża, wnosi skargę nie przeciw Balzakowi i nie przeciw jego
kochance, lecz przeciw bezradnemu rogaczowi, hrabiemu Guidoboni-Visconti. Hrabia jest oskarżony, że
„z jednej strony — ukrył część ruchomości pana Bal
zaka w bezpiecznej kryjówce, z drugiej — uczestniczył
w wynoszeniu mebli z posiadłości „Les Jardies". Ponad
to świadomie przyczynił się do pozbawienia wierzycieli
pana Balzaka znacznych wartości, które stanowiły za
staw pod ich żądania. Tym postępowaniem spowodował
szkodę, za którą musi odpowiadać".
Sen o „Les Jardies" jest skończony. Balzac nie może dłużej
dać sobie rady. „Chata" kosztowała go 100.000 franków ,. za
tem więcej niż innego pałac na Champs Elysees. Również hra
bina Yisconti ma już dość tego. Ustawiczne kłopoty pieniężne
zmąciły stosunki między nią i Balzakiem, opuszcza tedy wieś.
Balzac nie może się od razu zdecydować na zupełną rezygnację
z szaleństwa posiadania. Raz jeszcze próbuje chwytu z pozor
ną sprzedażą za 15.000 franków w nadziei, że za lat parę po
wróci jako tryumfator. Ale i to złudzenie pozostanie złudze
niem, podobnie jak tyle innych. Znów jest w poszukiwaniu
nowej kryjówki. Znajduje mieszkanie w domu przy rue de
Passy. Jest to jedyny z domów zamieszkałych przez niego,
który zachował się i który znamy i czcimy dziś jeszcze jako
„dom Balzaka".

Postać lichwiarza z jego powieści (przyp. tłum.)-

Rozdział

X V III

SPE K U LA C JE T E A T R A L N E
„Wszystko stało się cięższe — praca i długi" — tym lapi
darnym zdaniem ujmuje czterdziestoletni Balzac swoje poło
żenie. W ciągu trzech lat spędzonych na wsi w „Les Jardies'*
podejmował rozpaczliwe wysiłki dla spłacenia tej posiadłości.
Nigdy nie pracował bardziej gorączkowo, a jednak pojmuje,
że nawet pięcioma powieściami rocznie nie umorzy rozrosłych
na wszystkie strony długów. Daremnie wyciąga z wszystkich
szuflad rozpoczęte wcześniej prace. Daremnie — jeszcze na
wyżynach sławy — oddaje się na usługi obcych ambicji, kle
cąc anonimowo zbiór maksym napoleońskich dla pewnego pocz
ciwego, starającego się o legię honorową rzemieślnika. Kwo
ty, których mu potrzeba, nie dadzą się uzyskać pracą, muszą
zostać wyczarowane. A że kopalnie Nurry nie dały mu swego
srebra, próbuje z kolei dobrać się teraz do nowej kopalni zło
ta. Tylko przezwyciężając głęboki opór, wbrew samemu sobie,
zmusza się Balzac do pracy dla teatru. Zdaje sobie dobrze
sprawę, że nie jest powołany do pisania komedii, lecz do stwo
rzenia „Komedii ludzkiej". Wewnętrzny instynkt mówi mu,
że jego talent nigdy nie może się rozwinąć w pełni w formach
dramatycznych. Powieść Balzaka charakteryzują nie wielkie
sceny, lecz powolne chemiczne przemiany charakterów, ich
związek ze środowiskiem i krajobrazem. Potrafi pisać tylko
rozlewnie, trzeba mu pełni i przestrzeni, i nie jest przypad
kiem, że wszystkie dramatyczne przeróbki jego powieści wy
padły słabo. Każda z jego postaci sprawia sztuczne wrażenie
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w wąskim wykroju kulis, ponieważ brak jej subtelnych odcieni
i dobrze uzasadnionych przejść.
A pomimo to, przy skoncentrowanej woli i skupieniu sił ge
niusz Balzaka utorowałby sobie prawdopodobnie drogę do mi
strzostwa również i w dziedzinie dramaturgii. Lecz Balzac
ani myśli skoncentrować wolę i wytężyć siły w tym kierunku.
Dawno już minęły jego sny z ulicy Lesdiguieres, aby zostać
nowym Racine‘em czy Corneille‘em. W tej chwili traktuje te
atr jako jeden ze środków zdobycia pieniędzy poza literatu
rą — jest to zimna, obojętna spekulacja i nie stawia je j arty
stycznie wyżej od hodowli ananasów lub giełdowych transak
cji. Cynicznie i chłodno pisze ze swej podróży sardyńskiej do
pani Carraud:
„O ile mi się nie uda to przedsięwzięcie, rzucam się na
łeb na szyję w ramiona teatru“ .
Jest to dla niego wyłącznie ostatnia szansa, obiecująca „w ięk
sze zyski od moich książek". Z ołówkiem w ręku oblicza, że
sztuka mająca powodzenie może przynieść sto i dwieście tysię
cy. Rzecz prosta, nie jest wcale pewne, że od razu za pierwszym
zamachem odniesie taki sukces. Ale gdy napisze dziesięć, dwa
dzieścia sztuk w roku, może obliczyć z matematyczną pewnoś
cią, że kiedyś wyciągnie wielki los.
Ten rodzaj kalkulacji — dwadzieścia, trzydzieści sztuk rocz
nie — pokazuje już z góry, jak mało trudu i inwencji zamierza
Balzac włożyć w swoje sztuki. Chce je rzucić z tym samym
lekkim gestem, z jakim rzuca się luidora na stół ruletki: wszak
nie zasługa, lecz przypadek rozstrzyga. Koncepcja przyszłej
dramatycznej produkcji jest zupełnie jednoznaczna. Robotą
główną i najważniejszą będzie wyszukanie dyrektora teatru,
z którym mógłby zawrzeć jak najbardziej korzystny kontrakt
i który wypłaciłby mu możliwie wielką zaliczkę. Dla osiągnię
cia tego celu, gotów jest wyzyskać urok swego nazwiska, żar
liwość swej wymowy i całą swą pomysłowość. Po załatwieniu
tej sprawy pozostanie bagatelka: dostarczenie w oznaczonym
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terminie sztuki — po prostu fraszka w porównaniu z herkule
sowym zadaniem zdobycia grubszej zaliczki. Pomysłów ma
wszak taki Balzac moc, nadto w szufladach poniewiera się
z tuzin dawnych prób. Weźmie sobie „niewolnika'', jakiegoś
taniego młodzieńca, opowie mu fabułę dramatu, a potem w cią
gu dwóch, trzech nocy doda jego dziełu blasku i wigoru. W ten
sposób poświęcając jednej sztuce nie więcej jak trzy, cztery
dni, można będzie wygodnie lewą ręką spłodzić ich na rok dzie
sięć lub dwadzieścia, prawa zaś z dawną starannością i żarem
będzie pisała prawdziwe dzieła, powieści.
*

*

*

Sfabrykowanie sztuki, która ma przynieść sto tysięcy do
chodu, wydaje się Balzakowi taką błahostką, że nie zadaje so
bie nawet trudu wyszukania odpowiedniego i naprawdę uta
lentowanego współpracownika. Bierze pierwszego lepszego,
który się nawinął, podupadłego „bohemien"*, Karola Lassailly,
nie mającego pojęcia o teatrze; nawet najżyczliwsi krytycy
nie odkryli u niego szczypty talentu. Skąd wytrzasnął tego
biednego neurastenika — istną karykaturę o smętnej fizjono
mii, fantastycznie wielkim nosie i dekadenckiej fryzurze— nikt
nie wie. Może spotkał go na ulicy lub w kawiarni. W każdym
razie wlecze zdumioną ofiarę, nie pytając je j o kwalifikacje,
do „Les Jardies" jako swego gościa i współpracownika, aby
jeszcze tego samego dnia rozpocząć z nim pisanie tragedii.
W rzeczywistości rozpoczyna się komedia, jedna z najzabaw
niejszych w życiu Balzaka.
Biedny Lassailly nie ma pojęcia, jakie zamiary żywi wobec
niego Balzac, kiedy ciągnie go wśród burzliwych tyrad do mia
steczka d‘Avray. N ie ma ani pomysłu, ani słabego choćby wy
obrażenia, jak należy pisać sztukę. Na razie zresztą nie żąda
się tego od niego. Balzac zasypuje go huraganowym ogniem
*

„Bohema" cyganeria artystyczna (przyp. tium.).
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projektów i planów, po czym wygłodniały biedak dostaje po
rządny obiad. Czas posiłku u Balzaka przypada na godzinę
piątą. Wnoszą obfite jadło i raczą smętnego cygana winami,
jakich nigdy nie pił. Zwolna poprawia mu się humor i może
doprawdy potrafiłby teraz doradzić Balzakowi i natchnąć go.
Cóż, kiedy ku jego zdumieniu Balzac o godzinie szóstej pod
nosi się od stołu i każe mu iść spać.
Lassailly, dla którego dzień, jak dla całej cyganerii, rozpo
czyna się dopiero wieczorem i który od lat dziecięcych nie
kładł się o szóstej, nie śmie się sprzeciwiać. Prowadzą go do
jego pokoju, rozbiera się posłusznie i zasypia snem sprawie
dliwego po tak obfitej libacji.
Śpi i śpi. A ż tu wśród najlepszego snu o północy ktoś po
trząsa nim silnie. Przed jego łóżkiem stoi niby widmo Balzac
w białym habicie i każe mu wstać. Czas rozpocząć pracę.
Nieszczęśnik, nie przyzwyczajony do balzakowskiego trybu
życia, podnosi się z westchnieniem, nie odważając się opierać
swemu nowemu panu i chlebodawcy. Zaspany i rostrojony
musi do szóstej rano wysłuchiwać dyspozycji Balzaka. O go
dzinie szóstej Balzac pozwala mu iść z powrotem do łóżka:
gdy Balzac pracować będzie nad powieścią, Lassailly ma skre
ślić pierwsze sceny, po czym o północy przedłoży brulion do
wspólnego opracowania.
O północy! Biedny Lassailly traci zupełnie głowę. Z samego
strachu przed absurdalnym terminem śpi źle i pracuje jeszcze
gorzej. Podczas nocnego posiedzenia Balzac odrzuca opłakany
tekst i wydaje rozkaz ponownego opracowania sztuki. Darem
nie wysila Lassailly przez dni kilka wyjałowiony mózg. Dobre
jadło nie smakuje już niewolnikowi, sen odjęła mu świado
mość, że od północy do rana czeka go nowa dyskusja. Pewnej
nocy, gdy Balzac zbliża się do jego łóżka, nie zastaje w nim
współpracownika. Współpracownik zbiegł. Zamiast niego znaj
duje na stole list:
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„Uważam za swój obowiązek porzucić pracę, jaką Pan
mi w swym wielkim zaufaniu powierzył. Przez całą noc
wysilałem umysł, ale nie przyszło mi do głowy nic god
nego napisania, co odpowiadałoby dramatycznym wa
runkom Pańskiego projektu. Nie śmiałem powiedzieć te
go Panu wprost, lecz nie ma sensu, abym jadł nadal Pań
ski chleb. Jestem w rozpaczy, że mój mózg okazał się tak
jałowy. Była to piękna okazja i miałem najlepszą wolę
uwolnienia się za jednym zamachem od wszystkich moich
trudności..."
Ta dezercja przychodzi tak nagle, że Balzac nie ma czasu
szukać nowego współpracownika. Musi więc tę „ L ‘ecole de
menages" dokończyć sam, aby otrzymać z teatru „Renesans"
przyrzeczonych 6000 zaliczki. Podczas gdy pracuje nad ostat
nim aktem, aby jak najszybciej podpisać kontrakt, nie mniej
niż dwudziestu zecerów składa akt pierwszy. Już po kilku
dniach może dostarczyć ten niedonoszony płód. Ale teraz musi
doświadczyć na sobie, że dyrektorom teatrów sława powieściopisarza jest zupełnie obojętna i że liczą tak samo na dochodo
wość sztuki, jak Balzac na zaliczki. Dyrektor chłodno odrzuca
sztukę. Podmuch rzeczywistości rozwiał znów wymarzone set
ki tysięcy. Balzac zaś nie napisał nic innego jak tylko nowy
epizod „Straconych złudzeń".
Kto inny byłby upokorzony lub zniechęcony, u Balzaka jed
nak niepowodzenia mają zawsze ten efekt, że podwajają jego
energię. Czyż inaczej było z powieściami? Czyż i tutaj nie od
trącono go najpierw i nie próbowano lata całe odebrać mu od
wagi? Zabobonny z natury, upatruje nawet w tym pierwszym
fiasku pewną gwarancję przyszłego sukcesu.
„M oja kariera teatralna będzie się rozwijała podobnie
jak moja kariera literacka: moje pierwsze dzieło zosta
nie odrzucone".
A więc napisać nową sztukę! Zawrzeć nową umowę!
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Ponieważ Balzac nie nauczony doświadczeniem, zamiast pi
sać prawdziwy dramat, przenosi doń żywcem wątek i dialogi
powieściowe, nowa sztuka nie wypada lepiej. Natomiast kon
trakt jest tym razem lepszy. Balzac nie chce narazić się już
powtórnie na upokorzenie i odrzucenie sztuki. Harel, dyrektor
teatru „Porte Saint M artin", musi się z góry zobowiązać do
przyjęcia nie napisanej jeszcze sztuki i do je j natychmiasto
wego wystawienia. Dzięki szczęśliwemu przypadkowi Balzac
dowiedział się, że Harel gwałtownie poszukuje mocnej sztuki,
proponuje mu zatem udramatyzowanie swego Yautrina. Harel zapala śię do tego pomysłu. Vautrin dzięki „Ojcu Goriot"
i „Straconym złudzeniom" jest postacią tak popularną, że na
scenie, zwłaszcza zagrany przez słynnego Fryderyka Lemaitre‘a, będzie nie lada sensacją. Nareszcie odnalazły się dwie
bratnie dusze — dramatopisarza oraz dyrektora teatru. Kon
trakt zostaje podpisany i każdy z dwóch spekulantów oblicza
już z góry niezliczone tysiące zysku.
Tym razem Balzac bierze się energiczniej do dzieła. Aby
mieć dyrektora pod ręką, opuszcza na kilka tygodni wieś i in
staluje się u swego krawca Buissona przy rue de Eichelieu pięć
minut od teatru, może więc być obecny na wszystkich próbach'
swej sztuki i przygotować fachowo wielki tryumf. Obrabia
z góry prasę, poleca robić olbrzymią reklamę, naradza się
z aktorami. Załatwia wszystko z nadludzką energią. Codzien
nie można go widzieć w roboczym stroju, bez kapelusza,
w obszernych, źle skrojonych spodniach, z językami wygląda
jącymi z trzewików, jak śpieszy zdyszany do teatru, aby obgalać z aktorami najefektowniejsze sceny albo zarqzerwować
u kasjera fotele dla znajomych. Od początku zależy mu bowiem
na tym, aby ta premiera zgromadziła całą arystokratyczną
i duchową elitę Paryża.
W zamęcie zapomniał tylko o jednej małej drobnostce: o na
pisaniu sztuki. Opowiedział już wprawdzie dyrektorowi w przy
bliżeniu fabułę, pouczył każdego aktora o jego roli, ale teraz
mają się już rozpocząć próby, a tymczasem Harel nie posiada
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dotąd manuskryptu i żaden z aktorów nie widział dotąd tek
stu. -W ciągu dwudziestu czterech godzin — obiecuje Balzac —
zobaczą jedno i drugie. Wszystko jest od dawna gotowe —
Balzakowi projekty wydają się rzeczywistością — i jutro moż
na będzie rozpocząć próby.
W jaki sposób Balzac zamierzał w ciągu 24 godzin spłodzić
pięcioaktową sztukę, opisuje jego wierny druh Teofil Gautier,
jeden z nielicznych, których relacje nie są przesadzone. Balzac
zwołał swój najściślejszy sztab generalny, złożony z czterech,
pięciu niezawodnych przyjaciół, do swej kwatery u krawca
Buissona na ważną i nie cierpiącą zwłoki naradę. Ostatni zja
wił się Gautier. Balzac, który w swym habicie krążył niecier
pliwie po pokoju, niczym lew w klatce, powitał go tubalnym
śmiechem:
„Nareszcie nasz Teo! Leń, hulaka, śpioch — a teraz
prędko do rzeczy! Powinieneś był tu być przed godziną!
Jutro muszę odczytać Harelowi wielki pięcioaktowy dra
m at!"
Następuje zabawna scena — Gautier przedstawił ją w swych
„Portretach".
„Chcesz więc wysłuchać naprzód naszej fachowej opi
nii? — zapytaliśmy, rozsiadając się wygodnie w fote
lach, jak ludzie, którzy szykują się do wysłuchania
dłuższego odczytu. Z naszego zachowania się Balzac po
jął, co sądzimy. Powiedział jednak z miną najniewinniejszą w świecie: — Dramat nie jest jeszcze wcale na
pisany. — Do kroćset — odrzekłem — w takim razie
musimy odłożyć czytanie na sześć tygodni. — Nie — po
wiedział Balzac — sklecimy go teraz prędko, aby móc
zainkasować pieniądze. Mam naglące zobowiązania. —*
Ale do jutra to przecie niemożliwe — nie byłoby na
wet czasu na przepisanie rękopisu — odparłem. — Za
aranżowałem już wszystko: ty napiszesz akt pierwszy,
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Ourliac następny, Laurent Jan trzeci, de Belloy czwar
ty, ja sam obejmę piąty, a jutro w południe odczytam
sztukę Harelowi według umowy. Jeden akt ma najdalej
czterysta — pięćset linii, można go więc swobodnie napi
sać w ciągu dnia i nocy.
— W takim razie opowiedz nam krótko, o co idzie, jaka
jest akcja, podaj plan ogólny, naszkicuj osoby, po czym
wezmę się do dzieła — oświadczyłem zdumiony.
— Na miłość boską — wykrzyknął Balzac z imponującą
pogardą dla tak błahych szczegółów — jeśli mam dopie
ro mówić o temacie, nie skończymy n igdy!
Pytając o treść, nie mieliśmy wcale niedyskretnych za
miarów. Lecz Balzac potraktował nasze pytanie po pro
stu nienawistnie. W końcu z największym trudem w y
musiliśmy na nim przynajmniej parę wskazówek doty
czących treści. Skleciliśmy scenariusz, z którego zresztą
w ostatniej redakcji pozostało zaledwie kilka zdań, i sztu
ka nie została oczywiście odczytana nazajutrz. Żaden
z współautorów nie wiedział, co robi drugi. Jedyny Lau
rent Jan potraktował sprawę serio i jemu zadedyko
wał Balzac potem sztukę“ .
Po tej uwerturze można sobie wyobrazić, jak sztuka wypa
dła. W ciągu stu lat francuskiego teatru nie została napisana
rzecz nędzniejsza od tego „Vautrina“ , którego Harel, aby
uchronić się od bankructwa, z góry już zapowiedział jako ar
cydzieło. Daremnie Balzac wykupił połowę miejsc. Przez trzy
akty nastrój jest lodowaty, publiczność zażenowana. Prawdzi
wi przyjaciele czują niesmak, widząc nazwisko Balzaka w po
łączeniu z tak ordynarnie spreparowaną komedią sensacyjną,
podobnie jak dzisiaj przykro jest widzieć w zbiorowym wyda
niu jego dzieł to farsowe zniekształcenie wspaniałej postaci.
W akcie czwartym wybuchła głośna burza. W scenie, w której
Yautrin występuje jako meksykański generał, aktor Lemaitre
nałożył perukę, przypominającą w sposób podejrzany fryzurę
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Ludwika Filipa. Rojaliści poczynają gwizdać, książę orleański
opuszcza ostentacyjnie swą lożę i przedstawienie kończy się
wśród dzikiej wrzawy.
Nazajutrz król wydaje nakaz zdjęcia z afisza sztuki, do któ
rej wystawienia Balzac nie powinien był nigdy dopuścić. Aby
zamknąć usta autorowi, proponują mu z ramienia Minister
stwa Sztuk Pięknych 5000 franków jako odszkodowanie za za
kaz, Balzac jednak pomimo ciężkiej sytuacji finansowej od
rzuca ich przyjęcie, aby z żałosnej klęski wynieść przynaj
mniej osobisty tryumf moralny. Lecz i ta katastrofa nie pou
czy tego, kto nie chce być pouczonym. Trzykrotnie jeszcze
spróbuje szczęścia w dramacie. „Les ressources de Quinola“
i „Pamela Giraud“ — obie sztuki na nieco wyższym poziomie
niż tamte — przepadną również, wystawienia zaś trzeciej
„Mercadet“ , jedynej godnej choć w części jego geniuszu, Bal
zac już nie dożyje. Zawsze, ilekroć szuka intratnego zajęcia
poza obrębem swych właściwych zainteresowań, mści się to
na nim. Z melancholią rozmyśla, jak mądre i dowcipne było
powiedzenie Heinego, który spotkawszy go przed -wystawie
niem „Vautrina“ , radził mu po przyjacielsku pozostać przy po
wieści :
„Niech się Pan strzeże! Kto przyzwyczaił się do kaźni w Brest, kiepsko będzie się czuł w kaźni Tulonu. Pan
musi pozostać w swej starej kaźni!“
Budowa „Les Jardies“ , sardyńskie kopalnia srebra, fa 
brykacja sztuk teatralnych — te trzy wielkie szaleństwa uja
wniają, że czterdziestoletni Balzac we wszystkich przyziem
nych sprawach pozostał tak samo naiwny, ślepo ufny i niedo
świadczony jak dwudziesto — i trzydziestoletni. Jego szaleńtwa raczej urastają do jeszcze większych rozmiarów, podo
bnie jak dzieła; stają się fantastyczniejsze, bardziej żywioło
we, groteskowe i demoniczne. Nam jednak, ktyrym odległość
ułatwia jasność patrzenia, nie przystoi, jak to czynili bez sza
cunku jego współcześni, zapominać wśród cieni o blaskach,
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wśród straszliwych niedorzeczności o dziełach twórczych.
W tych samych latach, kiedy gazety pełne są pikantnych ane
gdot o plantacjach ananasowych w „Les Jardies**, kiedy kry
tycy, dziennikarze i publiczność naśmiewa ją. się z jego teatral
nych dziwolągów, Balzac niestrudzenie tworzy dalsze człony
epokowego dzieła „Komedii ludzkiej'*. Obok spekulacji grunta
mi, obok założenia nowego pisma, obok procesów i afer, budu
je z tym samym niezachwianym uporem swój własny świat.
Gdy robotnicy stukają młotami i gdy zapadają się mury jego
posiadłości, kończy Balzac drugą wspaniałą część „Straconych
złudzeń**; równocześnie pracuje nad „Blaskami i nędzami ży
cia kurtyzany**, nad „Gabinetem antyków**, nad świetnie roz
planowaną, choć niezupełnie udaną powieścią „B eatrix“ . P i
sze dzieła tak doskonałe, jak powieść polityczną „Ciemna sprawa“ , realistyczną „L a Rabouilleuse**, „Pamiętniki dwóch mło
dych mężatek**, dalej mistrzowską nowelę muzyczną „Massimilla Dońi“ i kilka innych, prócz tego z tuzin artykułów, pra
ce wstępne do „Proboszcza wiejskiego** i fragmenty „Małych
niedoli pożycia małżeńskiego**.
I znowu w ciągu czterech burzliwych lat powstaje dzieło,
które przez swój rozmiar i doniosłość artystyczną byłoby dla
kogo innego zaszczytnym dorobkiem całego życia. N ic z ze
wnętrznego chaosu jego egzystencji nie przenika do twórczej
w izji dzieła, żadnej z wyśmiewanych ekscentryczności Balza
ka nie wyczuwa się w doskonałej budowie dzieł, a niektóre
z nich, jak „Massimilla Doni“ , „Pierre Grassou** i inne prze
wyższają zwartą kompozycją oraz opanowaniem niedbałego
i zbyt barokowego stylu wszystko, co napisał dawniej. W ydaje
się, jak gdyby potajemna gorycz rozczarowań i zawodów wys
sała zwolna, niby dobroczynny kwas, całą słodkawą czułostkowość, przypominającą w pierwszych jego utworach romantycz
ny, fałszywy gust owej epoki. Im dalej kroczy Balzac w ży
ciu, im boleśniej obchodzi się z nim los, tym większym staje
się realistą. Wzrokiem coraz przenikliwszym, coraz bystrzej
szym wdrąża się w ludzkie stosunki, z coraz większą, proro-
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czą niemal znajomością rzeczy ogarnia wzajemne związki.
Czterdziestoletni twórca jest nam dziś bliższy niż trzydziesto
letni. Tych dziesięć lat zbliżyło go ku nam o stulecie.
Ale nawet te dzieła, to tytaniczne osiągnięcie, nie osłabiają
jeszcze w tych latach jego energii i prężności. Obmurowany
pracą, spoza zapuszczonych portier patrzy trzeźwiej niż inni
w otaczający go świat i dwa, trzy razy nęci go wypróbowanie
swej aktywności również na żywym materiale. W Paryżu kil
ku pisarzy spróbowało nareszcie zjednoczyć się dla obrony i za
bezpieczenia swych praw. Powstała „Societe des Gens de Lettres“ * — niewielki, bezsilny związek, który od czasu do czasu
zbiera się i uchwala papierowe rezolucje, zalegające potem
w kurzu półki ministerstw. Balzac pierwszy pojmuje, że gdy
by się pisarze naprawdę skupili i uświadomili sobie swe po
słannictwo, mogliby przedstawiać realną siłę. Z właściwą so
bie energią usiłuje przekształcić mdły twór w poważny oręż
dla obrony praw literackich — wyprzedzając i tutaj, podob
nie jak we wszystkich swoich koncepcjach, epokę o dziesię
ciolecia.
N igdy nie jest Balzac energiczniejszy i bardziej świadomy
celu jak wówczas, gdy jest rozgoryczony. A ma powód do oso
bistej goryczy. Każdą jego książkę, zanim jeszcze obeschnie
z farby drukarskiej, przedrukowują natychmiast w Belgii pi
raci, którzy nie płacą mu zupełnie honorarium autorskiego,
wskutek czego zagranica zalana jest wydaniami tańszymi,
drukowanymi na domiar niechlujnie. Lecz Balzac podchodzi
do sprawy nieosobiście; idzie mu o godność całego stanu pisar
skiego i stanowisko pisarzy wobec świata. Szkicuje „Kodeks
literacki Związku Pisarzy", który w literackiej republice jest
dokumentem o podobnym znaczeniu historycznym co „Dekla
racja praw człowieka" w republice francuskiej i „Deklaracja
niepodległości" w republice amerykańskiej. Wygłasza wykła* Związek literatów (przyp. tłum.).
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dy w Rouen, próbuje po wielekroć zespolić autorów dla jedno
litego działania. Ale rodzą się opory, wybuchają małe kłótnie
i Balzac odsuwa się od Związku, nie dość wielkiego dla jego
idei, nie dość aktywnego dla jego rozmachu. Niezmiennie po
wtarza się fakt, że w świecie rzeczywistym ten najpotężniej
szy człowiek stulecia pozostaje bez wpływu.
W tych latach ma doświadczyć raz jeszcze tego samego. Pe
wien notariusz nazwiskiem Peytel, ciemna figura, został przez
sąd przysięgłych skazany na śmierć za zabójstwo swej żony
i służącego — według wszelkiego prawdopodobieństwa słusz
nie. Peytel, niegdyś dziennikarz, zawsze w tarapatach pienięż
nych, ożenił się w końcu z zezowatą, lecz majętną Kreolką,
o której poprzednim życiu krążyły przykre pogłoski. Służący
je j rodziców, zabrany przez nią po ślubie do domu męża, miał
być je j kochankiem, i wraz z nim właśnie zostaje zabita w dro
dze powrotnej z sąsiedniej miejscowości. Peytel, wzięty w krzy
żowy ogień pytań, wyznał, że zabił służącego — i to morder
stwo popełnione na kochanku żony można by ostatecznie uspra
wiedliwić. Ale przysięgli stwierdzili jednogłośnie, że Peytel
użył nadarzającej się sposobności na to, aby pozbyć się także
żony i odziedziczyć po niej majątek.
Otóż tego Peytela znał Balzac dobrze z dziennika „L e Voleur“ , którego był współpracownikiem w początkach swej ka
riery, ponadto sprawa interesuje go ze względów psycholo
gicznych. Może pociąga go również kontynuowanie tradycji
zapoczątkowanej przez Voltaire‘a W wypadku Calasa i zam
kniętej tak wspaniale przez Zolę w aferze Dreyfusa: francuski
pisarz jako bojownik prawa, jako obrońca niewinnych i nie
szczęśliwych. Porzuca pracę i jedzie z Gavarnim do Belley,
aby pomówić ze skazańcem. W jego łatwo zapalnej wyobraźni
powstaje przekonanie, że Peytel oddał strzały wyłącznie w ob
ronie własnej i tylko przez przypadek trafił w uciekającą żo
nę. Natychmiast pisze memoriał — arcydzieło prawniczej by
strości i logiki sądowej — i podaje go do sądu kasacyjnego.
Lecz sąd kasacyjny uważa podanie nie pochodzące ze strony
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urzędowej za nieistniejące i rozpatruje tylko zażalenie nieważ
ności obrońcy z urzędu. Zostaje ono również odrzucone jak
i podanie skazańca do króla o łaskę. Balzac, który poświęcił
swój czas, pieniądze i całą namiętność tej sprawie, ponosi do
tkliwą porażkę. Peytel idzie na gilotynę.
I jeszcze po raz trzeci pisarz otrzymuje nauczkę, aby nie
próbował w świecie rzeczywistym swej siły skutecznej jedynie
w świecie nierealnym. Wystarczyły cztery lata, aby zapomniał
0 katastrofie „Kroniki Paryża" i kilkunastu tysiącach fran
ków, wyrzuconych na nieszczęsne pismo. Balzac nie potrafi na
stałe powściągnąć swego pragnienia bezpośredniego przema
wiania do współczesnych i ujawniania swych politycznych, li
terackich i socjalnych poglądów. A ponieważ — z drugiej stro
ny — męczy go zależność od dzienników, ponieważ wie, że
każde niezależne słowo zostanie tam okaleczone, przeinaczone
lub przemilczane, ponieważ dzięki swemu władczemu zacho
waniu ma wrogów w dziennikarzach, redaktorach i wydaw
cach, musi od czasu do czasu, aby nie udusić się bogactwem
swych myśli, stworzyć dla nich jakieś ujście.
Tym razem nazwie je „Revue Parisienne" i nie wątpi o po
wodzeniu, ponieważ zdecydowany jest sam wypełnić wszystkie
kolumny pisma. Czy Paryż, czy cały świat nie wytęży słuchu,
kiedy Honore de Balzac, jedyny wolny i niezależny polityk
1 myśliciel Francji, w yjaw i co tydzień swoje polityczne poglą
dy, kiedy Honore de Balzac, marszałek literatury, sam będzie
omawiał nowe, ważkie wydarzenia w dziedzinie powieści i tea
tru, kiedy Honore de Balzac, pierwszy powieściopisarz Euro
py, będzie tam publikował swoje nowele i powieści? Tylko w ten
sposób, niczego nie powierzając innym, zapewni pismu powo
dzenie. Balzac podejmuje się robić sam to, co wymaga zazwy
czaj pracy pięciu ludzi, odbywając równocześnie próby tea
tralne i pisząc powieści. Prowadzi kierownictwo finansowe
pisma, redaguje je zupełnie sam i sam zapełnia jego szpalty,
czyta korekty, układa się z drukarzami, pogania zecerów, do
gląda kolportażu; od rana do nocy uwija się spocony, w rozBalzac — 21
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piętym surducie, z pokoju redakcyjnego na górze do zecerni
na dół i z powrotem — pośród tego zgiełku pisze jeszcze przy
jakimś brudnym stole w pośpiechu artykuł i udziela wskazó
wek. Przypadkowy gość dowiaduje się ze zdumieniem, że ten
brudny, źle ubrany, tęgi człowiek, robiący korekty, którego
wziął za podrzędnego zecera, jest słynnym Balzakiem, panem
legendarnej posiadłości w d‘Avray.
Pracuje w ten sposób przez trzy miesiące i to, co napisał
w tym czasie w swym piśmie, mogłoby wypełnić trzy do czte
rech tomów. Ale wkrótce będzie znowu uboższy o jedną iluzję:
Paryż i świat nie chcą wiedzieć, co sądzi Balzac o polityce, rów
nież jego literackie, filozoficzne i społeczne poglądy nie bar
dzo interesują publiczność. Po trzech miesiącach Balzac porzu
ca pismo, a pismo — Balzaka. I znów roztrwonił daremnie bez
przykładną sumę sił i energii.
*
>V

*

A przecie nie całkiem daremnie, nie całkiem bezskutecznie.
Bo gdyby w ciągu trzech miesięcy istnienia ,,Revue Parisienne“ nie ogłoszono w niej nie więcej ponad jeden jedyny arty
kuł Balzaka o „Pustelni parmeńskiej" Stendhala, pismo to przy
służyłoby się już wydatnie literaturze francuskiej. Nigdy ducho
wa szlachetność Balzaka i zadziwiająca przenikliwość jego ar
tystycznego spojrzenia nie objawiły się tak świetnie jak w tym
hymnie pochwalnym na cześć anonimowej książki anonimo
wego autora i niewiele tylko mamy w literaturze świata przy
kładów tak intuicyjnej koleżeńskości. Aby ocenić w pełni wspa
niałą spontaniczność, z jaką największy powieściopisarz Fran
cji dobrowolnie i chętnie podaje palmę swemu największemu
rywalowi i próbuje — wyprzedzając i tutaj o sto lat swych
współczesnych — wy dźwignąć go na należne mu dominujące
stanowisko, trzeba naprzód zmierzyć i ocenić znaczenie obu
tych ludzi w kręgu ich epoki.
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W roku 1840 Balzac jest znany od jednego krańca Europy
po drugi, Stendhal natomiast jest do tego stopnia nieznany,
że w pośmiertnym wspomnieniu — o ile pisma je w ogóle za
mieszczają — zowie się go Stenhal zamiast Stendhal, a jako
prawdziwe nazwisko podaje się Bayle zamiast Beyle. W spisie
pisarzy francuskich nie wymienia się go wcale; chwali się, sła
wi, gani i karykaturuje Alfonsa Carra, Janina, Sandeau, Pa
wła de Coq, pisarzy zapobiegliwych, o których głucho dzisiaj.
Ich książki rozchodzą się w dziesiątkach tysięcy egzempla
rzy — „M iłość" Stendhala znajduje 24 nabywców, tak że on
sam nazywa ją drwiąco „świętą książką", ponieważ nikt nie
śmie je j tknąć. „Czerwone i czarne" zaś nie doczekało się za
życia Stendhala drugiego wydania.
Wszyscy zawodowi krytycy przeoczają Stendhala, pomijają
go milczeniem. Sainte-Beuve po ukazaniu się powieści „Czerwo
ne i czarne" nie uważa za właściwe wydać o niej opinii, a gdy
to później czyni, wyraża się w sposób dość pogardliwy: „Jego
postacie nie mają życia, są tylko automatami skonstruowany
mi w sposób wyrafinowany". „Gazette de France" pisze: „Pan
de Stendhal nie jest głupcem, choć pisze błazeńskie książki",
a pochwałę Goethego w jego rozmowach z Eckermannem po
znał świat dopiero po śmierci Stendhala. Balzac jednak swym
szybkim wzrokiem dostrzegł już we wcześniejszych pracach
Stendhala szczególną inteligencję i psychologiczne mistrzostwo
człowieka, który tylko od czasu do czasu jako „dyletant" pisze
książki dla swej przyjemności i daje je drukować bez szczegól
nej ambicji. Balzac korzysta z każdej sposobności, aby niezna
nemu okazać szacunek, w „Komedii ludzkiej" wspomina o „krystalizacyjnym procesie miłości", jaki Stendhal pierwszy opisał,
i wskazuje na jego książki z podróży włoskiej. Lecz Stendhal
jest zanadto skromny, aby na skutek tych przyjaznych oznak
zbliżyć się do wielkiego, sławnego pisarza; nie posyła mu na
wet swych książek. Na szczęście czyni to zamiast niego jego
wierny przyjaciel, Rajmund Columb; zwraca uwagę Bal
zaka na powieści Stendhala, z prośbą, aby zajął się tym, przez
21 *
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wszystkich zapomnianym autorem. Balzac odpowiada mu na
tychmiast (marzec 1839).
„Czytałem właśnie w „Constitutionnel** wyjątek z „P u 
stelni*' i poczułem grzeszną zazdrość. Zaiste, gorączka
zawiści ogarnęła mnie przy lekturze wspaniałego i nad
wyraz prawdziwego opisu bitwy. O czymś podobnym
marzyłem zawsze dla moich „Scen z życia wojskowego**,
najtrudniejszej partii moich dzieł, i ten opis zachwycił
mnie, zdeprymował, rozentuzjazmował i przywiódł do
rozpaczy. Mówię to Panu całkiem otwarcie... Proszę się
zatem nie dziwić, że na razie nie spełniam Pańskiej proś
by; muszę naprzód wystarać się o książkę i przeczytać
ją. Niech Pan będzie przekonany o mojej szczerości —
powiem wręcz, co o niej sądzę. Poznany fragment za
ostrzył moje pretensje**.
Człowiek małego ducha miałby na pewno żal, widząc central
ną scenę swej przyszłej powieści — opis bitwy napoleoń
skiej — podjętą i opracowaną po mistrzowsku przez innego.
Od lat dziesięciu marzy Balzac o powieści „Bitwa**, on rów
nież pragnie zamiast bohaterskiego i sentymentalnego opisu
dać raz wreszcie opis realistyczny, prawdziwy, historycznie
ważny, a równocześnie plastyczny. Obecnie uczynił to Stendhal i on sam przychodzi za późno. Ale wewnętrzne bogactwo
czyni artystę zawsze wspaniałomyślnym i wielkodusznym.
Kto czuje w sobie setkę projektów i dzieł, tego nie ubodzie i nie
dotknie w jego miłości własnej fakt, że inny z współczesnych
stworzył również arcydzieło. I jako arcydzieło, największe ar
cydzieło epoki, wywyższa Balzac „Pustelnię parmeńską**. Zo
wie ją „arcydziełem literatury ideowej** i słusznie stwierdza:
„T o wielkie dzieło mógł wymyślić i wykonać jedynie
człowiek pięćdziesięcioletni, dojrzały wiekiem i w pełni
swego talentu**.
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Daje świetną analizę wewnętrznej akcji, podnosi, jak zna
komicie przedstawił Stendhal duszę włoską we wszystkich jej
formach i odmianach. Każde słowo krytyki zachowało waż
ność po dziś dzień.
Wzruszające jest zdumienie i przerażenie Stendhala, kiedy
w swej samotni w Civitavecchia, gdzie jest konsulem, zosta
je — chciałoby się rzec — napadnięty przez tę krytykę. N a j
pierw nie dowierza własnym oczom. Do tej pory dochodziły go
tylko błahe, kąśliwe uwagi o jego pracy; tym razem posłyszał
głos człowieka, którego uwielbia, i ten człowiek wita go jak
brata. Zmieszanie wyczuwa się w liście skierowanym do Bal
zaka, w którym daremnie zmusza się do powściągliwości. Za
czyna ten list od słów:
„A leż to była niespodzianka wczoraj wieczór, drogi
Panie. Nigdy, tak mi się zdaje, nie omówiono dzieła
żadnego autora w ten sposób, i w dodatku omówił je naj
bardziej kompetentny sędzia. Zajął się Pan zaprawdę
sierotą, wyrzuconą na bruk".
Po czym dziękuje za

,

„najbardziej zdumiewającą krytykę, jaką kiedykol
wiek otrzymał pisarz z ręki drugiego pisarza".
Z jasnowidztwem, dorównywającym artystycznemu jasnowidztwu Balzaka, przyjmuje ofiarowane sobie braterstwo
z tym, który podobnie jak on został odtrącony przez Akade
mię. Wyczuwa, że oni dwaj tworzą dla innej epoki.
„P o śmierci zamienimy role z tymi ludźmi. Dopóki ży
jemy, oni mają władzę nad naszymi śmiertelnymi cia
łami, ale w chwili śmierci odejdą na zawsze w niepa
mięć".
Cudowny znak, jak dzięki tajemniczemu powinowactwu
duch rozpozna zawsze ducha; ponad zgiełkiem i hałasem gorli
wej literatury współczesnej ci dwaj cicho, spokojnie i cierpli
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wie, w dumnym poczuciu pewności, patrzą sobie w oczy. Rzad
ko niezwykła intuicja Balzaka objawiła się wspanialej aniżeli
tutaj, gdzie pośród tysięcy i tysięcy współczesnych książek w y
brał i wsławił właśnie tę jedną, najbardziej nieznaną. W świń
cie współczesnym jednak obrona Stendhala tak samo nie od
niosła sukcesu jak obrona Peytela; jak tamten przez instancje
sądowe, tak ten przez instancje literackie zostaje skazany i po
grzebany bez chwały. Tu również płomienne plaidoyer* po
zostało daremne i nie zauważone — o ile kiedykolwiek wielki
czyn etyczny, bez względu na jego owocność, może być nazwa
ny daremnym.
*

*

*

Daremnie! Daremnie! Zbyt często powtarzał sobie Balzac
to słowo, zbyt często je przeżywał. Ma już lat czterdzieści dwa,
napisał bez wytchnienia setkę tomów, stworzył dwa tysiące
postaci, pomiędzy nimi pięćdziesiąt lub sto niezapomnianych.
Zbudował świat i świat nie dał mu nic w zamian. W czterdzie
stym drugim roku życia jest uboższy, niż był dwadzieścia lat
temu w mansardzie przy ulicy Lesdiguieres. Wtedy żył ułuda
mi, dziś ułudy prysnęły. 200.000 franków długów — oto plon
jego pracy. Starał się o kobiety i spotykał się z odmową, zbu
dował sobie dom, zafantowano mu go i zajęto, wydawał pis
ma — pisma zbankrutowały; próbował interesów — nie po
wiodły się. Pragnął posłować do parlamentu i nie wybrano
go. Kandydował do Akademii, nie został przyjęty. Wszystko,
co podjął, było daremne albo wydaje się daremne. Czy jego
ciało, czy rozgorączkowany umysł i smagane serce wytrzyma
jeszcze długo to ustawiczne napięcie i popędzanie? Czy do
prawdy będzie miał jeszcze siły wykończyć swoje dzieło „K o 
medię ludzką"? Po raz pierwszy nawiedzają Balzaka momen
ty zwątpienia i lęku. Rozważa całkiem poważnie, czyby nie
Przemówienie, mowa obrończa adwokata.
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opuścić Paryża, Francji, Europy i nie udać się do Brazylii. Ma
tam panować cesarz Don Pedro, on go uratuje i ofiaruje mu
azyl. Balzac sprowadza książki o Brazylii, marzy, zastanawia
się. Czuje, że tak dalej być nie może, że musi stać się cud, któ
ry go wyratuje z daremnej pańszczyzny, że przez noc musi stać
się coś, co go uwolni od jarzma, co mu da odprężenie po bez
miernym napięciu długich lat.
Czy nadejdzie, czy w ostatniej godzinie nadejdzie ów cud?
Nawet Balzac, wieczny iluzjonista, nie śmie już ufać. A ż tu
nagle, pewnego poranka, piątego stycznia 1842, kiedy Balzac
wstaje od biurka po nieprzespanej nocy, służący wnosi listy.
Jest jeden między nimi — pismo dobrze znane, ale w innej
niż zwykle kopercie — z czarną obwódką i czarną pieczątką.
Rozrywa kopertę. Pani Hańska donosi o śmierci męża. Ko
bieta, która mu ślubowała i której on ślubował, jest wdową,
dziedziczką milionów. Sen na pół zapomniany stał się nagle
jawą. In cipit vita nuova — zaczyna się życie nowe, szczęśli
we, spokojne, beztroskie. Zaczyna się ostatnie złudzenie Bal
zaka. Dla niego będzie odtąd żył i z nim umrze.

21 *
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TWÓRCA „KOMEDII LUDZKIEJ"

Rozdział

XI X

BÓJ O P A N IĄ H A Ń S K Ą
List z piątego stycznia 1842 stanowi ostatni wielki zwrot
w życiu Balzaka. Przeszłość staje się nagle teraźniejszością
i przyszłością. Od tej chwili skupia całą potęgę woli na dąże
niu ku jednemu celowi: odnowić dawny związek z Ewą Hań
ską, zamienić zaręczyny w małżeństwo, obietnicę — w speł
nienie.
Wymaga to bądź co bądź niezwykłego wysiłku. W latach
ostatnich jego stosunek do pani Hańskiej stawał się coraz bar
dziej formalny, sztuczny i chłodny. Natury nie można stale
gwałcić. Balzac i Ewa Hańska nie widzieli się przez lat sie
dem. Balzac nie mógł — z powodu ciągłych trudności pienięż
nych, może także z powodu stosunku z panią Visconti — w y
brać się do Wierzchowni. Pani Hańska znowu nie mogła lub
też nie chciała nakłonić męża do ponownej podróży, która by
je j umożliwiła spotkanie z kochankiem. Jak ożywczy tlen
podsyca ogień, tak miłości potrzebna jest stała bliskość i obec
ność przedmiotu ukochania; ich wzajemny stosunek stracił
więc zwolna swój namiętny charakter. Daremnie stara się
Balzac w listach podjąć dawny ekstatyczny ton. Nie brzmi
on szczerze i pani Hańska wyczuwa dobrze owo sztuczne pod
niecenie. Od znajomych i krewnych w Paryżu wie, że Balzac
mieszka na wsi drzwi w drzwi z hrabiną Yisconti; eskapada
z Karoliną Marbouty wzbudziła zbyt wielką sensację, toteż
można pojąć gniew i oburzenie pani Hańskiej na' Balzaka, któ
ry po kuglarsku usiłuje przejść do porządku nad tymi fakta-
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mi, skarżąc się rozpaczliwie na swą samotność, swoje długi
i troski lub^zapewniając ją o swej dozgonnej wierności. Powoli
wkrada się do ich korespondencji przykry ton. Pani Hańska
nie skrywa prawdopodobnie swej niechęci wobec Balzaka,
który domaga się, aby wierzyła ślepo opisom jego zakonnego
i ascetycznego życia. Widocznie dała niedwuznacznie wyraz
swym wątpliwościom, albowiem Balzac, ścigany przez wierzy
cieli, wyczerpany pracą, może też w głębi duszy sam prze
świadczony, że nie uprawia gry całkiem czystej, odpowiada
gwałtownie. Nie może znieść tego, że kobieta, która prowadzi
spokojne i wygodne, choć może nieco nudne życie u boku mał
żonka, wypomina mu jego „ekstrawagancje" i wybucha
wreszcie:
„Proszę Panią o poniechanie Jej rad i wyrzutów. Cóż
to pomoże temu, kogo zalewa woda i kto próbuje wciąż
na nowo wydobyć się na powierzchnię! Bogaci nie poj
mują nigdy ludzi nieszczęśliwych".
Jeszcze gwałtowniej zwraca się do niej, kiedy Ewa pisze
o „wrodzonej lekkomyślności jego charakteru".
„Dlaczego zowie mnie Pani lekkoduchem? Czy dlatego
że od lat dwunastu pracuję bez wytchnienia nad moim
niezmierzonym dziełem ? Czy może dlatego, że od lat dzie
sięciu znam tylko jedno serdeczne przywiązanie? A mo
że dlatego, ponieważ od lat dwunastu haruję dniem i no
cą, aby spłacić ogromny dług, jaki wpakowały mi na
grzbiet nierozsądne spekulacje mojej matki? Czy jestem
lekkoduchem, ponieważ nie udusiłem się jeszcze pomimo
wszystkich kłopotów, ponieważ dotąd nie oszalałem i nie
popełniłem samobójstwa? W istocie, jestem lekkodu
chem! Mówi Pani to tak, jak pewien mieszczuch, który
widząc Napoleona na polu bitwy, obracającego się na
wszystkie strony dla wybadania terenu, oświadczył:
„Ten człowiek nie umie ustać na miejscu! On nie posia
da wytyczonego planu!"
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Rzeczywiście w ostatnim okresie korespondencja dwojga ko
chanków staje się bezsensowna; nie widzieli się lat siedem i roz
łączeni żyli — każde z osobna — swoim własnym życiem. Pa
ni Hańska ma dorastającą córkę i w niej przyjaciółkę, do któ
rej żywi o wiele większe zaufanie aniżeli do ognistego i pełne
go przesady kochanka. Nie potrzeba je j już zatem wymiany
myśli z Balzakiem, a o swym spokojnym, gładko toczącym się
życiu niewiele może donieść. Balzac ze swej strony, znużony
długim czekaniem, poczyna zapominać o „zaręczynach", które
pewnie nigdy się nie ziszczą. W r. 1839 pisze do Zulmy Carraud,
aby pamiętała o nim, jeśli napotka gdzieś kobietę z dwustu albo
choćby ze stu tysiącami franków, „pod warunkiem, że jej po
sag mógłby służyć jego interesom". Sen o księżniczce skończył
się, miliony pana Hańskiego pozostają uparcie przy panu Hań
skim. Zamiast „gwiazdy polarnej" chce tedy jakiejkolwiek ko
biety — kobiety, która by spłaciła jego długi, miała dobrą pre
zencję i nadawała się na panią domu w „Les Jardies". W czter
dziestym roku życia realista powrócił ze swych fantastycznych
wypraw do dawnego życzenia młodości: żona i majątek.
Właściwie koi"espodencja’ ich powinna się była dawno skoń
czyć. Mogłaby wyschnąć zwolna, podobnie jak wymiana listów
z Zulmą Carraud, która stała się dla Balzaka również niewy
godna, żądała bowiem odeń zbyt wiele szczerości, A le oboje,
zarówno Balzac jak pani Hańska, nie chcą jej przerwać. Pani
Hańska kocha korespondencję z Balzakiem bardziej od niego
samego, dla je j dumy i ambicji ta korna pańszczyzna najwięk
szego z żyjących twórców stała się czymś bardzo ważnym, nie
ma zatem powodu do poniechania jej. Dla Balzaka znowu to
stałe szkicowanie własnego portretu stało się już nawykiem,
potrzebuje kogoś, komu by mógł zdawać sprawę ze swych
trosk i prac, komu by mógł wyliczać swoje długi. I gdy ona
w głębi duszy myśli o tym, Żeby zachować jego listy, on rów
nież raduje się myślą, że będą one gdzieś w tajemnym miejscu
dobrze przechowane. Tak więc oboje pisują do siebie nadal,
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chociaż coraz rzadziej i skąpiej. To Balzac skarży się na „rzad
kie przysyłki", na „wielkie przerwy między jej listami1', to
znów ona z kolei użala się na to samo. W tym wypadku pisarz
wybucha gniewem: jak ona może w ogóle porównywać jego
i swoje listy. Ona żyje przecież w „najgłębszej samotności
i bez zajęcia", on, wiecznie zgoniony i przemęczony piętnastogodzinnym pisaniem i korektą, musi każdą stronę listu wykra
dać swej płatnej pracy, swemu dziełu i snowi. Jako nieule
czalny człowiek interesu nie waha się powiedzieć je j wprost, że
długi list do niej, milionerki, kosztuje go, zadłużonego po uszy,
dwieście, trzysta, pięćset franków; przyniosłaby mu je ta sa
ma ilość zapisanych stron w książce lub gazecie. N ie będzie
to więc chyba zbyt wielkie wymaganie, jeśli Ewa pośle mu je 
den list na czternaście dni. A kiedy pani Hańska (jak moż
na wnosić) odpisuje, iż nie będzie pisała, gdy nie otrzyma za
każdym razem listu od niego, Balzac grzm i:

*

„Ach uważam, że jest Pani nader małostkowa, z czego
wnoszę, jak bardzo konwencjonalna jest w ogóle Pani
postawa. Nie pisała Pani do mnie, ponieważ ja pisałem
rzadziej. W istocie pisałem rzadziej, gdyż po prostu nie
miałem pieniędzy na opłacenie porta, a nie chciałem tego
Pani wyznać! Tak jest, do tego doszło, jest nawet jeszcze
gorzej. To smutne i okropne, ale taka jest rzeczywistość—
tak samo prawdziwa jak Ukraina, w której Pani żyje.
Bywały dnie, kiedy wygłodniały zjadałem tylko kawałek
chleba gdzieś na bulwarach",

Coraz ostrzejsze stają się ich utarczki, coraz dłuższe przer
wy między listami, po raz pierwszy — właśnie przed nadejś
ciem owego rozstrzygającego listu — mija cały kwartał,
a Balzac nie pisze; oboje są — wyczuwa się to z tonu jego
listów — zirytowani, oboje poczynają uważać się wzajemnie
za leniwych, nieszczerych i bez serca. I każde z nich przypi
suje drugiemu winę za to, że ta wymiana listów, nastrojona

Balzac

335

zrazu na ton najwyższy i najmocniejszy, traci polot i charak
ter wielkiej' namiętności i wreszcie staje się zupełnie jałowa.
*

W rzeczywistości ani jedno, ani drugie nie ponosi winy;
winna jest wyłącznie nienaturalność i nieszczerość ich stosun
ku, obliczonego na krótkie przerwy w widzeniu się i rychłe
ostateczne połączenie. Godząc się na owe dziwaczne zaręczyny
za życia męża, który miał żyć jeszcze lat osiem, pani Hańska
postawiła Balzakowi warunek wierności albo też zażądała,
aby zadowalał się przygodnymi, przemijającymi znajomościa
mi, lecz w żadnym wypadku nie wdawał się w poważny romans
z inną kobietą. Podobny postulat byłby możliwy do spełnienia,
gdyby szło o okres trzech lub sześciu miesięcy. Staje się on
jednak skończonym absurdem wobec zaręczyn o nieokreślo
nym terminie. Zazdrość pani Hańskiej, wynikająca w gruncie
rzeczy ze zranionej dumy, poczyna rozgoryczać pisarza:
„Popatrzmy sprawom śmiało w oczy — pisze jej po
długim kołowaniu i przemilczaniu. — Mężczyzna nie jest
ostatecznie kobietą. Czy można żądać od niego, aby od
roku 1834 do 1843, więc przez lat dziewięć, żył w absolut
nej czystości? Zbyt wiele wiesz o tych rzeczach, aby nie
pojąć, że mówiąc językiem medycznym prowadziłoby to
do impotencji i zidiocenia. Powiedziałaś swego czasu: „nie
mam nic przeciw jakiejś dziewczynce". Przywiodłoby
mnie to do stanu, w jakim znalazł się przyjaciel Georges‘a w Rzymie. Gdybyś zechciała spojrzeć sprawiedliwie
na całą rzecz, musiałabyś wziąć pod uwagę, jak władcza
jest potrzeba odprężenia właśnie dla człowieka fantazji,
z jego ciągłą pracą, biedą itd. Nie wiele wad masz mi
w gruncie rzeczy do wytknięcia i chcesz mnie za to tak
srogo ukarać! Jeśli chcesz mówić o sprawach przeszłych,
powinnaś to czynić jedynie po to, aby ubolewać, że byliś
my rozłączeni".
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Ale daremnie. Pani Hańska, mimo że miała sposobność prze
konać się osobiśęie o temperamencie opuszczonego kochanka,
jest pod tym względem niezwykle drażliwa; zamiast wybaczyć
trzydziestopięcio- i czterdziestoletniemu mężczyźnie, który nie
jest wcale zawodowym kobieciarzem i w swym dziele ukazał
światu swoją powagę i duchowe horyzonty, jego stosunek
z hrabiną Visconti oraz małą eskapadę z panią Marbouty i pa
ru innymi kobietami, wyrzuca mu bez końca jego niestałość
i lekkomyślność. Kobieta, która od lat żyje ze swym mężem
w bogactwie i wygodzie, która od lat nie zdobyła się na naj
mniejszą ofiarę, żąda od szczutego artysty, żyjącego w ciągłym
upojeniu twórczym, aby żył pod względem seksualnym jak
mnich, pod względem materialnym jak drobny urzędnik pocz
towy, aby nie zaznał wytchnienia, zbytku, przygody, tylko
wciąż pisał i pisał, tylko wciąż czekał i czekał, aż może naresz
cie — ale tylko może — ona raczy po śmierci pana Hańskiego
wynagrodzić ofiarnego trubadura za jego wytrwałość. Bez
wątpienia pani Hańska ma w niejednym wypadku słuszność.
Balzac jest wprost uderzająco nieszczery w listach do niej.
Zamiast otwarcie i jasno upierać się przy swej seksualnej
i ludzkiej wolności, zamiast podkreślić swoje prawu do prowa
dzenia życia zgodnie z prawami natury, przemilcza w listach
istotną prawdę i pozuje na najsamotniejszego z samotnych.
Wypiera się i kłamie, gdy idzie o stosunek z panią Visconti,
jak uczniak lękający się rzemienia nauczyciela. W swej nie
pojętej zależności nie potrafi przeciwstawić jej kobiecym
uroszczeniom i szlacheckiej pysze prawdziwie męskiej odwagi
oraz godności artysty. A jednak pośród tych wszystkich drob
nych kłamstw i wykrętów Balzac mówi prawdę, zapewniając
ustawicznie panią Hańską, że nie szuka przygód, lecz przeciw
nie, w swej pełnej przygód egzystencji tęskni za spokojem i sta
bilizacją. Zmęczenie poczyna opanowywać czterdziestoletniego
mężczyznę, obrzydła mu ciągła walka z nakładcami, redakto
rami, dziennikarzami, nie chce co miesiąc i co tydzień na no
wo rachować i targować się, prolongować i nalegać, łaknie, po
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dwudziestu latach ciągłych burz i katastrof, ciągłego „na wo
zie i pod wozem", odpoczynku w pewnej przystani. Dosyć ko
biet, które posiadać może jedynie w krótkich pauzach skra
dzionych pracy, dość przygód miłosnych, chowania się i ukry
wania, a wszystko to zatrute na dobitkę przez kiepskie intere
sy i istnienie uprzejmego lub naiwnego męża.
„Przysiągam — pisze we wrześniu 1838 do Zulmy Carraud — że pożegnałem się z wszystkimi nadziejami,
z potrzebą zbytku, z ambicjami! Chciałbym żyć jak pro
boszcz wiejski — prosto i spokojnie. Kobieta trzydzie
stoletnia posiadająca 300 — 400000 franjtów posagu,
która by mnie chciała, znajdzie mnie gotowym do zaślu
bienia jej, pod warunkiem, że jest łagodnego usposobie
nia i prezentuje się dobrze. Spłaciłaby moje długi, a za
lat pięć dzięki mojej pracy zwróciłbym je j pieniądze".
Tą kobietą w jego marzeniach miała być Ewelina Hańska.
Lecz z biegiem lat staje się niemożliwe nastawianie całego
życia na kochankę oddaloną o tysiąc mil, która może dawno
już nie jest tą samą, jaką widział i kochał przed sześciu, sied
miu laty. W 1842, w czterdziestym trzecim roku życia, zarę
czyny, jakimi związał się w 1833, nie są już dlań faktem rze
czywistym. Zwolna i niedostrzeżenie „małżonka z miłości" po
czyna z powrotem przeobrażać się w „Nieznajomą", w kobie
tę ze snów, której opisuje swoje wymyślone życie, a i to na
wet nie posiada już dawnego uroku, bo stało się przyzwycza
jeniem uprawianym tylko przy sposobności i prawie obojęt
nie.
Nawet Balzac, zawsze ulegający złudzeniom, nie wierzy już
w złudę swego związku z panią Ilańską.Minął, przyszedł rów
nież ten sen o miłości i milionach — precz z nim, niech idzie
między inne „stracone złudzenia".
*
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I nagle rankiem piątego stycznia 1842 ten list z czarną ob
wódką, list donoszący mu, że dziesiątego listopada 1841 roku
umarł pan Hański, list, który burzy mu krew w żyłach i wstrzą
sa nim tak, że ręce mu drżą. Wydarzyła się rzecz nie do pomy
ślenia, a raczej to, o czym od lat nie śmiał myśleć: oto kobieta,
której ślubował i która jemu ślubowała, jest wolna, jest wdo
wą i posiada wyśnione miliony, jest idealną żoną dla niego,
młodą, mądrą, reprezentatywną artysto|kr,atką. Oto jest ko
bietą, która go wybawi od długów i pozwoli poświęcić się cał
kowicie dziełu, zachęci do najwyższego wysiłku, przysporzy mu
sławy i znaczenia, ukoi jego zmysłowość; oto kobieta, która
kochała go i którą on kochał i w tej sekundzie po długim za
pomnieniu kocha znów z całym dawnym żarem
Ta kartka
papieru — Balzac czuje to natychmiast — zmienia jego życie.
Wszystko, o czym śnił, czego oczekiwał i pragnął, przybrało
nagle postać — jej postać, i wie, że odtąd ma tylko jedno za
danie: zdobyć tę kobietę, niegdyś już zdobytą, wywalczyć ją
sobie na nowo i na zawsze.
W liście, którym jej odpowiada, wyczuwa się to głębokie
wzburzenie. Balzac postępuje nie tylko rzetelnie, mądrze i po
męsku, ale co więcej — postępuje szczerze, nie obawiając zbyt
wielkiej sympatii dla zmarłego. Nie próbuje świętoszkowato
pocieszyć kobiety, o której wie, że tylko bardzo umiarkowa
nie kochała męża lub go wcale nie kochała, nie wychwala
w sztucznych zwrotach zasług zmarłego, broni się tylko przed
jednym: jakoby kiedykolwiek w życiu życzył sobie śmierci te
go człowieka, dlatego że pożądał jego żony:
„Jeśli idzie o mnie, moja ukochana, ta śmierć skiero
wuje myśl moją ku sprawie, za którą tęsknię gorąco od
lat. Mimo to przed Panią i przed Bogiem świadczę się
z ręką na sercu, że nigdy nie powstała we ninie myśl in
na jak całkowite poddanie się losowi i że przenigdy, nawet
w najokrutniejszych fantazjach, nie splamiłem swej du
szy złymi życzeniami. Pewnych podświadomych odru-
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chów nie można oczywiście stłumić. Nieraz mówiłem
sobie: „Jak lekkie byłoby życie z N ią ! Trudno jest po
konać zupełnie serce, nadzieję, najgłębszą swą istotę“ .
Jedno odczuwa tylko jako szczęśliwą zmianę: że będzie mógł
odtąd pisać do niej otwarcie. Zapewnia ją, że nic nie zmie
niło się w jego uczuciach, że od czasu Neuchatel ona jest jego
życiem, i błaga:
„Proszę mi napisać, że całe życie Pani należy do mnie
i że teraz będziemy szczęśliwi, bez reszty szczęśliwi!“
Jeden list goni drugi. Zaręczyny stały się dla Balzaka przez
noc rzeczywistością, skarlała miłość rozwinęła się na nowo
w pełną namiętność. Cóż stoi na przeszkodzie ich ostatecznym
zaręczynom? Wszystko widzi naraz innymi oczami, nawet sie
bie: on, który jeszcze rok temu przedstawiał siebie w listach,
nastrojonych na melancholię i samotność, jako starego, siwe
go i zmęczonego człowieka, trapionego zawrotami głowy i ata
kami, maluje teraz swój portret w najbardziej pociągających
barwach. Siwizna i znużenie znikły nagle:
„Mam zaledwie parę siwych włosów. Moja praca za
konserwowała mnie doskonale, abstrahując ojd mojego
„embonpoint" *, ale to jest nieuniknione przy siedzą
cym trybie życia. Mam wrażenie, że nie zmieniłem się od
czasów wiedeńskich. Serce moje pozostało młode, ciało
utrzymało się dobrze w surowym zakonnym trybie ży
cia. I w końcu mam przed sobą jeszcze piętnaście lat,
przynależnych bądź co bądź młodości, podobnie jak Pa
ni, moja kochana. Chętnie oddałbym w tej chwili dzie
sięć lat starości, gdybym mógł tym sprowadzić prędzej
godzinę naszego spotkania''.
Jego fantazja ze zwykłą szybkością opracowuje całe przy
szłe życie. Dla córki niech poszuka prędko „inteligentnego
* Tusza.
22 *
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i dzielnego a przede wszystkim bogatego męża, aby jego ma
jątek pozwolił Pani po spłaceniu córki rozporządzać dowolnie
Jej mieniem". W ten sposób będzie materialnie wolna, jak
prawnie i moralnie jest już obecnie wolna dla niego i dla ich
wspólnego, wyśnionego życia, piękniejszego, niż kiedykolwiek
ośmielił się wyśnić. Tylko teraz nie tracić już czasu, ani mie
siąca, tygodnia, dnia! On natychmiast doprowadzi do ładu
swoje sprawy i pojedzie do Drezna, aby być bliżej ukochanej.
Jest gotów, gotów jak nigdy, kocha ją, jak jej nigdy nie ko
chał! I wyczuwa się z listów, że ten niecierpliwy demon na nic
w życiu nie czekał z większą, płomienniej szą niecierpliwością,
jak na to jedno słowo z jej ust: „P rzy je d ź!"
Wreszcie, po sześciu tygodniach, 21 lutego nadchodzi odpo
wiedź. N ie znamy jej w oryginale, list ten został spalony wraz
z innymi listami „Cudzoziemki". Lecz wiemy, co zawierał:
twarde odrzucenie wszystkich starań Balzaka, wyraźne „n ie"—
na jego życzenie odwiedzenia jej zaraz. Z „lodowatym spoko
jem " pani Hańska rozwiązuje zaręczyny właśnie w momencie,
gdy Balzac powołuje się na dawną obietnicę. „Jest Pan wol
n y !" pisze mu ostro i jasno i podaje rzekome przyczyny zer
wania. Nie ma już do niego zaufania — w ciągu siedmiu lat ani
razu nie pragnął jej widzieć, natomiast miał dość czasu i pie
niędzy, aby jechać parokrotnie do Włoch, w dodatku nie sam.
Tym faktem i innymi zlekceważył warunki ich zaręczyn. Teraz
wszystko minęło. Minęło dofinitywnie. Odtąd chce żyć jedy
nie dla córki i nigdy jej nie opuścić. „Gdyby mi zabrano moje
biedne dziecko, umarłabym!" N ie chce się dzielić. List pani
Hańskiej — czuje się to z odpowiedzi pisarza —• musiał być
twardy i bezlitosny, jak topór, który jednym cięciem zdruzgo
tał wszystkie jego nadzieje.
Czy „n ie" E w y Hańskiej jest szczere i ostateczne, czy też
jest to tylko próba, fałszywy krok dumnej i próżnej kobiety,
która chce, aby tym goręcej starał się o nią? Pytanie niebez
pieczne i trudne do rozstrzygnięcia; dotyczy samej istoty ich
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skomplikowanego stosunku i zmusza do zbadania,' jaki był
stosunek pani Hańskiej do Balzaka!
Do zbadania z całą psychologiczną ostrożnością, nie w spo
sób prostacki, który sprowadza cały problem do banalnej al
ternatywy : czy Ewa Hańska kochała Balzaka, czy go nie ko
chała? Podobne uproszczenia są równie wygodne jak jedno
stronne i dlatego nieprawdziwe i niesłuszne, jeśli idzie o sto
sunek, pełen zewnętrznych i wewnętrznych zahamowań i roz
bieżności. Wielka, namiętna miłość ze strony kobiety objawia
się przede wszystkim w zdolności całkowitego oddania się.
W tym sensie pani Hańska nie była stanowczo zdolna do miło
ści — przynajmniej w stosunku do Balzaka. Dumna ze swego
arystokratycznego rodu, pewna siebie, władcza i kapryśna,
domaga się — w poczuciu swej towarzyskiej przewagi — mi
łości jako należnej jej daniny, którą wspaniałomyślnie przyj
muje lub odrzuca. Jej oddanie się jest zawsze uzależnione od
warunków i zamknięte w pewnych granicach. Już w założeniu
nie jest to stosunek równorzędnych partnerów, lecz wyżej sto
jącego do niższego; zniża się łaskawie do Balzaka, a on od po
czątku akceptuje podrzędne stanowisko, jakie mu wyznaczyła.
Kiedy nazywa siebie jej „mużykiem“ i „poddanym", wyraża
tym podświadomie pewien masochistyczny rys swojego do niej
stosunku. Pokorny i niezbyt męski we wszystkich stosunkach
z kobietami, wobec Ewy Hańskiej przyjmuje od początku po
stawę pełną uniżoności; i to ciągłe klęczenie na kolanach, to
ekstatyczne uwielbienie i całkowite zapoznanie własnej war
tości i własnej osoby sprawiają na neutralnym czytelniku jego
listów do Hańskiej przykre wrażenie. Człowiek zżyma się i iry
tuje, widząc jednego z najpotężniejszych i najgenialniejszych
ludzi wszystkich epok stale pochylonego i gotowego całować
babski pantofelek, zawsze pokornego i rozpływającego się w ni
cości wobec przeciętnej w gruncie rzeczy arystokratki prowin
cjonalnej. I jeśli cokolwiek wzbudza nieufność do charakteru
pani Hańskiej i do je j taktu, tak bardzo przez jej obrońców
wychwalanego, to właśnie fakt, że nie tylko zezwalała mu na
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to służalcze poddaństwo, ale chętnie na nie patrzyła, może na
wet żądała tego ubóstwienia. W ydaje nam się zawsze, że ko
bieta, która by do głębi przejrzała wielkość Balzaka, musiała
by taki stosunek uznać za przykry i niewłaściwy, musiałaby
podźwignąć kochanka w górę ku sobie, co więcej — musiała
by sama ugiąć się i podporządkować jego życzeniom i woli.
Ale do tego rodzaju miłości pani Hańska nie jest zdolna. Takie
adorowanie jej przez człowieka, którego genialność wyczuwa
ła sprawiało je j rozkosz, zadowalała jej dumę; do pewnego
stopnia też odwzajemniała tę miłość. Ale zawsze — i to
jest istotne — czyniła to wyniośle, jako łaskawa władczyni,
jako wspaniałomyślna kochanka. „Dobry Balzac“ albo „biedny
Balzac“ — ten ton w listach do córki, gdzie była naprawdę
szczera, mówi wszystko. Była dość mądra, aby poznać się na
wartości tego człowieka, dość zmysłowa i kobieca, aby ulec
burzliwemu naporowi jego pożądania, żywiła z pewnością sym
patię do niego, mimo że zdawała sobie sprawę z jego słabostek
i wad. Ale w głębi duszy kochała zawsze tylko siebie, Balza
ka zaś o tyle, o ile schlebiał jej miłości własnej: kochała go za
to, że uczynił ją bohaterką wielkiej przygody, że uwielbiał ją
w najbardziej poetycznej i żarliwej formie, że w jej banalną
dotąd egzystencję wniósł życie, upojenie i nadmiar uczuć, do
jakich jej rzeczowa i wyrachowana natura nie była nigdy
zdolna. Charakter do tego stopnia urobiony szlachecką dumą
i przesądami klasowymi, jak pani Hańskiej, nie potrafi być
uległy, podatny i powolny, jeśli zaś kocha bez zastrzeżeń, jest
to miłość własna: uczucie do córki. Nawet w latach kiedy była
z Balzakiem, nie on był jej najbliższym powiernikiem: zawsze
zwierzała się małej głupiutkiej i bezmyślnej córce, gdy przed
plebejuszem Balzakiem, obcym intruzem, ostatnia cytadela
jej serca pozostawała zamknięta.
Był jednak jej kochankiem, oddała mu się, prawdopodobnie
do tej ostatniej granicy, do jakiej była w ogóle zdolna. Oddała
mu się tak, jak może oddać się żona i arystokratka, która nie
chce stracić męża i nie chce się skompromitować przed rów-
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nymi sobie. Dlatego właściwy problem, próba je j uczucia, po
wstaje dopiero w momencie, kiedy wskutek śmierci pana Hań
skiego jest wolna, kiedy dziedziczka Wierzchowni, hrabianka
Rzewuska, ma zdecydować, czy poślubi swego „mużyka“ , ge
nialnego wprawdzie, lecz zadłużonego, rozrzutnego, niewier
nego trubadura o straszliwie plebejskich manierach — w mo
mencie, kiedy ma wybrać między arystokracją krwi i pienią
dza lub arystokracją geniuszu i sławy.
W głębi serca pani Hańska obawiała się zawsze tej decyzji;
jeden z je j listów do brata wyraża całkowicie je j duchową
rozterkę:
„Niekiedy jestem całkiem zadowolona, że nie muszę się
decydować, czy mam poślubić człowieka, którego — jak
mi się zdaje — powitałbyś z pewnymi skrupułami jako
szwagra. Wiem jednak, że go kocham, może więcej, ani
żeli sądzisz. Jego listy są wielkim wydarzeniem w mym
samotnym życiu. Wyczekuję ich, tęsknię za uwielbie
niem, jakie z nich bije, przepełniona jestem pragnieniem,
aby być dla niego tym, czym żadna kobieta nie była. A l
bowiem on jest geniuszem, jednym z największych, ja 
kich Francja kiedykolwiek wydała, i gdy o tym myślę,
ustaje wszelkie rozumowanie i duszę moją wypełnia tyl. ko świadomość, żem zdobyła jego miłość, chociaż tak
molo jestem je j godna. A jednak, ilekroć jesteśmy razem,
widzę pewne rozbieżności między nami i cierpię na myśl,
że inni widzą je również i wyciągają stąd wnioski. W ta
kich chwilach wykrzyczałabym najchętniej głośno moją
miłość i namiętność, wypomniałabym tym ludziom ich
zachowanie, choć zdaję sobie sprawę, że ma ono swe uza
sadnienie. Wolę nie myśleć o tym, jaka wytworzyłaby
się sytuacja, gdyby pan Hański umarł. Mam nadzieję,
że spełnię swój obowiązek do końca i że zawsze starałam
się go spełnić według nauk naszego ojca. Lecz w głębi
serca jestem rada, że nie muszę powziąć decyzji, chociaż
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kiedy indziej zapominam o wszystkim na świecie wobec
tej jedynej myśli, że ten wielki człowiek gotów jest po
święcić dla mnie wszystko i że mogę mu tak mało wza
jem ofiarować'*.
Zaręczyny, na których Balzac opiera wszystkie swoje na
dzieje, są dla niej przedmiotem stałego niepokoju i przygnę
bienia.
Nic naturalniejszego zatem, jak odwlekać na razie wszelkie
rozstrzygnięcie. Nie dopuszcza do siebie zapalczywego twórcy,
obawiając się jego krewkiego temperamentu. Przy tym sytu
acja pani Hańskiej nie jest wcale tak jednoznaczna i łatwa,
jak to sobie Balzac w Paryżu wyobraża. Przez śmierć pana
Hańskiego tylko pozornie odzyskała wolność. W rzeczywistości
popadła w ściślejszą jeszcze zależność od rodziny. Wujowie
i ciotki na sąsiednich dobrach, siostrzenice w domu, krewni
w Petersburgu i Paryżu — wszyscy wiedzą o romantycznej
przyjaźni z panem Balzakiem i wszystkich opanowuje lęk, że
piękna dziedziczka Wierzchowni oraz miliony pana Hańskiego
mogłyby przypaść w udziale jakiemuś obcemu przybłęlzie, ja 
kiemuś francuskiemu literatowi, który frazesami i romantycz
nymi listami zbałamucił bogatą wdowę. Natychmiast jeden
z krewnych wszczyna akcję i zaczepia prawnie testament pa
na Hańskiego, dotyczący wspólnoty majątkowej z żoną. Pro
ces toczy się w Kijowie, gdzie pani Hańska przegrywa. Musi
więc odwołać się do wyższej instancji w Petersburgu, dokąd
udaje się, aby osobiście apelować w sądzie najwyższym i u ca
ra. Tymczasem krewni rozpoczynają istną nagonkę na Balza
ka, zwłaszcza osławiona ciotka Rozalia, której Balzac śmier
telnie nienawidzi. Matkę jej za szpiegostwo posłano w czasie
rewolucji francuskiej na szafot, ona sama jako dziecko sie
działa w Conciergerie; nie szczędzi pani Hańskiej gwałtow
nych, pełnych złośliwości wyrzutów, tak gniewa ją myśl, że
hrabianka Rzewuska mogłaby poślubić syna człowieka, który
był członkiem czerwonej komuny. Gdyby nawet pani Hańska
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pragnęła, nie mogłaby sprowadzić teraz Balzaka do Rosji. Za
szkodziłoby to je j procesowi, osłabiło je j pozycję, co gorsza,
naraziłoby ją na śmieszność, gdyby nagle ów tłusty pan o kiep
skich manierach i dziecinnych ekstrawagancjach zjaw ił się
w kołach arystokracji petersburskiej i u je j pretensjonalnych
krewnych. Nie pozostaje jej więc nic innego, jak energiczna
odmowa. A ostra i obraźliwa forma tej odmowy jest może tyl
ko środkiem dla wypróbowania jego uczucia i stałości.
*

*

*

Odmowa spada na pisarza jak grom z jasnego nieba. Przy
zwyczajony do przeżywania w fantazji swych życzeń i ma
rzeń, przygotował już z góry podróż do Drezna, może nawet
wystarał się już o potrzebną na to gotówkę. Udzielił pani Hań
skiej w listach rad, jak ma zabezpieczyć majątek córki i za
pewnić sobie równocześnie odsetki, marzył już o weselu, po
dróżach, domach i pałacach, w myśli urządził je zapewne do
ostatniego mebla i obrazu. A teraz ten list z zimnym, zwię
złym, wyraźnym ,,Vous etes libre“ *, z okrutnym i ostatecz
nym ,.nie“ .
Ale tam, gdzie Balzac rzucił na szalę swą wolę, nie uznaje
żadnej odmowy. Nie obawia się przeciwności, drażnią one i po
tęgują jego siłę. Co tydzień, co dzień niemal pisze błagalne
listy, pełne zaklęć i nalegań, zasypuje panią Hańską zapew
nieniami swej wierności i uczuć; nagle, po stłumionych mocno
wybuchach lat ostatnich, rozbrzmiewa znów przesadny i eksta
tyczny ton listów do Neuchatel i Genewy.
„Pani nie wie, jak mocne jest moje przywiązanie do
Niej. W moim uczuciu grają rolę wszystkie ludzkie
uczucia i właściwości: miłość, przyjaźń, ambicja, mają
tek, duma, próżność, pamięć, przyjemność, pewność
i wiara w Panią, którą stawiam ponad wszystko".
* Jest pan wolny (przyp. tłum.).
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Przysięga, że wszystko, co od tamtego czasu napisał, pisał
jedynie dla niej i z myślą o niej. „Stworzyłem to wyłącznie
w Pani imię“ .
Oświadcza gotowość do wszelkich ustępstw. Obietnica nie
musi być jutro ani pojutrze spełniona. Niech tylko pani Hań
ska wyznaczy pewien termin: datę, dzień lub rok, z którym
mógłby związać swą nadzieję.
„Zaiste, mój aniele ukochany, nie stawiam zbyt wiel
kich wymagań mojej Ewie. Pragnę jedynie, aby mi po
wiedziała: „Z a osiemnaście miesięcy albo za dwa lata
będziemy szczęśliwi".
Przysięga, że nie może żyć dłużej, o ile nie da mu wreszcie
nadziei, o ile wreszcie „nie przyjdziesz T y i spokój".
„N ie wytrzymam dłużej samotności po piętnastu la
tach bezustannej pracy. Tworzyć, ciągle tworzyć! Sam
— Bóg tworzył tylko przez sześć dni".
Sama myśl o ich połączeniu oszałamia go i upaja:
„O moja droga, gdybyśmy mogli wreszcie żyć razem,
serce przy sercu, jedno dla drugiego, bez żadnych wię
zów! Są chwile, kiedy myśl o tym ogłupia mnie wręcz
i pytam siebie, jak mogliśmy w ogóle przeżyć tych sie
demnaście miesięcy — ja tutaj, a T y tam, na dalekiej
Ukrainie. Jakąż potęgą jest pieniądz! I co za posępna ko
media — widzieć, jak najpiękniejsze uczucia są od pie
niądza zależne. Czuć się uwiązanym, przygwożdżonym
w Paryżu, gdy serce przebywa 500 mil stąd. Niekiedy
puszczam wodze marzeniom. Wyobrażam sobie, że
wszystko zostało już załatwione, że zatryumfowała mą
drość i roztropność mojej królowej, że wyrzekła słowa:
„P rzyje d ź"! W takich dniach zmieniam się nie do pozna
nia. Pytają mnie, co się ze mną dzieje? Odpowiadam:
skończyły się moje troski, widzę przed sobą nadzieję...
I ludzie mówią: „Z w ariow ał!"
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Zaledwie posłyszał, że pani Hańska przeniosła się do Pe
tersburga, aby tam doprowadzić proces do końca, już zaczyna
rachować, ile dni trwra podróż i jakie będą koszty. 400 fran
ków z Hawru do Petersburga i 400 z powrotem, 200 — z P a
ryża do Hawru. Wymyśla pośpiesznie najbardziej absurdalne
wybiegi, aby nadać podróży pozór konieczności. Oświadcza,
że już od dawna powinien był wybrać się do Petersburga dla
zorganizowania tam francuskiego teatru. Potem znów powsta
je jakieś towarzystwo okrętowe, które chce założyć jego szwa
gier, aby budować statki wyjątkowo tanie, a jemu zlecono
przedłożenie odpowiednich projektów w Rosji. Nagle odkry
wa w sobie — może w przypuszczeniu, że cenzura carska czyta
jego listy — „sympatię" dla cesarza Rosji, ponieważ jest on
jedynym autokratą wśród panujących, i oświadcza, że nie ma
nic przeciw temu, aby zostać rosyjskim poddanym.
I tak gna list za listem — huraganowy ogień niecierpliwości
i uporu. Luty, marzec, kwiecień, maj— lato, zima i znów wios
na i lato, a jeszcze wciąż nie przyszło zbawcze słowo — w pół
tora roku od śmierci pana Hańskiego nie przyszło utęsknione
słowo „V ien s!“ Wreszcie, w lipcu, nadchodzi zezwolenie i Bal
zac ma zebrane pieniądze na podróż. Akurat w dziesięć lat po
pierwszym spotkaniu z E-wą, w lipcu 1843, jedzie z Dunkierki
do Petersburga i jego pierwsza droga w tym mieście prowadzi
do domu Kutajsowa, gdzie mieszka pani Hańska. Dziwnym
trafem domek ten leży przy ulicy Grandę Millione.
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K O M E D IA L U D Z K A
W czterdziestym trzecim roku życia, mocno już wyczerpany
i zużyty walką, widzi Balzac przed sobą jeden cel: doprowa
dzić swoje życie do porządku, odrzucić brzemię długów, w spo
koju i bez pośpiechu dokończyć gigantycznego dzieła. I zdaje
sobie sprawę, że tylko jedna rzecz może mu w tym dopomóc:
zdobycie pani Hańskiej i olbrzymiej części milionów — pana
Hańskiego. Człowiek, który sto razy brał się za bary z losem,
zawsze przegrywając, zawsze na nowo hazardując, stawia te
raz wszystko na jedną kartę: na kobietę, Ewę Hańską.
W ciągu półtora roku, zanim pozwolono mu przyjechać do Pe
tersburga, czynił rozpaczliwe wysiłki, aby stanąć przed nią
i jej rodziną jako reprezentatywny konkurent. Zdaje sobie
jasno sprawę, że Rzewuscy z całą ich arystokratyczną pycłią
i zrozumiałością będą widzieli w Honorem Balzaku, we wnuku
chłopskim, z fałszywym „de“ przed nazwiskiem, zawsze tylko
człowieka pośledniego stanu, choćby był największym twórcą
stulecia. Jak byłoby jednak z panem de Balzac, wybranym na
para Francji, z człowiekiem o politycznych wpływach, któremu
król zatwierdził owo „de“ , może nawet nadał tytuł hrabiowski?
Albo z panem de Balzac, członkiem Akademii Francuskiej?
Akademik posiada tyle oficjalnej godności, że nie może być
śmieszny. Poza tym nie byłby wówczas hołyszem, otrzymywał
by 2000 franków rocznie, a gdyby go wybrano do Komisji
Słownikowej, miałby nawet 6000 franków poborów. Nosiłby zie
lony frak, tak że nawet hrabianka Rzewuska nie musiałaby, się
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wstydzić mezaliansu. Albo jakby to było z Balzakiem — milio
nerem, autorem piszącym sześć sztuk rocznie, okupującym ty
mi sztukami przez cały rok sześć największych scen paryskich
i zgarniającym pół miliona, kto wie, może nawet okrągły mi
lion w dwunastu miesiącach?
Aby wywalczyć sobie towarzyską równość z panią Hańską,
Balzac próbuje wszystkich tych możliwości. Tęgi, niecierpli
wy człowiek próbuje wszystkimi trzema szczeblami wspiąć
się do niedostępnej sfery Rzewuskich, lecz wszędzie ześlizguje
się. Na wybór do Izby Parów jest za późno, nie może bowiem
na czas wystarać się o kapitał, będący warunkiem wpisu na
listę kandydatów. Tak samo nie ma' szczęścia w Akademii
(i nie będzie go miał do końca). Znajdą setkę wybiegów, aby
go wykluczyć, ponieważ nie odważą się poważnie odmówić mu
praw. To powiadają, że jego finansowe stosunki są zanadto
pogmatwane: człowiek, na którego przed drzwiami czyhają
egzekutorzy sądowi i lichwiarze, nie może zasiąść pod uświę
coną kopułą. To znów podają jako powód jego częste wyjazdy.
Najszczerzej zaś określa sytuację pewien zacięty wróg i po
tajemny zazdrośnik: „Pan Balzac jest zbyt masywny na nasze
fotele!" W istocie, za wyjątkiem Lamartine‘a i Wiktora Hugo
przyparłby wszystkich do muru.
A więc prędko napisać dwie „dramoramy", aby oczyścić się
przynajmniej z najbardziej skandalicznych długów, tak głoś
nych, że wie o nich Petersburg i Wierzchownia. „Pamela Giraud“ , mieszczańska sztuka, sklecona w czterech piątych przez
pozbawionych talentu „niewolników", zostaje przyjęta w te
atrze „W odewil". Drugą, „Ressources de Quinola" przygoto
wał już przedtem teatr „Odeon" i Balzac jest zdecydowany
powetować tą sztuką klęskę „Vautrina“ i osiągnąć kolosalny
sukces.
Jak zwykle nie myśli o tworzeniu. Rozpoczynają się próby,
a piąty akt jest jeszcze niegotowy, co wprawia w tak wielkie
rozgoryczenie wykonawczynię roli głównej, słynną madame
d‘Orvalli, że zrzeka się roli. Balzac interesuje się przede
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wszystkim tym, aby premiera wypadła jak najświetniej i była
bezprzykładnym tryumfem. Wszystko, co w Paryżu liczy się
i posiada nazwisko, musi zasiąść na najwidoczniejszych m iej
scach. Żaden wróg czy zazdrośnik nie śmie się wśliznąć, aby —
jak to było na „Vautrinie“ — nastroić nieprzychylnie publicz
ność gwizdaniem lub okrzykami. Aby to przeprowadzić, Balzac wraz z dyrektorem teatru postanawia, że na premierę
wydane zostaną tylko te bilety, które przejdą przez jego ręce,
i czas, który powinien poświęcić na poprawianie na pół goto
wej sztuki, autor spędza w kasie i w biurze teatru.
Z iście balzakowskim rozmachem opracowuje plan bitwy.
W proscenium mają siedzieć ministrowie i posłowie zagranicz
ni. W fotelach zasiądą deputowani i wysócy urzędnicy pań
stwowi, dalej finansjera i bogata burżuazja — poza tym pięk
ne kobiety mają zdobić salę. Zamówił malarzy i rysowników,
którzy uwiecznią wspaniały obraz tej premiery.
Jak zawsze przewiduje z początku słusznie. Pogłoski o świet
nej premierze budzą w Paryżu sensację, ludzie cisną się do ka
sy, proponują nawet dwu- i trzykrotną cenę za bilety. Ale
z okrutną logiką następuje to, co zdarza się przy wszystkich
jego spekulacjach, napina zbytnio łuk i łamie go. Zamiast
przyjąć ofiarowane wyższe ceny, każe rozpuścić pogłoskę, że
teatr jest wyprzedany, aby podbić jeszcze bardziej cenę bile
tów; wobec tego ludzie postanawiają czekać cierpliwie na
dalsze przedstawienia. Na premierze 19 marca 1842 okazuje
się, że trzy czwarte miejsc wskutek fałszywej taktyki Balzaka
świeci pustką, a publiczność, przybyła przede wszystkim po
to, aby się wzajemnie podziwiać, jest rozczarowana i w złym
humorze. Daremnie dyrektor Lireux posyła w ostatniej chwili
hordę klakierów na salę, daremnie każdy, kto chce, dostaje
za darmo bilet wstępu, porażki nie można powstrzymać. Im
tragiczniejszy obrót bierze sztuka, tym weselej zachowuje się
widownia. Na następne przedstawienia publiczność chodzi tyl
ko po to, aby brać udział w skandalicznych scenach. Trąbią,
gwiżdżą, skandują chórem:
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C‘est monsieur Balzac, qui a fa it tont ce mic-mac.
Autora nie wywołują ani razu. Byłoby to zresztą daremne,
gdyż wysiłek, aby zapełnić teatr doborową publicznością, w y
czerpał go tak, że po przedstawieniu znajdują go śpiącego
w loży. Dopiero potem dowiaduje się, że znowu — po raz już
nie wiadomo który! — wyśnione sto tysięcy franków znikło
w zapadni sceny. Przeznaczenie nie szczędzi mu swych tw ar
dych ciosów pchając go wciąż na nowo na jego właściwą dro
gę. I kiedy zrozpaczony żali się pani Hańskiej, że będzie mu
siał napisać cztery powieści, o ile sztuka przepadnie, my nie
możemy mu wtórować. Powieści bowiem i nowele, jakie Bal
zac pod naporem konieczności stworzył w latach 1841— 1843,
należą do jego najpotężniejszych dzieł. Może byśmy ich nie
posiadali, gdyby jego złe sztuki miały powodzenie.
*

*

*

W powieściach najbardziej dojrzałego okresu zatraca się
zwolna wszelka konwencjonalność, wszystko, co trąci arystokratyzmem i sprawia niekiedy tak przykre wrażenie w po
przednich dziełach. Powoli przejrzał tak zwane „wytworne
tow arzystw o"; salony fabourg St.-Germain tracą coraz to bar
dziej swój czar i magię, jego twórczej wyobraźni nie pobudza
ją już małe próżnostki i ambicje wielkich ludzi ani wielkie am
bicje małych markiz i księżnych, lecz prawdziwe namiętności.
Im bardziej Balzac gorzknieje na skutek doświadczeń i rozcza
rowań, tym staje się prawdziwszy. Mdła czułostkowość, która
obniża wartość najlepszych dzieł ery młodzieńczej, poczyna za
nikać. Perspektywa nabiera rozległości i głębi. W „Ciemnej
sprawie" jaskrawa smuga światła pada na kulisy polityki n a
poleońskiej. W „Rabouilleuse" ujawnia śmiałość w ujmowaniu
problemów seksualnych, na jaką nie odważył się żaden z jego
współczesnych. Problem perwersji i zależności seksualnej nie
został przez nikogo postawiony tak zuchwale, jak to uczynił
Balzac w postaci starego doktora Rougeta, który mając lat
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siedemdziesiąt wychowuje sobie na metresę trzynastoletnią
Rabouilleuse. A jaka świetna postać — ów Filip Bridau, amo
ralny nie mniej od Vautrina, ale już bez melodramatyczności,
gadatliwości i patosu tamtego, i niezapomniany w swej stra
szliwej prawdzie. Do tego dokończenie „Straconych złudzeń",
wielkiego fresku epoki, i od ręki rzucona „Urszula Mirouet",
trochę niewiarogodna dzięki spirytystycznym sztuczkom, lecz
wspaniale prawdziwa w każdej ze swych postaci; dalej „F a ł
szywa kochanka", „Pamiętniki dwóch młodych mężatek", „ A l
bert Savarus“ , „Debiut życia", „Honoryna", „Muza z zaścian
ka" oraz tuzin fragmentów. Znowu w ciągu lat trzech nie
zrównany i niestrudzony twórca dokonał dzieła, które dla każ
dego innego byłoby dziełem całego życia.
Twórczość Balzaka osiągnęła już taką pełnię i doszła do ta
kich rozmiarów, że wprost trudno ją ogarnąć. I Balzac, który
pragnie ostatecznie uporządkować swoje życie, chce również
wnieść przejrzystość i ład w swoje dzieło. Chociaż stale gnębią
go wierzyciele, przezornie zachował dla siebie ostatnią rezer
wę: zbiorowe wydanie swych dzieł. Nawet w najgorszych kło
potach pieniężnych wzdragał się przed dożywotnim odstąpie
niem praw autorskich, zawsze pertraktował tylko o jeden lub
parę nakładów; pozostał zatem właścicielem swych praw. Roz
rzutny pod każdym względem, tę swoją najlepszą własność
zachował nietkniętą, aby doczekać chwili, kiedy będzie mógł
ukazać przyjaciołom i wrogom w całości to, co stworzył.
Obecnie chwila ta nadeszła. Starając się o wdowę po milio
nerze Hańskim ukaże swoje bogactwo. Bo on również jest mi
lionerem. Posiada milion napisanych linii, pięćset arkuszy
druku, dwadzieścia tomów. Zaledwie ujawnił zamiar zbioro
wego wydania, trzech nakładców: Dubochet, Furne i Hetzel
zrzeszają się, aby wspólnie zakupić i sfinansować olbrzymie
dzieło, które co roku będzie się zwiększało. Umowa dotycząca
zbiorowego wydania zostaje zawarta w kwietniu 1842 i daje
wydawcom
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„prawo wydania wedle ich wyboru i w czasie przez
nich oznaczonym dwóch albo trzech nakładów dzieł do
tej pory wydanych przez autora. To samo dotyczy dzieł,
których publikacja nastąpi w trakcie ukazywania się po
szczególnych tomów wydania zbiorowego. Pierwsze wy
danie zbiorowe ma wynosić 3000 egzemplarzy. Wydanie
ma mieć format ósemki i obejmować około dwudziestu
tomów".
Pisarz otrzymuje 15.000 franków zaliczki, dalsze wypłaty
tantiemy wynoszącej 50 centimów od tomu mają nastąpić po
sprzedaży czterdziestotysięcznego tomu.
W ten sposób Balzac stworzył sobie z dotychasowych dzieł
rentę, która z roku na rok musi wzrastać i pozostawia mu
większą swobodę na przyszłość. Jedynym obciążeniem umo
wy — o ile idzie o Balzaka — jest dobrowolnie wzięta na sie
bie klauzula: w wypadku nadzwyczajnej korekty autorskiej pi
sarz musi ponosić koszt nowego składu, jeśli przekroczy on
pięć franków od arkusza. I Balzac, który nie może oprzeć się
pokusie i ponownie, po raz szesnasty czy siedemnasty, popra
wia styl swych powieści, zapłaci za tę naimiętność 5224 fran
ki. Wydawcy wysuwają tylko jeden sprzeciw. Nie podoba im
się tytuł „Dzieła zbiorowe". Jest za ogólny, za mało atrakcyj
ny. Czy nie można by znaleźć tytułu, który by ujął jako je d 
ność całe to dzieło ze swymi powtarzającymi się postaciami,
ze swym światem obejmującym społeczeństwo na jego w yży
nach i nizinach?
Balzac zgadza się. Już przed dziesięciu laty, gdy pisał dla
Feliksa Davina pierwszą przedmowę do zbiorowego wydania
swych dzieł, czuł, że w zjawiającej się przed nim, jednolitej
i wszechobejmującej w izji świata każda poszczególna powieść
jest jedynie ogniwem niepodzielnej całości. Ale jak znaleźć ty
tuł, który wyrazi całokształt tej w izji? Balzac waha się i roz
waża. Szczęśliwy przypadek przychodzi mu z pomocą. Jego
przyjaciel de Belloy wrócił dopiero co z podróży do Italii, gdzie

Balzac — 23
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studiował literaturę włoską i czytał w oryginale „Boską komedię“ . I nagle wybłyska natchniona myśl: przeciwstawić bo
skiej komedii — komedię ziemską, konstrukcji teologicznej —
konstrukcję społeczną. Eureka! * Tytuł jest znaleziony: „La
comedie humaine".
Balzac jest zachwycony, wydawcy również. Proszą go tylko,
aby zechciał napisać przedmowę do zbiorowego wydania, w niej
zaś wyjaśnić publiczności ów nowy i bądź co bądź nieco pre
tensjonalny tytuł. Balzac nie kwapi się zgoła do tego; praw
dopodobnie nie chce tracić drogocennego czasu na tak mało
intratny wysiłek. Można wszak wz^ąć przedmowę Feliksa Da,vina, w dziewięciu dziesiątych napisaną przez niego samego,
aby ukazać czytelnikom jego cele i zamiary. Potem znów pro
ponuje, aby George Sand, jego dobra, mądra i życzliwa przy
jaciółka, napisała ów wstęp. Zręczny list nakładcy Hetzla
skłania w końcu Balzaka do napisania przedmowy. Hetzel upo
mina go, aby jako uczciwy ojciec nie wyrzekał się dziecka,
i daje mu naprawdę cenne wskazówki.
„Niech Pan mówi możliwie rzeczowo i skromnie ■
— to
jedyne właściwe stanowisko pisarza, który dokonał ta
kiego dzieła. Niech Pan mówi całkiem spokojnie. Proszę
sobie wyobrazić, że jest Pan już stary i patrzy na siebie
samego z pewnej odległości. Niech Pan mówi jak jedna
z Pańskich postaci, a dokona Pan rzeczy niezbędnej
i cennej. Proszę iść w tym kierunku, Szanowny Panie,
i wybaczyć małemu wydawcy, że ośmielił się pisać w ten
sposób do Waszej Wysokości. Pan wie, że dzieje się to
w najlepszej intencji".
Tak powstała słynna przedmowa do „Komedii ludzkiej".
W istocie jest ona spokojniejsza, bardziej rzeczowa i mniej
namiętna, niż można było się spodziewać. Balzac praktyczny
i mądry docenił roztropne uwagi Hetzla i potrafił znaleźć zło
ty środek pomiędzy wielkością zakrojonego na taką miarę te* Znalazłem (po grecku) (przyp. tłum.).
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matu i osobistą skromnością. I na pewno bez zwykłej przesa
dy przyznaje się pani Hańskiej, że ta przedmowa objętości
niecałych szesnastu stron druku kosztowało go więcej trudu
niż niejedna powieść. Rozwija w niej system swego dzieła, po
równuje go z systemem przyrodniczym Geoffroya St.-Hilaires
i Buffona. Podobnie jak w naturze gatunki zwierząt rozwijają
się w różny sposób zależnie od otaczającego je świata, tak roz
w ijają się ludzie w obrębie społeczeństwa. Kto chce zatem
z pomocą trzech do czterech tysięcy postaci napisać „historię
ludzkiego serca“ , ten musi na pojedynczym przykładzie ukazać
wszystkie warstwy społeczne, wszystkie formy, wszystkie na
miętności. I konieczna jest twórcza pomysłowość artysty dla
powiązania pojedynczych epizodów i postaci w ten sposób, aby
utworzyły razem „historię, w której każdy rozdział jest po
wieścią, każda powieść — epoką".
Artysta — i to jest właściwy program — powinien wobec
nieskończonej różnorodności ludzkiej natury jedynie obserwo
wać, albowiem „przypadek jest największym powieściopisarzem świata: aby być twórczym, wystarczy go tylko studio
wać. Społeczeństwo francuskie ma być właściwym dziejopi
sem, ja chcę jedynie być protokolantem. Spisując inwentarz
cnót i grzechów, wybierając najważniejsze wydarzenia w ob
rębie społeczeństwa, kształtując typy przez sprzężenie kilku
podobnych charakterów, miałem nadzieję, że zdołam napisać
zapomnianą przez tylu historyków historię obyczajów". Jego
usiłowania idą w tym kierunku, aby stworzyć dla Francji X IX
wieku takie dzieło, jakiego na nieszczęście nie pozostawił po
sobie Rzym, Ateny, Memfis ani Persja. Pragnie opisać społe
czeństwo swego stulecia i równocześnie ujawnić rządzące nim
siły. Balzac przyznaje się więc otwarcie do realizmu jako zada
nia powieściopisarza, twierdzi, że powieść jest bez znaczenia,
o ile nie jest prawdziwa w każdym szczególe, lecz dodaje z na
ciskiem, iż musi ona równocześnie wyrażać dążenie do lepsze
go świata. Szerokimi pociągnięciami pióra wykłada swój plan:
23*
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„Sceny z życia prywatnego" opisują wiek dziecięctwa
i młodości z ich przywarami i błędami; „Sceny z życia
prowincjonalnego" — wiek namiętności, wyrachowania,
interesów i ambicji; „Sceny z życia paryskiego" dają
wizerunek skłonności i występków z całą ich rozwiązło
ścią charakterystyczną dla obyczajów wielkich miast —
tam bowiem ujawnia się dobro i zło w jego najsilniej
szych przejawach.
Po przedstawieniu w trzech działach życia społeczne
go pozostało mi jeszcze ukazanie egzystencji wyjątko
wych, które skupiają interesy wielu albo wszystkich
i które, jeśli tak rzec można, stoją poza prawem; to za
wiodło mnie do „Scen z życia politycznego". A po ukoń
czeniu tego potężnego obrazu społeczeństwa, czyż nie
musiałem ukazać go w jego najburzliwszej postaci, tam
gdzie występuje ono niejako z brzegów, aby się bronić
lub aby zdobywać? Są to „Sceny z życia żołnierskiego"—
dotychczas najmniej opracowana część mojego dzieła.
Pozostawiłem jednak w tym wydaniu miejsce, aby móc
włączyć tę część po jej ukończeniu. I wreszcie „Sceny
z życia wiejskiego" — wieczór mojego długiego dnia ro 
boczego, jeśli wolno mi w ten sposób nazwać mój dra
mat socjalny. W tej części znajdą się charaktery najczy
stsze, ukazane będzie zastosowanie wielkich zasad po
rządku, polityki i etyki".
I kończy potężnym akordem:
„Ogrom planu, który obejmuje historię i zarazem
krytykę społeczeństwa, analizę jego cierpień i roztrząsa
nie zasad, uprawnia mnie, mam nadzieję, do dania me
mu dziełu tytułu, pod jakim się ono obecnie ukazuje: „K o 
media ludzka". Czy to tytuł zbyt śmiały? Czy mam do
niego prawo? O tym rozstrzygnie opinia publiczna po
ukończeniu całości".
*

*

*
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Potomność rozstrzygnęła, że tytuł nie był zbyt śmiały, jak
kolwiek dzieło leżące dziś przed nami jest tylko torsem więk
szej całości, przed której ukończeniem śmierć wytrąciła mu
dłuto z ręki. Przyzwyczajony do wystawiania weksli na termin
późniejszy, twórca uprzedził fakty, mówiąc o trzech do czte
rech tysięcy postaci. „Komedia ludzka" w niekompletnej fo r
mie, w jakiej leży dziś przed nami, zawiera tylko — wstyd po
wiedzieć „tylko" — dwa tysiące osób. Spis z r. 1845 wskazuje,
że jednak te trzy do czterech tysięcy postaci, całkowicie i w
pełni ukształtowanych, istniało już w niewyczerpanym mózgu
pisarza; spis ten wylicza tytuł za tytułem — obok już napisa
nych nie stworzone jeszcze powieści. Przegląda się go z żalem
nie mniejszym niż spis zaginionych dramatów Sofoklesa i nie
przekazanych nam obrazów Leonarda da Vinci. Z przytoczo
nych 144 dzieł pięćdziesięciu nie mógł już Balzac napisać. Lecz
ów rejestr ukazuje, z jaką śmiałością poruszył pewne zagad
nienia i opracował w myśli do najdrobniejszych szczegółów
różnorodne form y życia.
Pierwsza powieść miała nosić tytuł „Dzieci", druga i trzecia
miały się zwać „Pensjonat dziewczęcy" i „Internat". Świat
teatralny miał zostać odtworzony w osobnej powieści, podob
nie dyplomacja, ministerstwa, uczeni? dalej — technika wybo
rów i machinacje partyjne na prowincji i w mieście. W dwu
nastu przeszło powieściach, z których napisał jedynie „Szuanów", miał zamiar przedstawić Iliadę * armii francuskiej
w erze Napoleona: Francuzów w Egipcie, bitwę pod Aspern
i Wagram, Anglików w Egipcie, Moskwę, Lipsk, kampanię
we Francji, nawet francuskich żołniei'zy w niewoli angielskiej.
Chłopom, sędziom, wynalazcom — postanowił poświęcić po
jednym tomie. A do tej części miał jeszcze potem dodać objaś
niające studia analityczne.
* Nazwa eposu greckiego Homera, przedstawiającego wojnę trojańską
(przyp. tłum.).
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N ie ulega wątpliwości, że gdyby Balzac żył dłużej, doko
nałby zamierzonego dzieła. To, co już ogarnął wizjonerską si
łą swej twórczej wyobraźni, oblekało się zawsze i nieodwołalnie
w kształt realny. Zabrakło mu tylko tego, czego zawsze było mu
brak w jego trudnym i bogatym krótkim życiu: czasu.
*

*

*

Zapowiedź zbiorowego wydania dzieł napełniła z pewnością
twórcę poczuciem dumy i spokoju. Po raz pierwszy ukazał
światu, czego chce dokonać, i odciął się wyraźnie od tych wszy
stkich wokół niego, z których nikt nie miałby odwagi ani pra
wa nawet stawiać sobie tak ogromnego zadania. On jednak
stworzył już cztery piąte zamierzonego dzieła. Kilka lat, pięć,
sześć, stawia sobie jako termin — w ciągu tego czasu wykona
wszystko, wniesie ład w życie i dzieło. A potem całą energię
poświęci zadaniu, którego jeszcze poważnie nie podejmował,
a jeśli nawet przelotnie tego próbował, nigdy dotąd nie mógł
mu podołać: będzie odpoczywał, żył, używał życia, będzie
szczęśliwy.

Rozdział

XXI

P IE R W S Z E Z A Ł A M A N IE
W listopadzie 1841 roku umarł pan Hański i Balzac, nieza
chwiany optymista, ufał, że wdowa czeka tylko na koniec ża
łoby, aby go poślubić. Ale mija miesiąc za miesiącem, a pani
Ewa wciąż zabrania mu przyjazdu do Petersburga, gdzie prze
bywa w związku ze swym procesem. Półtora roku, do lata
1843, musi pisarz czekać, zanim wreszcie pani Hańska ustąpi
jego naleganiom. Sytuacja jej nie jest zresztą prosta. Balzac
jest osobistością zanadto znaną, aby mógł przyjechać do Rosji
bez zwrócenia uwagi. Od czasu carycy Katarzyny żaden z w y
bitnych pisarzy francuskich nie bawił w nadnewskiej stolicy,
toteż przybycie Balzaka wzbudziłoby z pewnością sensację.
Na pewno zwrócono by na niego baczną uwagę — kto wie,
może również i na nią, obracającą się w sferach arystokra
tycznych i przyjmowaną nawet przez cara. I na pewno wyni
kłyby z tego plotki. Za życia pana Hańskiego odwiedziny Bal
zaka mogły uchodzić przed światem za przyjazną wizytę zło
żoną całej rodzinie; byłby gościem pana domu i ta okoliczność
osłaniałaby jego przybycie przed wszelkimi złośliwymi ko
mentarzami. Natomiast przyjazd do wdowy oznaczałby coś
w rodzaju oficjalnych zaręczyn. Nawet gdyby pani Hańska
pragnęła młażeństa tak gorąco jak Balzak— a tak bynajmiej
nie było — spełnienie tego nie leżało wcale w zasięgu je j moż
liwości. Wedle obowiązujących w Rosji praw car musi dać
pozwolenie na małżeństwo z cudzoziemcem. Również majątku
nie wolno bez specjalnego pozwolenia wywieźć za granicę. Pa-
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ni Hańska nie jest przeto wcale tak niezależna i bogata, jak
sobie to Balzac wyśnił, albo jak byłaby w każdym innym kra
ju po śmierci męża. Posiada tylko — aby użyć modnego wyra
żenia — „zablokowane ruble", które może upłynnić i przywieźć
do Francji jedynie drogą nielegalną. Musi też wziąć pod
uwagę opór swych krewnych. Rodzina, zwłaszcza ciotka Ro
zalia, widzi w Balzaku nie genialnego i wybitnego człowieka,
lecz zadłużonego pana o kiepskiej opinii, który w Paryżu pro
wadzi lekkomyślny tryb życia, nawiązuje stosunki z przeróż
nymi kobietami, a teraz usiłuje zawrócić głowę bogatej wdo
wie, aby uzdrowić swoje zrujnowane finanse. Może pani Hań
ska miałaby dość stanowczości na to, aby pokonać wszystkie
opory swych arystokratycznych krewnych. Lecz oprócz tego
musi mieć wzgląd na niezamężną córkę, którą fanatycznie ko
cha i której od urodzenia nie opuściła ani na jeden dzień. Me
zalians przez nią popełniony zaszkodziłby w rosyjskich sferach
towarzyskich nie tylko jej samej, ale również hrabiance Annie,
której popsułby wszelkie widoki na małżeństwo.
Więc nie tylko zła wola, chłód i niechęć — jak to próbowa
no nieraz tłumaczyć — każą pani Hańskiej tak długo zwlekać.
Przeciwnie, jest to akt odwagi z je j strony, że pozwala mu
w ogóle przyjechać do Petersburga, gdyż w ten sposób dekla
ruje przed światem co najmniej zamiar poślubienia go. Ale
i dla Balzaka ta podróż oznacza ofiarę. W erze karetki poczto
wej Rosja leżała dalej od Paryża aniżeli dzisiaj Japonia. Czas
dla Blazaka to nie tylko pieniądz jak dla każdego innego; jak
zwykle nie dysponuje również gotówką potrzebną na podróż
i musi wciąż odkładać datę wyjazdu i zwlekać. Wie, że bez
względnie musi zobaczyć panią Hańską i osobiście z nią pomó
wić, że listami nie uda mu się zmienić jej decyzji. Musi sam po
jechać, przekonać ją i namówić, jak wówczas w Genewie.
Sprzedaje więc wszystkie utwory, jakie tylko posiada w ręko
pisach, oraz parę nie dokończonych sztuk. Kończy szybko „P a 
melę Giraud" w nadziei, że po powrocie zainkasuje tantiemy.
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Latem 1843 może wsiąść na statek w Dunkierce i 17 lipca po
złej podróży morskiej przybywa do Petersburga.
*

*

*

Osobliwe musiało być ich spotkanie w eleganckim salonie
pałacu Kutajsowa przy ulicy Grandę Millione, gdzie mieszka
pani Hańska. Od ich pierwszego spotkania minęło około dzie
sięciu lat; nie widzieli się zaś lat osiem. Balzac niewiele się
zmienił w ciągu tego czasu, utył tylko, włosy jego przetykane
są pasmami siwizny, lecz żywotność pozostała ta sama: ludzie
wyobraźni są wiecznie młodzi. W życiu kobiety jednak osiem
lat gra poważną rolę. Już na portrecie malowanym przez Daffingera w Wiedniu, z pewnością zbyt dla niej pochlebnym, nie
sprawiała pani Hańska — matka siedmiorga dzieci — wraże
nia zbyt młodej z powodu korpulentnej postaci. Balzakowi
oczywiście — jeżeli wierzyć jego listom — wydaje się nie zmie
niona, ba, młodsza i piękniejsza niż kiedykolwiek, i jego mi
łość po długiej rozłące pełna jest gwałtownej i niecierpliwej
zmysłowości. Może pani Hańska spodziewała się, że gdy Bal
zac ujrzy ją w pełni jej lat dojrzałych — nie taką, jaką w i
dział w snach i fantazji -— odstąpi od swego zamiaru. Ale tak
się nie stało; przeciwnie, nalega na małżeństwo i ma już goto
wy cały plan. Przywiózł nawet z sobą potrzebne polecenia,
aby ślub mógł być zawarty wobec konsula jego kraju.
Pani Hańska pozwala mu mieć nadzieję i zbywa obietnica
mi. Zdaje się, że jej odmowa nie była ostateczna; oświadczyła
tylko, że nie może wstąpić ponownie w związek małżeński, do
póki córka jest niezamężna. Postawiła więc bądź co bądź jakiś
termin. Jeszcze rok, dwa lata — dłużej to trwać nie może.
I Balzac służy i ubiega o panią Hańską, jak Jakub służył
Racheli. Przez pierwszych siedem lat czekał na śmierć jej mę
ża. Teraz nadchodzi druga faza czekania: na zamęście córki.
Niewiele wiemy o tych dniach petersburskich. Latem arysto
kracja rosyjska bawi w swych dobrach, miasto jest opustosza-
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łe. Balzac niewiele — zdaje się — widział w Petersburgu. Nie
wspomina słowem o Ermitażu i jego obrazach. Zapewne żył
opętany jedną myślą: zdobyć ostatecznie kochankę. Z jej
obietnicą wraca do Paryża — tym razem drogą lądową przez
Berlin.
W listopadzie jest znów w Paryżu i jego powrót oznacza
jak zawsze pogrążenie się w chaosie. Cztery miesiące stracone
go czasu — to samo jest już katastrofą dla człowieka, którego
życie stanowi ciągły wyścig z czasem. Wybucha istne piekło.
Matka, która podczas jego nieobecności prowadziła mu gospo
darstwo, „dręczy mnie w dalszym ciągu niczym prawdziwy
Shylock“ *. Niepoprawny optymista postawił znów wszystko
na jedną kartę; wierzył, że sztuka „Pamela Giraud“ będzie
podczas jego nieobecności pracować na niego. Każdy dzień
spektaklu miał przynieść tyle, ile wyda w Rosji przez tydzień,
po powrocie będzie zatem mógł odsapnąć. Ale już w trakcie
podróży dowiaduje się, że i ta sztuka padła. Nie jest tak ba
nalna jak „Vautrin“ , jest żywsza i prawdziwsza od „Les ressources de Quinola“ , ale paryscy dziennikarze nie wybaczali
mu jego ataków na korupcję prasy paryskiej; atakują w y
stawioną sztukę tak ostro, że dyrektor musi ją zdjąć z afisza.
Wszystko sprzysięgło się przeciw niemu. Spadły akcje kolei
północnej, kupione w celach spekulacyjnych (nie wiadomo, za
jakie pieniądze). Likwidacja posiadłości „Les Jardies“ posu
wa się opornie. Jego kandydatura do Akademii upada. Znowu,
jak już niejednokrotnie, stoi przed kompletną ruiną. I znowu
musi każde wolne tchnienie okupić nocami pracy.
Lecz jego nieszczęścia są dla nas szczęściem. Ponieważ te
atr zawodzi, ponieważ gorliwy producent „dramoram“ ponosi
na scenie jedną klęskę po drugiej, zmuszony jest powrócić do
powieści. Musi zabrać się znowu do swego głównego dzieła,
„Komedii ludzkiej", i w istocie ukazuje się teraz w szybkim
tempie tom za tomem (naprzód nowoopracowane wydanie
* Bohater sztuki Szekspira pod tył. „Kupiec Wenecki" (przyp. tłum.).
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„Scen z życia prywatnego'* i „Scen z życia paryskiego"). Per
traktuje z dziennikami i czasopismami i zawiera umowę na
publikację „Chłopów". Ta powieść ma być jednym z jego dzieł
głównych. Pracował nad nią całe lata, lecz gdy zbyt długo od
wleka swe projekty, tkwi w tym zawsze pewne niebezpieczeń
stwo. Już obliczył, ile mu to dzieło przyniesie: 14.000 franków
za pierwodruk w „L a Presse", dotąd najwyższe jego honora
rium, po 60 centimów od wiersza; do tego dochodzi 12.000
franków za wydanie książkowe, łącznie zatem 26.000 franków.
„L a Presse" zapowiedziała już druk, Balzac napisał około
80.000 linii i nagle wszystko staje w miejscu. Nie może pisać
dalej. Tryby maszyny są zahamowane. Nawet olbrzymia siła
Balzaka ma granice, nawet jego żywotność nie może sprostać
dłużej uprawianej na własnych siłach rabunkowej gospodarce.
*
*

*

Organizm zaczyna zwolna podupadać. Pień stoi jeszcze po
tężny i ogromny, drzewo jeszcze w pełni owocuje, jeszcze co
rok odnawia się listowie. A le rdzeń, ale serce toczy już robak.
Coraz częściej uskarża się twórca na pogarszający się stan
zdrowia. W kwietniu 1844 roku pisze:
„Zapadłem w okres nieprzepartego, dobroczynnego
snu. Moja natura wzdraga się przed dalszą pracą. W y
poczywa. Nie reaguję zupełnie na kawę. Połknąłem całe
potoki czarnego płynu, aby wykończyć „Modeste M ig
non" — efekt zupełnie taki sam, jak gdybym pił wodę.
Budzę się o trzeciej rano i zasypiam z powrotem. Jem
śniadanie o ósmej, czuję potrzebę dalszego snu, śpię da
lej".
Cierpi w tym czasie na newralgię twarzy, obrzmienia, bóle
głowy, nerwowe drganie powiek i zaczyna wątpić, czy będzie
miał siłę na napisanie drugiej części „Chłopów".
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„Przechodzę okres strasznych dolegliwości nerwowych.
Jest to cierpienie żołądka, spowodowane nadmiernym
użyciem kawy. Muszę gruntownie wypocząć. Te okropne,
niewysłowione bóle dręczą mnie od trzech dni. Przy
pierwszym ataku sądziłem, że to tylko pi’zypadek! Ach,
jestem straszliwie zmęczony. Dziś rano zrobiłem prze
gląd tego, co napisałem w ostatnich dwóch latach: cztery
tomy „Komedii ludzkiej". Za dni dwadzieścia nie będę
w ogóle do niczego zdolny, chyba tylko do tego, aby siąść
do karetki pocztowej i jechać".
A potem:
„Jestem wyczerpany jak Jakub po walce z aniołem.
A tymczasem czeka mnie napisanie sześciu tomów, może
nawet więcej. Cała Francja zwróciła wzrok i słuch ku
temu dziełu. Widać to w sprawozdaniach agentów księ
garskich, w listach, jakie dostaję. „L a Presse" pozyskała
5000 nowych abonentów. Czekają na mnie — a ja czuję
się jak pusty worek".
Nie jest to tylko zmęczenie cielesne, ale też i duchowe. „A vo ir
du repos" — raz wrszcie wypocząć, raz wreszcie żyć, wydobyć
się z wiecznej niewoli. Ma uczucie, że tylko pani Hańska może
go ocalić, tylko dzięki niej mógłby wprowadzić ład w swoje życie.
„Istnieją momenty, kiedy z oczekiwania traci się nie
mal rozum, i ja znajduję się teraz w podobnym stanie.
Całe moje życie tak bardzo mocno skierowałem ku temu
celowi, że czuję się jakby złamany wewnętrznie".
Literatura nie interesuje go już, myśli jego nie krążą do
koła dzieła, dlatego pisze w tym okresie źle. Nie marzy o ob
cych postaciach, lecz o ukształtowaniu własnego życia.
„W r. 1846 będziemy mieli jeden z najbardziej za
chwycających domów w Paryżu i nie będę miał ani cen
tyma długu. Zamiast tego suma 500.000 franków będzie
wpływała stopniowo dzięki pracy nad „Komedią ludz
ką", nie wliczając wcale dalszej eksploatacji, która
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przedstawia taką samą wartość. Jestem zatem, moja pięk
na Pani,.milionową partią, a może nawet będę miał jeszcze
więcej, o ile nie umrę. I jeśli ja, żeniąc się z Panią, nie
poślubię, jak się Pani wyraziła, biednej dziewczyny, to
i Pani, biorąc mnie za męża, nie dostanie biedaka. Bę
dziemy dwojgiem uroczych starszych ludzi, w miłości nie
gra to jednak roli. Nieszczęście zaczyna się dopiero wte
dy, gdy jedno przeżyje drugie! Dla tego życie będzie
gorzkie".
Ale na razie jesteśmy w roku 1844. Wreszcie błysnął pro
mień nadziei: pani Hańska zdecydowała się przybyć do Drez
na z ukraińskiego pustkowia. Córka jej, hrabianka Anna, za
ręczyła się w czerwcu z bogatym arystokratą, Jerzym Mniszchem, i tym samym — tak sądzi Balzac w swej dziecięcej ufno
ści — usunięta została ostatnia przeszkoda i nadszedł czas,
aby wierny Jakub powiódł Rachelę do swego domu. Przychodzi
jednak nowe rozczarowanie. Pani Hańska jedzie wprawdzie
w grudniu do Drezna, gdzie chce spędzić zimę z córką i przy
szłym zięciem, lecz Balzac daremnie prosi o pozwolenie odwie
dzenia ich. Czy pani Hańska obawia się rosyjskiej arystokracji
i krewnych, których tam może spotkać? Czy towarzystwo Bal
zaka jest jej fizycznie przykre? Czy też pragnie w ogóle odwlec
małżeństwo? Nie wiadomo. W każdym razie nie pozwala mu
przyjechać, a w dodatku obarcza go pewną niemiłą sprawą.
Zamiast przybyć sama do niego, posyła mu dawną wycho
wawczynię swej córki, Henrykę Borel, która pomogła im nie
gdyś, w początkowym okresie ich korespondencji. Oświadczyła
ona nagle, że pragnie opuścić dom Hańskich i wstąpić do klasz
toru. Jest to decyzja zadziwiająca, jest ona bowiem szwajcar
ską kalwinistką. Prawdopodobnie gra tu rolę pewna mroczna
sprawa. Śmierć pana Hańskiego wywołała u Henryki ciężki
wstrząs. Starzejąca się panna była — być może — w jakiś
sposób związana z panem Hańskim albo też doznawała w y
rzutów sumienia, iż przyczyniła się do zdrady jego żony. Po-
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wstało napięcie, które wzmaga się aż do nienawiści ku swej
chlebodawczym. Dawna powiernica przeistacza się we wroga.
Na to wskazują też pewne rysy w Balzakowskiej „Kuzynce
Bietce“ , do której panna Borel była częściowo modelem. Rola
powiernicy jest skończona, nie jest już więcej potrzebna.
I Balzakowi powierza pani Hańska opiekę nad histeryczną
panną. Musi się z nią obchodzić delikatnie, gdyż jest jej wiele
winien, a pani Hańska poleciła mu przedsięwziąć kroki dla
umieszczenia je j w klasztorze. Traci czas na wizyty u w y
sokiego kleru i w klasztorach. Załatwia wszystko pomyślnie
i sam uczestniczy w ceremonii obłóczyn. Ostatnia osoba wta
jemniczona w początkowe rozdziały powieści pod tytułem „N ie 
znajoma" znika z tego świata.

*

*

*

Wreszcie, na wiosnę 1845 roku, nadchodzi wieść: pani Hań
ska pragnie go widzieć. I Balzac wrzuca natychmiast manu
skrypty do szuflady, obojętny na to, że tysiące czytelników
czekają na ciąg dalszy, że redaktorzy, którzy wypłacili mu już
z góry honorarium, są rozgoryczeni jego niesłownością; pisa
nie jest mu obojętne. Woła go powieść własnego życia. Dosyć
już zdziałał; ma prawo do odpoczynku i spokoju. Czuł widocz
nie jakiś bezgraniczny wstręt do ciągłego przymusu pracy
umysłowej i do wszystkich poniżeń związanych z interesami,
długami i terminami płatności. Niczym niewolnik targa więzy
i znika, nie dbając o to, co dziać się będzie za jego plecami.
Niech matka stacza boje z wierzycielami, redaktor naczelny
Girardin niech sobie daje radę z abonentami, jak chce, panowie
z Akademii, którzy mu pozwolili antyszambrować, mogą cze
kać bez końca. Teraz chce tylko żyć — żyć jak inni!
Niewiele wiemy o tym pobycie w Dreźnie. Brak listów, bo
wciąż przebywał razem z panią Hańską. Ale czujemy, że była
to dla niego epoka szczęśliwa, pogodna i beztroska. Stosunki
pisarza z całą rodziną układają się dobrze. Narzeczony Anny,
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hrabia Mniszech, to człowiek niezbyt bystry ani taktowny; jest
nieco śmieszny i zbiera namiętnie owady. Ale jest dobrodusz
ny, a jego narzeczona, zwyczajna, młoda dziewczyna, łaknie
rozrywki. Wszyscy lubią się śmiać i bawić, toteż można sobie
wyobrazić, czym jest Balzac dla tych wiecznie znudzonych lu
dzi. On także się śmieje zamiast pracować, on także niefra
sobliwie raduje się życiem. A na pamiątkę pewnej komedii w i
dzianej w Paryżu nazywa ich małą gromadkę „saltimbanques“ *. Jak trupa wędrownych aktorów ciągną z miejsca na
miejsce, z tą różnicą, że nie oni dają przedstawienia, lecz
świat gra dla nich.
Nie kończy się na pobycie w Dreźnie. Jadą razem do Kannstatt, Karlsruhe, Strassburga. Jego wpływ na rodzinę jest tak
wielki, że udaje mu się nawet nakłonić panią Hańską do gościn
nych występów w Paryżu, co prawda incognito. Paryż jest
terenem zakazanym dla rosyjskich poddanych, car nie pozwala
swym podwładnym na przebywanie w rewolucyjnej Francji.
Lecz Balzac jest mistrzem w usuwaniu trudności tego rodzaju.
Pani Hańska otrzymuje przepustkę jako jego siostra, hra
bianka Anna — jako siostrzenica. W Paryżu wynajmuje dla
nich przy rue Basse mały domek i z niewysłowioną przyjem
nością pokazuje im stolicę. A kto może być świetniejszym prze
wodnikiem po Paryżu od niego? Oprowadza ich więc, objaśnia
i sam cieszy się Paryżem, jak obcy turysta. W sierpniu jadą
wszyscy razem do Fontainebleau, do Orleanu, do Bourges.
Pokazuje im Tours, swoje miasto rodzinne, stamtąd udają się
do Rotterdamu, Hagi, Antwerpii i Brukseli. Tu zatrzymują
się czas jakiś i hrabia Mniszech obejmuje przewodnictwo, Bal
zac zaś wraca do Paryża. Ale już we wrześniu śpieszy znów
do Baden-Baden, gdzie spędza z nimi czternaście dni. Po czym
trupa „linoskoczków" wybiera się beztrosko w podróż po
Italii. Jadą łodzią z Chalans do Lyonu, stamtąd do Avinionu.
* linoskoczek, kuglarz (przyp. tłum.).
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Z końcem października są w Marsylii, potem z kolei płyną do
Neapolu. Urzeczywistniło się jego dawne marzenie, aby oglądać
Włochy z kochanką. To czego odmówiła mu księżna de Castries,
daje mu hrabianka Rzewuska.
Podczas tych wszystkich podróży Bałzac nie pisze ani jed
nej linii. On, który zwykł był spędzać szesnaście godzin na do
bę przy biurku, nie pisze nawet listów. Nie istnieją dla niego
przyjaciele, wydawcy czy redaktorzy, nie istnieją długi; istnie
je tylko ta kobieta i wolność. Zapomina o „Komedii ludzkiej",
nieśmiertelność jest mu obojętna. Musi w pełni doznawać ży
cia, na miarę swej niezwykłej natury. Człowiek, który przez lat
dziesięć bez przerwy dawał, wytrząsał z siebie wszystko, chło
nie teraz i gromadzi siły. Szczęśliwy — milczy. To jeden z ar
tystów, którzy tworzą wyłącznie pod naporem konieczności.
A długi, a zobowiązania, jakie wziął na siebie? Na te spra
wy pada nagle zasłona. O ile można było obliczyć (nikomu nie
udało się przeniknąć zupełnie finansowego labiryntu Balzaka),
kosztów podróży nie opłacał z własnej kieszeni. Zdaje się, że
już wtedy zaczęła się pewnego rodzaju wspólnota majątkowa
ich dwojga. Pani Hańska nie była wprawdzie zdecydowana na
poślubienie go, ale była gotowa na przeciąg lat paru połączyć
z nim swoje życie, swój los i swoje pieniądze. On, geniusz,
czuł raczej po mieszczańsku, ona, arystokratka, nie miała tych
przesądów. Uważała, że cudownie jest żyć beztrosko z nim,
córką i przyszłym zięciem. Może lękała się tylko jednego: być
z nim sam na sam.

Rozdział

X X II

B A LZ A C — K O LEKCJO N ER
Gdyby przedłożyć listy Balzaka bez podpisu z lat 1845 i 45
komuś nieświadomemu rzeczy i zapytał go o zawód i upodobanie
piszącego, odparłby na pewno: to handlarz antyków, kolekcjoner
obrazów, może spekulant gruntowy albo pośrednik sprze
daży domów. W każdym razie nikomu nie przyszłoby na myśl,
że to powieściopisarz. W istocie praca nad „Komedią ludzką
zajmuje Balzaka w tej epoce o wiele mniej aniżeli dom, który
chce wybudować dla swej przyszłej żony za pieniądze z jej
spadku oraz swoich prac. Nadzieje są dla tego wspaniałego
i niepoprawnego iluzjonisty zawsze rzeczywistością. Tak i te
raz zaprzęga wóz przed konia, a raczej zaprzęga pusty \vóz
przed puste miejsce, na którym powinien stać koń. W 1845
Balzac nie posiada ani domu, ani parceli, na której mógłby
zbudować dom, nie posiada w ogóle pieniędzy na kupno terenu
pod ów nowy pałac. Ale już zaczyna gorliwie urządzać nie
istniejący jeszcze dom. Ogarnia go nowa mania: zbierania me
bli i przedmiotów sztuki. Dom, w którym ma zamieszkać hra
bianka Rzewuska, krewniaczka królowej Francji, musi być
skarbcem, galerią obrazów, muzeum. I niezwykły fantasta, któ
remu co drugi miesiąc zajmują meble z powodu dwustu, trzy
stu franków długów, zabiera się z całą powagą do dzieła: chce
dorównać Luwrowi, Ermitażowi, U ffiziom i pałacom królew
skim. Chce posiadać na własność Holbeina, Rafaela, Sebastia
no Del Piombo, Van Dycka, Watteau, Rembrandta, chce zawie
sić w swej galerii arcydzieła wszystkich czasów. W jego salonie
Balzac — 24
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muszą się znaleźć najkosztowniejsze antyki, wybrana porcela
na chińska i saska, ściany muszą być wyłożone najpiękniejszą
boazerią. Musi to być pałac z bajki jak pałac Aladyna.
Jakim cudem zdobywa Balzac obrazy Holbeina czy Tintoretta, nie mając kapitału? Bardzo prosto: skupuje u antykwariuszy i drobnych handlarzy starzyzną przeróżne „okazje"
i szpargały i te mianuje potem Holbeinami i Tintorettami.
Odziedziczona po matce żyłka do spekulacji szuka sobie nagle
ujścia w tych łowach na antyki. Gdziekolwiek przebywa,
w każdym mieście szpera po antykwariatach. Gna go jakaś
magnetyczna siła; tu kupuje ramy, tam obrazy, tu porcelano
we wazony, tam żyrandole. Z Neapolu, Genui, Drezna, z Ho
landii nadchodzą — zanim jeszcze wie, dokąd je odesłać —
skrzynie pełne skarbów dla przyszłego pałacu Balzaka. Rzecz
prosta, pomimo swej genialności, nie ma zielonego pojęcia
0 prawdziwej wartościi tych rzeczy i najmniejszy handlarz
antyków ma nad nim przewagę. Ale czyni to jak gdyby w odu
rzeniu. Podobnie jak gorączkmjący miewa halucynacje, tak
Balzac widzi przy tych zakupach rosnące w szalonym tempie
zyski. On, żebrak wiecznie zadłużony, ocenia w r. 1846 swój
ruchomy majątek na czterysta, na pięćset tysięcy franków,
a jego listy do pani Hańskiej zawierają stale biuletyny o no
wych pomyślnych transakcjach.
Pani Hańska nie jest z pewnością osobą oszczędną. Ona
1 je j córka mają również manię skupywania i jubilerzy na rue
de la Paix cenią w nich dobre klientki. Pani Hańska lubi
zwłaszcza otaczać się drobiazgami toaletowymi w guście ów
czesnej epoki, ozdobionymi bogato złotem. Zawsze jednak ra
chuje, choć. idzie tu o wielkie sumy. Prawdopodobnie posta
wiła Balzakowi do dyspozycji kwotę około stu tysięcy fran
ków — tak zwany fundusz „loup-loup“ według przezwiska
z ich korespondencji — na kupno i urządzenie domu. Myśl za
sadnicza jest jak zwykle u Balzaka słuszna. Pragnie urządzić
mieszkanie i w tym celu zakupić dobre, antyczne meble. Gdyby
potrafił czekać na nadarzającą się dobrą okazję, mógłby za
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pieniądze pani Hańskiej nabyć ładny dom i urządzić go w y
godnie, nawet bogato. Ale Balzac nie umie czekać, nie umie
zatrzymać się w porę. Z przygodnego kupca staje się kolekcjo
nerem, opanowanym manią spekulancką. I jeśli ma pełne pra
wo mówić o sobie, że jako twórca może rywalizować z wszyst
kimi współczesnymi, to świadczy wręcz o głupocie, gdy jako
kolekcjoner obrazów chce mierzyć się z królami i w dwóch,
trzech latach urządzić u siebie Luwr — na dobitkę prawie bez
pieniędzy. Zawsze przez jego życie biegnie subtelna jak tchnie
nie linia demarkaeyjna pomiędzy rozumem i szaleństwem. P a
ni Hańska niepokoi się czasem i doradza ostrożność. A le Bal
zac przy pomocy skomplikowanych obliczeń udowadnia, jak
roztropnie postępuje, jaki jest gospodarny i rządny. Niekiedy
to ciągłe łudzenie siebie męczy czytelnika jego listów.
Jest jednak rzeczą bardzo zajmującą przyjrzeć się raz z blis
ka tym interesom Balzaka i zobaczyć, jak przyszły właściciel
galerii robi pieniądze. Kupuje na przykład porcelanowy ser
wis starochiński na dziewięć osób i tryumfuje:
„Dostałem go za 300 franków. Dumas zapłacił za coś
podobnego 4000 franków. W art jest co najmniej 6000“ .
Po pewnym czasie musi co prawda ze skruchą przyznać, że
„starochińska“ porcelana została sfabrykowana w Holandii.
„Ten serwis jest tak chiński, jak ja jestem Chińczykiem".
I dodaje smętnie: „W ierz mi, zbieranie antyków jest samo
w sobie też pewną wiedzą".
To oczywiście nie wstrzymuje go zgoła od dalszego beztros
kiego zajmowania się tą trudną dziedziną wiedzy. Proszę się
przyjrzeć, ile świetnych interesów zrobił jednego tylko dnia,
piętnastego lutego 1846.
„Przez trzy godziny wałęsałem się i robiłem zakupy.
A oto rezultat: pierwsze: żółta filiżanka (za 5 franków,
warta co najmniej 10, istne cudo). Drugie: niebieska
filiżanka empire z sewrskiej porcelany, ofiarowano ją
24 *
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swego czasu Talmie; niesłychane bogactwo barw, sam
bukiecik powinien kosztować 25 dukatów (cena tylko 20
franków). Trzecie: sześć krzeseł wykonanych z przepy
chem iście królewskim. Zatrzymam cztery, a z dwóch
każę zrobić kozetkę. Złocista wspaniałość! I już mamy
urządzenie salonu (za 240 franków )".
Tego samego dnia znajduje jeszcze podczas swej wędrówki:
„Dwa wazony sewrskie — musiały oba kosztować chy
ba 500 — 600 franków, ale nabyłem je za 35, zachowaj
to w tajemnicy. To okazja, jaka mi się dotychczas nie
zdarzyła. Ludzie nie znają dobrze Paryża. Mając czas
i cierpliwość, można tu znaleźć wszystko, w dodatku bar
dzo tanio. Skoro zobaczysz tę śliczną żółtą filiżankę, na
bytą za 5 franków, nie zechcesz mi uwierzyć".
Równocześnie pertraktuje o kupno żyrandola:
„Pochodzi on z własności cesarza niemieckiego, jest
z masywnego brązu i waży 200 funtów. Sam brąz przed
stawia wartość 2 franków 20 centimów za kilogram.
Ufam, że zdobędę ten żyrandol za 450 franków, więc za
wartość samego tylko metalu, niemal za darmo. Będziesz
mieszkała jak królowa, bogato i wytwornie, otoczona
zbytkiem, jaki tylko może dać sztuka, wartość zaś kapi
tału nie uszczupli się przy tym".
Albowiem Balzac jest przekonany, że nabywa wszystko po
cenach najtańszych.
„Pragnę, abyś uznała, jak dobrym rządcą, podróżni
kiem i gospodarzem jest Twój „loup-loup". Przetrząsam
wszystkie zakątki Paryża. Z dnia na dzień rośnie cena
rzeczy napra\ydę dobrych".
Niekiedy wydarzają się drobne nieszczęścia i Balzac dostrze
ga je również:
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„Znalazłem miniaturę pani de Sevigne z epoki Ludwi
ka X IV za 100 franków. Czy chcesz ją mieć? To arcy
dzieło!"
Nazajutrz poprawia się:
„T a miniatura jest szkaradna".
Ale na szczęście wygrał już inny wielki los:
„Odkryłem niezwykle podobny portret Twojej ciotecz
nej babki, królowej Marii Leszczyńskiej, pędzla Coypela
lub w każdym razie z jego atelier. Powiedziałem sobie:
to musisz mieć, „loup-loup". Zapłaciłem śmieszną cenę,
sama rama jest tyle warta".
Tydzień później już wie, że to nie Coypel, lecz „tylko" Lancret. Szczęśliwym ~zbiegiem okoliczności sama rama jest rze
komo warta dla handlarza 80 franków, on zaś dał za cały p or
tret 130. Niekiedy można by powątpiewać o jego rozsądku,
na przykład, gdy zapewnia bez wahania:
„M ały krajobraz to Ruisdael. Miville zazdrości mi mo
jego Natoire‘a i Holbeina za 350 franków".
Gdy pomyślimy, że ten sam Balzac w tym samym czasie opi
suje w „Kuzynie Ponsie" niezmierną wartość prawdziwego
Holbeina, nasunie nam się pytanie, czy ani razu nie przyszło mu
na myśl, dlaczego narwani handlarze obrazów akurat jemu
sprzedają Holbeina za 300 franków? Ale nie stawia sobie takie
go pytania. Marzy, fantazjuje i kupuje. Na każdym rogu ulicy
czeka na niego jakiś fantastyczny interes: „Paryż jest wprost
wybrukowany podobnymi okazjam i!" Odwrotna strona tych
wspaniałych interesów ujawni się dopiero przy sprzedaży.
Wyniki licytacji w Hotel Drouot po śmierci jego żony okaże się
druzgocący. N ie słyszano już nigdy o prawdziwych Holbeinach
i Ruisdaelach z galerii Balzaka, w żadnym zbiorze nie ma żad
nego godnego wzmianki obrazu, pochodzącego z jego własno
ści. Ceny osiągnięte za jego najwspanialsze antyki były kata-
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strofalne. N ie dożył już tego. Ale jeszcze za życia poczynił
pewne doświadczenie. Historia jego mebli florenckich pokaza
ła mu — a raczej powinna mu była pokazać — o ile łatwiej
jest kupić, niż sprzedać. Właściwie już przy spekulacji grun
tami otrzymał tę nauczkę, nabył bowiem „Les Jardies" za si;o
tysięcy franków, a musiał je odsprzedać za piętnaście tysięcy.
21 grudnia zobaczył u jakiegoś handlarza antyków sekrete
rę oraz komodę — według wszelkiego prawdopodobieństwa ty
powy włoski towar, wyrabiany tuzinami. Ale z tym samym
magnetycznym wyczuciem, z jakim swego czasu rozpoznał
w starym zegarze „z e g a r' królowej Henryki Angielskiej",
twierdzi obecnie o tych meblach:
„Są to wspaniałe meble pochodzące z pałacu. Idzie
o sekreterę i komodę, zrobione we Florencji dla Marii de
Medici i zdobne jej herbem. Obie sztuki są z masywne
go hebanu, intarsjowane perłową macicą, o takim bo
gactwie, subtelności i pięknie rysunku, że Sommerard
zemdlałby na pewno, gdyby je ujrzał. Byłem oczarowa
ny. Te meble powinny właściwie stać w Luw rze!"
I teraz możemy — jak na szkolnym przykładzie — stwier
dzić, jak nierozerwalnie połączona jest u Balzaka intuicja ze
spekulacją. Jednocześnie z zachwytem budzi się w nim ochota
zrobienia dobrego interesu.
Pierwszy impuls był jeszcze tylko estetyczny, nawet z do
mieszką patriotyzmu:
„Trzeba koniecznie ocalić z rąk burżuazji tę pamiąt
kę po Medyceuszach, po królowej, która protegowała Rubensa. Napiszę na ten temat artykuł na dwadzieścia
stron!"
Ale równocześnie dodaje:
„Gdyby to potraktować jako spekulację, można by na
tym zarobić 1000 franków".
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Następnego już dnia, 22 grudnia, Balzac nabywa meble za
1350 franków (na szczęście płatnych w terminie rocznym).
Na dodatek zdobył darmo nowe złudzenie, jeszcze bardziej ab
surdalne od wszystkich poprzednich:
„Zrobiłem doniosłe odkrycie historyczne i dziś jeszcze
zbadam dokładniej fakty: Tylko komoda należała do Ma
rii Medycejskiej, sekretera natomiast nosi herb Coneiniego albo księcia d‘Epernon. Ale na tej sekreterze w i
dzimy litery M w obramieniu miłośnie splecionych lin ii!
Świadczy to o intymnym stosunku między Marią de Medici i jednym z je j faworytów. Podarowała mu zupewne
swoją komodę i prócz tego poleciła sprządzić dla niego
sekreterę. Marszałek d‘Ancre — jako marszałek śmiesz
na zresztą figura — ozdobił sekreterę jeszcze armatami
i innymi emblematami wojennymi z perłowej macicy".
W całej wyfantazjowanej historii to jedno jest prawdziwe,
że Concini, późniejszy marszałek d‘Ancre, był rzeczywiście
ulubieńcem królowej Marii. Wszystko inne jest nowelistycz
nym dodatkiem. Lecz w oczach Balzaka owe meble w ciągu
dnia zyskały na wartości. Zna już nową cenę, ma już nawet kup
ca na nie:
„Sama komoda warta jest 4000 franków. Odprzedam
ją królowi do muzeum de Sommerard, sekreterę zaś zatrzy
mam dla siebie. Zaofiaruję komodę naprzód w zamku,
ponieważ ten mebel przynależy do Luwru".
Ów nie zrealizowany jeszcze wcale zysk przeznaczył Balzac
w swej imaginacji na robienie dalszych wspaniałych i łatwych
interesów:
„Jeśli wydobędę od Ludwika Filipa 3000 franków za
komodę, będę bardzo zadowolony: osiągnę tym 1650
franków zysku. Ten mały fundusz pozwoli mi znowu
szperać po antykwariatach i mnożyć nasze skarby!"
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Pani Hańska nie bardzo jakoś dowierza wspaniałości tego
interesu i gani jego meblowe szaleństwo". Balzac odpisuje:
„Poleciłem sprzedać jeden z dwóch słynnych mebli za
cenę, jaką zapłaciłem za oba. Tym samym drugi będę
miał całkiem darmo, a ponadto uzyskam pewną sumę,za
którą kupię świecznik".
Jako przebiegły kupiec usiłuje poprzeć sprzedaż komody re
klamą w prasie:
„W najbliższym czasie zobaczysz w gazetach, jaki hu
czek zrobiło moje odkrycie!"
I rzeczywiście jedenastego lutego ukazuje się w „Messager"
opis pióra Balzaka:
„Jeden z naszych najsławniejszych autorów, wielki
miłośnik antyków, odkrył dzięki przypadkowi mebel
o wielkiej wartości historycznej. Jest to komoda, która
zdobiła sypialnię Marii de Medici. Mebel ten, jedno z naj
wspanialszych dzieł sztuki, jest z masywnego hebanu. .“
Atoli króla nie można widocznie pozyskać dla kupna „wspa
niałego" mebla, należącego do jego czcigodnej poprzedniczki.
W końcu zjawia się paru handlarzy zwabionych reklamą.
I Balzac tryumfuje:
„Mam kupca. Chce dać 10.000 franków za oba meble
florenckie i odprzedać je potem królowi za 20.000. Han
dlarzowi Dufourowi przyrzekł za pośrednictwo 1000
franków. Ja jednak chcę sprzedać tylko komodę.
Z wszystkich stron zbiegają się ludzie, nawet handlarze
antyków. Podziwiają jednogłośnie meble i są zachwy
ceni".
Po bliższym obejrzeniu „zachwyceni kupcy" zdają się jed
nak wycofywać. W marcu nie udało mu się jeszcze niczego
sprzedać, i każdy zdałby sobie teraz sprawę ze swej omyłki.
Zamiast tego Balzak podnosi w fantazji cenę:
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„Jeden mebel, ten, który pragnę zatrzymać, stoi teraz
u mnie. Jest piękny ponad wszelką pochwałę, nie silę
się wcale na opisanie go. W każdym razie obu sztuk nie
zachowam. Nasz najwybitniejszy handlarz antyków oce
nił tę sekreterę na 60.000 franków, a stolarz, który ją
odnawiał, uważa, że sama robota nad nią warta jest 25
tysięcy. Twierdzi on, że w tym kawałku tkwią przynaj
mniej pełne trzy lata pracy rzemieślnika. Arabeskowe
intarsje godne są Rafaela. Muszę się rozejrzeć, czyby
Sunderland w Londynie albo niejaki Robert Peel nie dał
mi za niego 3000 funtów szterlingów. Za tę cenę oddam se
kreterę i spłacę moje długi. Do tego czasu jednak będzie
stała u mnie“ .
M ija znowu miesiąc, a z 3000 funtów nie widać ani jednego.
Lecz Balzac nie daje za wygraną. Z podziwu godną wytrwa
łością wypracował nowy projekt. Zamieści reprodukcję „me
bli królewskich" w magazynie „Musee des fam illes" i za pra
wo publikacji pismo zapłaci mu 500 franków. W ten sposób
meble będą go kosztowały już nie 1350 franków, ale tylko 850.
Ale mija wiosna i lato: reprodukcja się nie ukazuje, nie zja
wia się również żaden kupiec. W październiku promyk nadziei:
„Wielka nowość! Rotszyld zainteresował się moimi
florenckimi meblami... Chce mnie odwiedzić, bez wątpie
nia po to, aby obejrzeć je w moim mieszkaniu. Zażą
dam 40.000 franków".
Chociaż więc nie udało mu się w ciągu roku przy całej re
klamie zarobić 3000 franków na swym nabytku, wyśrubowuje
jego cenę przy pierwszym uprzejmym słówku natychmiast
na 40.000. O wizycie Rotszylda nie wspomina już więcej. Za
to jest mowa o księciu Devonshire i Balzac wzdycha: „O, gdy
by coś z tego wynikło! To byłby zw rot!" Oczywiście nic nie
wynika; nie ma i nie będzie żadnego zwrotu. Ostatnią próbę
robi w następnym roku oferując meble królowi Holandii
i w rozpaczy wymienia teraz szaloną cenę 70.000 franków,
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więc dziesięciokrotnie wyższą od tej, jakiej nie mógł osiągnąć
w Paryżu. Mobilizuje nawet swego przyjaciela Gautiera dla
tego przedsięwzięcia:
„Gautier potrzebny mi jest dla felietonu o moich flo
renckich meblach. Mamy tylko osiem dni czasu, aby
sporządzić odbitki, które prześlę królowi Holandii. Ależ
to narobi hałasu!"
Lecz i ten hałas przemija bez echa. Nie uzyskał nigdy 70
ani 50, ani nawet 5 tysięcy za „królewskie meble". I tylko
śmierć oszczędziła mu świadomości, jak śmieszną cenę osią
gnęły one potem na licytacji w Hotelu Drouot.
*

*

sN

Meble i porcelana, skrzynie i komody na urządzenie przy
szłego domu gromadzą się powoli. N ie łatwo strzec tych skar
bów, wierzyciele bowiem, jak zawsze, depczą mu po piętach.
Czas więc pomyśleć przede wszystkim o domu, który w aktach
hipotecznych zapisze na nazwisko żony, aby go w ten sposób
uczynić nietykalnym. Tutaj również Balzac jest z początku
stosunkowo skromny. Według jego planu będą wiedli w P a
ryżu „życie niezmiernie proste". Naturalnie i to proste życie
musi kosztować co najmniej 40.000 franków rocznie, taniej
niesposób się urządzić. Wiktor Hugo, który wydaje 20.000, „ży
je jak szczur".
Otóż kupno domu nie oznacza u Balzaka, jak u innego czło
wieka, że chce po prostu nabyć dom i w nim zamieszkać.
Wszelkie kupno łączy się u niego zawsze z chęcią zrobienia
dobrego interesu.
„Od trzech lat już opanowała mnie myśl posiadania
domu na własność, a to ze względów przede wszystkim
natury gospodarczej. Przez kupno domu zrobić dobry
interes — to chyba pomysł całkiem naturalny".
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Tak więc rozgląda się za obiektem i gdy tylko coś spostrze
ga, sugeruje sobie od razu niższą cenę. Dom w Passy ma
kosztować 100.000 franków. Ale w rzeczywistości wedle jego
obliczeń będzie kosztował tylko 60.000:
„W Passy mają budować nową ulicę kosztem 500.000
franków, aby okrążyć górę. Ulica ta będzie prowadziła
jakie 12 stóp poniżej naszej skały i gmina będzie musia
ła odkupić część tego terenu. Za to można będzie — tak
mi powiedziano — otrzymać 10.000 franków, tytułem
odszkodowania. Poza tym można będzie odprzedać przy
ulicy Franklina gruntu za 30.000“ .
W grudniu ogląda tereny w Mousseaux: „Moglibyśmy z pew
nością podwoić nasz kapitał". Potem odkrywa dom na rue
Montparnasse:
„Ten dom byłby dla nas tak odpowiedni jak dobrze
leżąca rękawiczka".
Konieczna jest tylko drobnostka. „Trzeba go częściowo zbu
rzyć". Wnętrze musi zostać całkowicie przebudowane. To
kosztowałoby 120.000 franków. A le ten wydatek można z ła
twością pokryć: dokupić dalsze parcele i na nich zarobić. Sta
ry system z lat młodości, kiedy to do wydawnictwa dokupił
drukarnię, a do drukarni odlewnię czcionek.
Z wiosną wzrok jego wędruje ku wsi. Tam można nie tylko
żyć za darmo, ale spokojnie czekać na zwyżkę cen ziem i: kapi
tał byłby zatem wkładem przynoszącym rentę. Jak proste jest
życie!
„Winnica w Vouvray zapewni nam pełne utrzymanie
i będzie kosztowała najdalej 20 — 25.000 franków".
Ale co za głupota kupować winnicę, skoro w Turenii można
nabyć cały zamek z winnicami i sadami, z tarasami i wspania
łym widokiem na Loarę. Czyż nie kosztuje on 200 lub 300 ty 
sięcy fraków? Balzac dostanie go darmo, oblicza dokładnie,
w jaki sposób:
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„Podskoczysz z radości! Moncontour jest do sprzeda
nia! Marzenie moje od lat trzydziestu staje się rzeczywis
tością lub też się nią stać“ .
Gotówką trzeba wpłacić wszystkiego 20.000 fr. Potem roz
parceluje się i sprzeda część terenu; same winnice należące do
posiadłości przynoszą wedle najpewniejszych obliczeń, opar
tych na przeciętnej z lat dziesięciu, 5 procent od włożonego
kapitału. Z winnicy można również z łatwością obciąć dziesięć
morgów i za to dostać jakie 40 — 50.000 franków. W ten spo
sób suma kupna zostanie pokryta. Przy końcu listu Balzac sta
je się znów liryczny:
„Przypominasz sobie Moncontour, ten śliczny zame
czek z dwiema małymi wieżami, odbijającymi się w Lo
arze? Widać z niego całą Turenię..."
Jeden z dawnych kolegów szkolnych pertraktuje w jego
imieniu. Ale i ten projekt jest może jeszcze za mąły. Balzac
broni energicznie tezy, że jedynie całkiem wielkie obiekty są
naprawdę tanie:
„Małe tereny są absurdalnie drogie, ponieważ jest
mnóstwo ludzi z niewielkim kapitałem. Gdy się chce
zrobić wielki interes, należy wybrać obiekt bardzo
wielki".
Dlaczegoby więc nie zamek Saint-Gratien? Należy on do
pana de Custine, który zrujnował się na nim podobnie jak
Balzac na „Les Jardies".
„Saint-Gratien kosztował go 300.000 franków i mówił mi
o tym, że sprzeda go za 150.000 na pierwszą z brzegu ofertę...
W końcu będzie go musiał oddać i tak za darmo".
Pan de Custine nie jest jednak Balzakiem i zdaje się —
nie oddał zamku za darmo. Pisarz musi szukać tedy dalej i do
piero jesienią 1846 znajduje odpowiedni dom: pałacyk Beaujon
na rue Fortunee. Pochodzi on z osiemnastego wieku i nale-
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żał do jednego z generalnych dzierżawców przedrewolucyj
nej ery. Tam każe Balzac przenieść „królewskie” filiżanki,
„książęce” komody i sekretery, „prawdziwe” Holbeiny i Ruisdaele oraz setki kilogramów ciężkich świeczników. Ma to być
„muzeum Balzaka” , jego Luwr, pomnik jego umiejętności wy
czarowywania arcydzieł z niczego. Ale gdy potem Gautier
zwiedza ten dom i zdumiony mówi, że Balzac chyba naprawdę
został milionerem, pisarz odpowiada smętnie: „N ie, przyjacie
lu. Jestem uboższy niż kiedykolwiek. Cała ta wspaniałość nie
należy do mnie. Jestem tylko strażnikiem i odźwiernym tego
pałacu” . Albowiem z ostrożności, przez wzgląd na wierzy
cieli, sam pozostał na razie w skromnym mieszkaniu w Passy,
gdzie stoi jego biurko. I ten skromny dom z rękopisami pisa
rza — nie dywany, nie obrzydliwe brązy i kandelabry pawilo
nu Beaujon — jest dla nas prawdziwym „muzeum Balzaka” .
Takie jest prawo życia, że ludzie, nawet najgenialniejsi, nie są
dumni ze swych istotnych dzieł, lecz pragną imponować, prag
ną być podziwiani i szanowani za rzeczy o wiele łatwiejsze
i błahsze. Balzac — kolekcjoner jest tego klasycznym przy
kładem.

KSIĘGA
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Rozdział

X X II I

O S T A T N IE A R C Y D Z IE Ł A
Lata 1843, 44 i 45 to okresy wewnętrznej niecierpliwości.
Wyczuwa się, że pasja pracy, owa żywiołowa siła Balzaka, jest
złamana, a raczej przerwana. On, który przez piętnaście lat
bez wytchnienia był twórczy, w tych latach jest przede wszyst
kim kolekcjonerem — zarówno w dosłownym jak i w bardziej
wysublimowanym znaczeniu. Zbiera nie tylko zegary, porce
lanę, meble i obrazy, lecz także to, czego mu życie dotąd od
mawiało : godziny mijające w bezczynności, spacery z kobietą,
długie, nie zakłócone niczym noce miłosne wśród obcego kraj
obrazu, podziw wytwornych wielbicielek. Jego produktywność
zwróciła się w zupełnie innym kierunku. Pragnie — zamiast
rękopisu powieści — doprowadzić do szczęśliwego końca po
wieść własnego życia.
Istotnie, z całą swą żywotnością zwraca się pisarz w owych
latach ku życiu, a odsńwa od twórczości. Można to wyczuć
w jego dziełach. W 1841 i 42 stworzył jeszcze rzeczy tak do
skonałe, jak „Ciemną sprawę", powieść polityczną, która po
mimo paru nieprawdopodobieństw daje niezrównany, plastycz
ny obraz wielkiej intrygi państwowej, albo ową „Rabouilleuse",
która zdumiewa współczesnych nowym ujęciem
i spoj
rzeniem na problem zależności seksualnej. Potem napisał ko
niec „Straconych złudzeń" — rzut oka na paryski świat arty
stów i teatrów, świat sztuki i sztucznych sukcesów. Nastąpił?
z kolei „Blaski i nędze życia kurtyzany". Tutaj świat literacki
wiąże się ze światem finansów. Powraca postać Yautrina i niby
Balzac — 25
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w wielkiej panoramie wplata pisarz tematy dziel poprzednich.
A chociaż tu i ówdzie zbacza na manowce powieści sensacyj
nej i detektywistycznej, w książce tej lepiej niż gdzie indziej
uchwycił i uwiecznił Paryż i paryskie społeczeństwo. W ziął
w niej odwet na dziennikarstwie z jego wszystkimi niebezpie
czeństwami i na pieniądzu, który uwodzi go wciąż na nowo,
podobnie jak jego bohaterów.
Lecz nie może już dokończyć „Chłopów". Powieść ta ma
przedstawiać antagonizm miasta i wsi i poruszyć wielki pro
blem społeczny. Walka, która w Paryżu rozgrywa się na gieł
dzie lub w literaturze, na wsi, wśród chłopów, przybiera jesz
cze prymitywną, prastarą formę. Nie idzie tam o niewidzialne
i nieuchwytne wartości, ale o ziemię, glebę, o każdą piędź
gruntu. Całe lata pracuje Balzac nad tym tomem, czuje, że
powinno to być dzieło przełomowe. Wciąż na nowo zabiera się
do roboty; aby się do niej zmusić, publikuje część pierwszą.
A le musi pracę przerwać. Potem bierze się do innych prac,
mniejszych nie tak ważnych. Do powieści „B eatrix“ , której
tylko pierwsze rozdziały mogą uchodzić za dzieło sztuki, do
czepia sztuczny, sentymentalny i martwy koniec. Pisze dro
biazgi, na przykład „Małe niedole pożycia małżeńskiego" —
odgrzaną, choć zaprawioną dowcipem i wdziękiem „F izjolo
gię małżeństwa". Nowelkę „Modeste Mignon", do której te
mat dała mu pani Hańska i którą potem jej, „Polce", poświę
ca, mógł równie dobrze napisać ktoś z jego naśladowców. N ie
wyczuwa się już w tych pracach lwiego pazura, prawdziwej
pasji twórczej. On sam ustanowił zasadę, że stworzenie dzieła
sztuki wymaga całkowitego oddania, i teraz daje negatywne
potwierdzenie tego prawa. On, który powiedział, że artysta
musi po dłuższej przerwie w pracy przyzwyczaić do niej ręką
na nowo, porzuca teraz na zbyt długo swój warsztat. Trudno
jest pisać, gdy przez pół dnia poszukuje się domów albo szpe
ra w antykwariatach. W jego listach z tego okresu na prze
strzeni całych stron nie ma mowy o pracy lub choćby o je j
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projektach. Jest tylko mowa o meblach, przyjęciach towarzys
kich i błahostkach. Prawo koncentracji zostało złamane.
Balzae zdaje sobie z tego sprawę. On, doskonały rzemieślnik,
zna swoją rękę. Wie, że stracił radość pracy, odkąd poznał in
ną radość, „gnuśne oddawanie się samemu życiu“ . W styczniu
1846 pisze do pani Hańskiej, do Neapolu:
„M ój duch, mój umysł są pogrążone w bezruchu...
Wszystko mnie mierzi i jest mi niemiłe".
N ie irytuje go już nawet, że „Chłopi" lub „Drobni miesz
czanie" nie posuwają się naprzód. Pracuje jedynie nad likwi
dacją długów i niekiedy odnosi się wrażenie, że sztuka stała
mu się w ogóle obojętna. Może przyjdzie to potem, gdy dom
będzie urządzony. Nagle porzuca wszystko i w marcu pędzi do
Rzymu.
Powróciwszy, śle znowu list za listem do pani Hańskiej i do
nosi, jak zwykle, „że będzie musiał ogromnie dużo pracować".
Znów wierzy, że jeśli przez trzy miesiące dniem i nocą będzie
siedział przy biurku („bez przerwy, chyba z czternastodniową
na nasz ślub"), uda mu się na pewno umorzyć gnębiący go
dług 60.000 franków. Jeszcze wciąż nie ma mowy o artystycz
nym natchnieniu.
Wreszcie pierwszego czerwca donosi: „Od czterech dni czu
ję wzbierającą we mnie aktywność..." A dwunastego: „P ra 
cuję nad zarysem „Chłopów" i nad nowelą".
Czternastego czerwca z noweli rozwinął się już szkic dwóch
nowych powieści:
„Napiszę rzeczy następujące: Po pierwsze: „Historię
ubogich krewnych", złożoną z „Kuzyna Ponsa", który
w „Komedii ludzkiej" zajmie trzy albo cztery arkusze
druku, oraz „Kuzynki Bietki", która zajmie szesnaście
arkuszy. A w końcu „Zbrodnie prokuratora królew
skiego".
25'
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Jedna nowela rozrosła się w dwie, a Balzac nie zna jeszcze
rozmiarów i perspektywy swego planu. Jeszcze mu się zdaje —
wskazuje na to podana objętość — że będą to krótkie opowia
dania, nie powieści.
Do tej pory obliczał tylko objętość utworów, a gdy Balzac to
czyni, znaczy to, że patrzy na nie jedynie pod kątem dochodo
wości. Wykalkulował już, że „Chłopi", „Drobni mieszczanie"
i „Kuzynka Bietka" oznaczają koniec wszystkich jego dłu
gów. Lecz nagle budzi się w nim dawna ambicja. Szkicując
dzieło poczuł w sobie powołanie artysty i — nareszcie! roz
kosz tworzenia, ambicję prawdziwej twórczości. Tego samego
dnia, szesnastego czerwca, stawia sobie zadanie:
„Chwila wymaga ode mnie, abym stworzył dwa lub
trzy wielkie dzieła, które obalą fałszywe bóstwa tamtej
literatury i pokażą światu, że jestem młodszy, świeższy
i większy niż kiedykolwiek. „Stary muzyk" to ubogi
krewny, zmiażdżony nieszczęściem — człowiek czystego
serca. „Kuzynka Bietka" to „uboga krewna", którą rów
nież nieszczęście prześladuje, wiedzie życie na łonie
trzech, czterech rodzin, a potem mści się za wszystkie
cierpienia".
Jak to dobrze po całym gadaniu o aferach pieniężnych, spe
kulacjach gruntem, akcjach kolei północnej i serwisach w i
dzieć znowu wolę prawdziwego, artystycznego tworzenia.
Wprawdzie Balzac wedle swego dawnego systemu z góry już
pertraktuje z wydawcami o honorarium, zanim jeszcze roz
patrzył objętość powieści. Ale potem zabiera się do roboty.
Wprowadza z powrotem dawny rozkład godzin. Znajdujemy
wzmiankę o tym, że wszelkie podniety i odrywające go od pra
cy trudności zewnętrznego życia są dla niego teraz uciążliwe:
„Pragnąłbym, aby wszystkie moje skrzynie były już
wreszcie wypakowane. Piękne rzeczy, na które czekam,
obawa, w jakim stanie przybędą — wszystko to oddzia-
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ływa na mnie zbyt żywo, zwłaszcza że znajduję się teraz
w stanie podniecenia, a gorączka twórcza i bezsenność
tak bardzo mnie wyczerpują. Ufam, że w poniedziałek
ukończę „Starego muzyka", o ile codziennie, tak jak dzi
siaj, będę wstawał przed drugą w nocy. Powróciłem
więc do dawnego czasu pracy".
Jednym rzutem, z szybkością niezwykłą nawet dla Balzaka,
pisze brulion powieści. Dwudziestego czerwca znajdujemy
rzadkie u niego słowa:
„Jestem zadowolony ze „Starego muzyka". Jeżeli idzie
o „Kuzynkę Bietkę", należy dopiero wszystko wymy
ślić".
Potem słyszymy znowu, że jeden z obrazów, które nadeszły,
ma rysę, że Bronzino, którego kupił, jest pono nieprawdziwy,
mowa jest o długach i krawcach. Ale dwudziestego ósmego
lipca „Kuzyn Pons" jest gotów. Balzac wydaje okrzyk tryum
fu, jakiego nie słyszeliśmy od lat:
„M oje drogie serce! Właśnie zakończyłem tom, który
chcę nazwać „Pasożytem", bo taki jest ostateczny tytuł
rękopisu, a nie „Pons" lub „Stary muzyk", jak go dotąd
zwałem. Jest to, przynajmniej dla mnie, jedno z tych
dzieł, które odznaczają się największą prostotą i ogarniają
całe serce ludzkie. Jest tak samo wielkie, a jeszcze jaś
niejsze i równie wstrząsające jak „Proboszcz z Tours".
Jestem zachwycony. Odbitki prześlę Ci natychmiast.
Teraz zabieram się do „Kuzynki Bietki", strasznej po
wieści, albowiem postać' główna będzie miała w sobie
rysy mojej matki, pani Desbordes-Valmore i Tw ojej
ciotki, Rozalii. Książka ta przedstawi dzieje szeregu ro
dzin".
Uraza do matki, los Henryki Borel, powiernicy jego kores
pondencji z panią Ewą — wszystko zostanie wplecione w wą-
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tek powieściowy. Równocześnie składają „Kuzyna Ponsa", co
przy technice pracy Balzaka znaczy, że pisze go po raz wtóry.
Niecierpliwość artysty sprzęga się z niecierpliwością człowie
ka interesu. Pracuje jak na swoje wymagania jeszcze wciąż
nie dość szybko: „Jest już niestety piętnasty lipca" — wzdy
cha, zamiast dziękować niebu, że w ciągu dni czternastu stwo
rzył arcydzieło: „Z trudem i biedą ukończę „Ubogich krew
nych". Uzyskam tym około 10.000 franków, wliczając w to
wydanie książkowe". Rzecz prosta, tych bezsensownych termi
nów dotrzymać nie może i w sierpniu dzieło nie jest jeszcze
ukończone. Dwunastego sierpnia, jednego tylko dnia, pisze
dwadzieścia cztery strony. Zaledwie zaś surowy rękopis jest
gotów, rzuca się do opracowania korekt. Pracuje aż do całkowi
tego fizycznego wyczerpania. Jego lekarz jest przerażony.
Balzac pisze o tym:
„A n i on, ani żaden z jego fachowych kolegów nie mieli
wyobrażenia, że można zmusić mózg do tak ogromnego
wysiłku. Oświadczył mi, że to się źle skończy, i powtarza
mi to wciąż z miną posępną. Zaklina mnie, abym przy
najmniej na jakiś czas zaprzestał tych „wybryków
mózgn", jak on to zowie. Był przerażony wysiłkiem, ja 
ki poświęciłem „Kuzynce Bietce". Stworzyłem ją w cią
gu sześciu tygodni. Powiedział m i: to musi skończyć się
katastrofą. I w istocie sam czuję, że coś się ze mną sta
ło. W rozmowie muszę niekiedy szukać — i to z trudem—
rzeczowników. Doprawdy czas, abym wypoczął!"
Wśród wielkiej pracy nad korektami jedzie we wrześniu do
Wiesbadenu, aby tam, u boku pani Hańskiej, nabrać świeżych
sił. Naprawdę może sobie użyczyć wypoczynku. Tego lata
stworzył arcydzieła.
Te dwie powieści bowiem, „Kuzyn Pons" i „Kuzynka Bietka“ , wyrosłe z pierwotnego planu „Ubogich krewnych", to je 
go największe dzieła. Na wyżynach swego życia osiąga w nich
Balzac ostateczne wyżyny swej sztuki. N igdy wzrok jego nie

Balzac

391

był przenikliwszy, jego kształtująca ręka silniejsza i bez
względniejsza. Te arcydzieła stworzył wypoczęty Balzac, nie
szczupły i przemęczony pisarz. Znikł w nich zupełnie ów fał
szywy idealizm, owa ckliwa romantyka, która sprawia, że nie
jedno z jego dzieł poprzednich wydaje się sztuczne i nierealne.
Jest w tych tomach gorycz wielu doświadczeń, jest prawdziwe
poznanie świata. Napisał je człowiek, którego już nic nie po
tra fi olśnić, któremu już nic nie może zaimponować, ani ze
wnętrzny sukces, ani zbytek i elegancja. I jeśli w „Ojcu Goriot" i „Straconych złudzeniach" było coś z rozczarowania kró
la Leara *, to ostatnie powieści mają w sobie tnącą ostrość
„K oriolana"**. Balzac jst zawsze najpotężniejszy tam, gdzie
stoi ponad czasem, gdzie nie chce się podobać swej epoce, lecz
tworzy wartości absolutne. „Kuzynka Bietka" i „Kuzyn Pons"
tylko przypadkiem żyją w Paryżu w pierwszej połowie dzie
więtnastego wieku. Można by ich przenieść równie dobrze do
Anglii, Niemiec, Francji, Ameryki dzisiejszej, do wszystkich
krajów i we wszystkie czasy, ponieważ wyrażają żywiołowe
namiętności. W jego galerii maniaków tylko erotoman baron
Hulot albo kolekcjoner Pons — jakież to postacie! Po „D rę
tw ie" z „Blasków i nędz życia kurtyzany", ujętej nazbyt w sty
lu „Damy Kam eliowej", po upadłej dziewczynie par excellence,
przyrządzonej na modłę paryską, po tej nieco teatralnej kurty
zanie — teraz ta madame Marneffe, prawdziwa, urodzona
dziwka, mieszczka, która sprzedaje się każdemu. A obok niej
niezrównana kuzynka Bietka, urastająca do rozmiarów demona
Hulot albo kolekcjoner Pons — jakież to postacie! Po „D rętw ie"
zazdrości innym, tylko kupluje dla zaspokojenia zlej i skrytej
rozkoszy. Do tego jeszcze tragedia „ubogich krewnych", ku
zyna Ponsa, który jest tolerowany, póki nie zatarło się jeszcze
wspomnienie jego dawnej świetności; instynkt chciwości w go
spodyni Cibot, cala przebiegła, łotrowska czereda, uganiająca
*

Bohater sztuki Szekspira pod tym tytułem (przyp. tłum.).

*

Bohater sztuki Szekspira (przyp. tłum.).
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za pieniądzem i oszukująca czystych i naiwnych. To, co Vautrin w dawnych swych wcieleniach głosił może zbyt patentycznie, tutaj wyrażone zostało przy pomocy kontrastów z niezwy
kłą siłą:' W tych ostatnich powieściach udało się pisarzowi
osiągnąć nieprześcigniony dotąd w literaturze francuskiej re 
alizm, prawdę uczucia i wnikliwy obraz namiętności.
*

*

*

Nieliczni tylko artyści pożegnali się ze swą twórczością
wspanialej, aniżeli to uczynił Balzac w swych późniejszych
dziełach. Ukazują one, czym byłaby „Komedia ludzka“ , gdyby
twórcy użyczonych zostało dziesięć, może nawet tylko pięć lat
pełnowartościowej pracy. W „Chłopach" podjął ostateczną
rozprawę między miastem i wsią i ukazał prawdziwego chłopa,
jak przedtem ukazał prawdziwy Paryż — nie perfumowany
pejzaż Jana Jakuba Rousseau z jego nieskażonymi ludźmi na
tury. W „B itw ie" i innych powieściach z życia wojskowego
przedstawiłby wojnę taką, jaką była naprawdę, nie w formie
lirycznej, w jakiej opiewał swego czasu Napoleona w „Probo
szczu wiejskim". Już w „Ciemnej sprawie" ukazał, jak daleki
jest jego obecny, realistyczny opis od dawnego mitycznego uj
mowania historii. Pokazałby świat teatru, fazy wczesnego
dzieciństwa, życie w internacie dla chłopców i dziewcząt, uczo
nych, dyplomatów, manewry posłów, powstanie w Wandei,
Francuzów w Egipcie, Anglików w Hiszpanii i wojny kolonial
ne w Algerze. Jest wprost nie do pomyślenia, co mógłby stwo
rzyć człowiek, który w ciągu dziesięciu tygodni wyczarował
z niczego „Kuzyna Ponsa" i „Kuzynkę Bietkę". Nawet w dzie
dzinie teatru, gdzie do tej pory idąc za złymi wzorami tkwił
zawsze w melodramacie, zaczyna właśnie przezwyciężać te
wpływy. „L e Faiseur", nazwany potem „Mercadetem", kome
dia, w której dłużnik tryumfuje nad wierzycielami, jest jego
pierwszą udaną sztuką i po śmierci autora stanie się jedynym
wielkim sukcesem Balzakowskiego dramatu. Nigdy siły jego
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nie były bardziej skupione. Wyczuwa się, że dopiero teraz zda
je sobie sprawę — zarówno w powieści jak w dramacie — co
należy robić, że dopiero teraz poznał do głębi istotę swego za
dania.
Ale ciało i dusza są do cna wyczerpane. Zaledwie wykoń
czył dwie ostatnie powieści, porzuca wszystko. Łaknie wytch
nienia, chce gruntownie i w pełni odpocząć. Chce wyjechać
daleko nie tylko na krótką wizytę. Czuje, że ostatnim wiel
kim wysiłkiem zdobył sobie do tego prawo. Opuszcza Paryż
i jedzie na Ukrainę, do Wierzchowni, do pani Hańskiej.

Rozdział

X X IV

B A LZ A C N A U K R A IN IE
Jesienią 1846 roku zdawało się przez chwilę, że bezładne
i gorączkowe życie poety wreszcie się ustabilizuje. Odpadła
wymówka, którą pani Hańska stale zwodziła Balzaka: że musi
wpierw wydać swą ukochaną córkę za mąż, zanim sama pomyśli
o powtórnym małżeństwie. W październiku tegoż roku hrabia
Mniszech poślubił w Wiesbanenie Annę Hańską. Balzac był
świadkiem ślub i znów jest pełen nadziei. Załatwił sobie przezor
nie swoje dokumenty, pod pozorem, że są mu potrzebne do poda
nia o legię honorową. Przedsięwziął wszelkie potrzebne kroki,
aby zawrzeć potajemnie ślub w Metzu, gdzie niewielu ludzi
zna jego i panią Hańską. Pozyskał dla swego projektu znajo
mego burmistrza Metzu; w merostwie, nocą, z zachowaniem
zupełnego incognito, ma się odbyć wpisanie do ksiąg stanu cy
wilnego — jedyny ślub posiadający we Francji ważność.
Dwóch świadków — syn przyjaciela Nacąuarda oraz jeden ze
znajomych — ma przybyć w tym czasie z Paryża. Pani Hań
ska ma pozostać do dnia ślubu w Saarbrucken na terytorium
niemieckim i dopiero wieczorem przybyć do Metzu. Potem
w Niemczech odbędzie się ślub kościelny. Biskup Metzu albo
proboszcz z Passy udzieli zezwolenia, a proboszcz wiesbadeński dokona ceremonii. Te romantyczne i skomplikowane przy
gotowania były widocznie potrzebne, aby wieść o małżeństwie
nie dotarła do Rosji. Balzac nalega w listach: „Czekam na
twoją najszybszą odpowiedź. I powiadam Ci, że każdej godzi
ny żyję Tobą. To jest teraz prawdą w podwójnym sensie". Bo
z pewnych względów rychłe zawarcie małżeństwa jest ko-
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nieczne. N ie ulega wątpliwości, że piękne tygodnie włoskiej
podróży przedślubnej nie pozostały bez następstw. Pani Hań
ska — pomimo swych czterdziestu pięciu lat — spodziewa się
dziecka i Balzac, optymistyczny i zbyt skwapliwy jak zawsze,
jest pewien, że to będzie syn. Wymyślił już nawet im ię: Wiktor
Honore.
Lecz pani Hańska nie może się zdecydować. Jeszcze teraz
nie chce rozstać się z córką. Zamiast wyjść za mąż, towarzy
szy córce w je j podróży poślubnej i Balzac musi z powrotem
wpakować zdobyte z trudem dokumenty do swej teczki podróż
nej, poniechać całego dobrze ułożonego planu i nic nie wskó
rawszy powrócić do Paryża, do korekt nad „Kuzynem Ponsem“ .
Można sądzić, co się chce, o tym, czy pani Hańska naprawdę
kochała Balzaka — jedno jest pewne: wybór między córką
i pisarzem wypadał zawsze na korzyść córki. Ani małżeństwo
Anny, ani potem je j własne nie rozluźniło intymnych więzów
między matką i córką. Obydwie traktowały swych kochanków
i mężów z pewną nonszalancją i z góry.
Balzac musi więc znowu w lutym następnego roku udać się
do Forbach po panią Hańską, kiedy ta postanawia pojechać
do Paryża. I tak jest zawsze w tym stosunku; kiedy Ewa od
jeżdża, pisarz ją odprowadza, kiedy chce przybyć, musi po nią
jechać. Objął raz na zawsze rolę pokornego mużyka i sługi.
Człowiek, dla którego każdy dzień znaczy nieskończenie wiele,
którego praca ma znaczenie dla całego świata, musi uniżenie
czekać na znak od niej. Wówczas rzuca wszystko i pędzi do
Genewy, Neapolu, Neuehatel, do Wiednia lub Forbach, dnie
i noce spędza w karetce pocztowej, aby złożyć je j swoje usza
nowanie.
Drugi pobyt pani Hańskiej w Paryżu otacza całkowitą ta
jemnicą. Zapewne wspólnie planują urządzenie nowego domu.
Dziecko przychodzi na świat — niedonoszone albo też umar
ło zaraz po urodzeniu — okoliczności, jak to łatwo pojąć, nie
zostały wyjaśnione. Była to dziewczynka i Balzac pisze z całą

396

Stefan Zweig

naiwną bezwzględnością ojca,
je j śmiercią:

że dlatego mniej zmartwił się

„Tak bardzo pragnąłem mieć Wiktora Honorego. W ik
tor nie opuściłby matki. Mielibyśmy go przy nas dwa
dzieścia pięć lat, tak. długo bowiem będziemy żyli jesz
cze z sobą“ .
Ale i teraz nawet pani Hańska odsuwa rozstrzygający krok.
Wciąż na nowo szuka wymówki, aby odłożyć ślub, i odnosi się
wrażenie, że je j obawa przed związaniem się z nim wzrasta
w miarę, im lepiej go poznaje. Tym razem twierdzi, że musi
koniecznie wrócić do Wierzchowni dla uporządkowania swych
spraw. Posłusznie odprowadza ją Balzac do Forbach i sam
wraca do Paryża, do swego biurka.
W swym optymizmie spodziewał się, że będzie mógł wkrótce
podążyć za nią. Ma jeszcze tylko napisać „Chłopów", za któ
rych z góry pobrał należność; nowa sztuka teatralna ma umo
rzyć dalszy dług 15.000 franków, zaciągnięty u przyjaciół
Viscontich. Lecz po raz pierwszy organizm odmawia mu po
słuszeństwa. Musiało to być dla Balzaka straszne przeżycie.
Cud „Kuzynki Bietki" nie daje się powtórzyć. Lekarze ostrze
gają go, sam zresztą czuje się niepewnie. Również wydawcy
i redaktorzy poczynają okazywać nieufność. Od lat paru re
daktor „L a Presse", Girardin, wypłacił mu większą zaliczkę
na „Chłopów" i dwukrotnie rozpoczął druk powieści w swym
piśmie, ufając znanej w Paryżu energii Balzaka, który nigdy
nie zawiódł dziennika czy wydawcy i w najgorszym razie
jedną powieść zastąpił drugą. Teraz jednak Girardin domaga
się całego manuskryptu „Chłopów", zanim rozpocznie ich pu
blikację po raz trzeci. I Balzac musi po raz pierwszy skapitu
lować na terenie literackim, po raz pierwszy w życiu musi w y
powiedzieć słowo: nie m ogę! Aby osłonić porażkę, nawet przed
samym sobą, wytrząsa skądś — nikt nie wie, skąd i jak —
trochę gotówki i spłaca Girardinowi większą część zaliczki.
Jest to rodzaj wykupu: uiszcza go za uwolnienie się z więzie-
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nia, w którym harował przez ćwierć wieku. A potem ucieka
daleko, na drugi koniec kuli ziemskiej, do Wierzchowni, po
narzeczoną, aby ożenić się i wreszcie, wreszcie powrócić jako
małżonek i milioner do nowego domu i żyć beztrosko i w cał
kowitej niezależności. Nic więcej go nie interesuje, tylko myśl
o przyszłym szczęściu, a raczej sen o ostatecznym ukształtowa
niu swego życia. Dla domu zawiera nawet tymczasowy pokój
z matką, bo właściwie nienawidzi je j i wyraża się o niej gorz
ko w swych listach. Siedemdziesięcioletniej staruszce, jedynej,
która zna jego plany, na której twardą rękę i chłopską
oszczędność może liczyć, porucza straż nad kosztownym mie
niem, podobnie jak swego czasu wezwał ją do siebie, gdy mu
siał uciekać przed wierzycielami z ulicy Cassini. Zawsze, ile
kroć trzeba mu kogoś niezawodnego, zwraca się do starej ko
biety. Udziela jej dziwacznych, jakby z powieści wyrwanych
wskazówek co do sposobu pilnowania domu. Od czasu do czasu
ma straszyć służącego wiadomością, że pan Balzac wraca
w dniach najbliższych. „Służba będzie się miała w ten sposób
na baczności" — dodaje.
Matka ma czuwać troskliwie nad „małym domem", w któ
rym zebrane są wszystkie skarby. „Pani Hańska martwi się
bardzo o to mieszkanie, zawierające tyle bogactw. Są one re
zultatem sześcioletnich oszczędności... Mogłaby się wydarzyć
jakaś kradzież albo inne nieszczęście" — pisze do siostry.
A w liście do matki dodaje zadowolony: „żadne ze służby nie
umie czytać ani pisać. T y jedna znasz moje pismo i podpis".
Dopiero w takich chwilach uświadamia sobie, że w gruncie
rzeczy nie ma nikogo poza tą starą kobietą.
Po czym wybiera się w daleką drogę.
*
*

*

Podróż do Wierzchowni w epoce Balzaka jest bądź co bądź
przygodą. Słusznie może powiedzieć:
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„Przejechałem ćwierć kuli ziemskiej. Gdybym objechał dwa
razy tyle, znalazłbym się już poza Himalajami".
Przeciętny podróżnik potrzebował wówczas na taką ekspe
dycję co sajmniej czternastu dni. Balzac, który i tutaj ma am
bicję dokonania czegoś nadzwyczajnego, gna bez zatrzymania.
Po ośmiu dniach jest u celu i zjeżdża niespodziewanie do domu
przyjaciół. Wyprzedził o dziesięć dni list zwiastujący jego przy
bycie.
Pierwsze wrażenie wprawia go w ekstazę. Łatwo zapalny
umysł pisarza jest zawsze skory do zachwytu, ale nic nie upa
ja go tak jak bogactwo. A bogata jest ta Wierzchownia! Do
piero teraz widzi na własne oczy, w jakim iście wielkopańskim
zbytku żyją jego przyjaciele. Pałac, z jego ogromnymi amfiladami pokojów wydaje się nieomal Luwrem. Posiadłość nie jest
zwyczajną posiadłością, jest prawie tak wielka jak departa
ment Francji. Podziwia tłusty cziarnoziem Ukrainy, dający
plony bez nawożenia; rozległe lasy należące do włości, groma
dy służby. Reakcjonista w nim zauważa z zadowoleniem, że
służący
„padają dosłownie plackiem przed tobą, biją trzy
krotnie czołem o ziemię i całują nogi państwa. Jedynie
na wschodzie wie się jeszcze, co znaczy prawdziwa po
kora, jedynie tutaj słowo „władza" jeszcze coś znaczy".
Widzi niesłychaną obfitość srebra i porcelany, widzi wsze
laki zbytek. Czuje, że tutaj nie ma trosk. I poczyna przeczu
wać, w jakich warunkach wyrastali ci ludzie, Rzewuscy lub
Mniszchowie, których przodkowie posiadali obszary wielkości
połowy Francji. Hrabia Mniszech ma jeszcze zawsze na swych
dobrach 40.000 „dusz", jak zwie swych chłopów. Ale właściwie
potrzebowałby ich 400.000, gdyby chciał naprawdę uprawiać
swoją ziemię. Wszystko tutaj tchnie rozrzutnością — życie to
czy się w takich wymiarach, o jakich Balzac jedynie marzył.
I czuje się w tym pałacu jak w domu.
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Po raz pierwszy w życiu nie potrzebuje myśleć o pienią
dzach. Wszystko, czego tylko zapragnie, jest na jego usługi —
pokoje, służba, konie, powozy, książki. N ie nachodzą go wie
rzyciele, nikt mu nie przeszkadza, rzadko tylko przychodzą li
sty. Lecz człowiek nie może uciec przed własną naturą. Dla
Balzaka myślenie kategoriami pieniądza jest komecznością.
Podobnie jak kompozytorowi uczucie lub nastrój układa się
w muzykę, tak on oglądanie czy rozmyślanie przetwarza
w kalkulację. Pozostaje niepoprawnym spekulantem. Jeszcze
nie przyjechał do Wierzchowni, przejeżdża dopiero przez
ogromne bory posiadłości Hańskich, a już patrzy na szumiącą,
zieloną bujność drzew jak na ooiekt handlowy. Znowu nawie
dza go stare marzenie, żeby jednym pociągnięciem zrobić wiel
ką fortunę. Niepowodzenia z drukarnią, zecernią, sardyńskimi kopalniami srebra i rotszyldowskimi akcjami kolei niczego
go nie nauczyły. Balzac zobaczył drzewo i natychmiast propo
nuje swemu przyszłemu zięciowi Mniszchowi spekulację drze
wem. Na granicy rosyjskiej budują właśnie tor kolejowy, któ
ry ma wkrótce połączyć ten kraj z Francją. I Balzac pośpiesz
nie jedną kreską ołówka stwarza łączność między lasami swych
przyjaciół i francuskim rynkiem drzewnym.
„Potrzeba teraz we Francji olbrzymich ilości drzewa
dębowego na progi kolejowe, a nam brak dębiny. Wiem,
że cena tego drzewa poszła dwukrotnie w górę“ .
Rachuje i oblicza: trzeba wziąć pod uwagę koszt frachtu
z Brodów do Krakowa, stamtąd idzie już kolej wprost do Pa
ryża, choć z kilku przerwami. Na Łabie pod Magdeburgiem
i na Renie pod Kolonią nie ma jeszcze mostów. To znaczy: ta
nie progi ukraińskie trzeba promami przewieźć przez obie
rzeki.
„Transport 60.000 belek (bo tylko w takich ilościach
rachuje i m arzy) nie będzie drobnostką*'.
Z jego własnego obrachunku wynika, że każdy z tych dębo
wych pni będzie kosztował tylko 10 franków, natomiast fracht
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wyniesie 20 franków. Ale te belki potnie się na progi długo
ści najdalej 10 stóp. Zainteresuje się bankierów oraz zarząd
kolei północnej, który może we własnym interesie obniży koszt
frachtu. A jeśli zarobi się choćby tylko pięć franków na belce,
to nawet wówczas po odliczeniu wszystkich wydatków zysk
wyniesie 420.000 franków.
. „T o zaś warte jest chyba trudu i namysłu".
Nie trzeba chyba dodawać, że i ta ostatnia spekulacja Bal
zaka pozostała tylko na papierze.
*

*

*

Balzac pozwala się rozpieszczać w tych wierzchownickich
miesiącach. Jedzie z damami do K ijow a i w sprawozdaniu z tej
wycieczki opowiada, z jakimi względami go tam podejmowa
no. Pewien bogaty Rosjanin pali co tydzień świecę na jego in
tencję i przyrzeka służbie pani Hańskiej dobry napiwek, gdy
mu zdradzi, kiedy pisarz znowu przyj edzie, bo go chce zoba
czyć. W pałacu zamieszkuje „śliczny apartament, złożony z sy
pialni, pracowni i salonu; pracownia jest ozdobiona różowymi
stiukami, jest w niej kominek i wygodne meble, na podłodze leżą
wspaniałe dywany, w oknach są wielkie, przejrzyste, zwiercia
dlane szyby, tak że z wszystkich stron mogę oglądać krajo
braz". Projektuje dalsze wycieczki, aż po Krym i Kaukaz, i na
leży żałować, że nie doszły do skutku. Lecz nie pracuje wcale
albo prawie wcale. W ostatnich latach nie pracował właściwie
nigdy w obecności pani Hańskiej. Dla niej, dla jej córki i zię
cia jest pisarz żartownisiem („bilboąuetem "), gdy ini jego
przyjaciele, Carraudowie czy Margonne‘owie, okazują mu naj
głębszy szacunek właśnie przez to, że nie zabierają mu czasu
i zajmują się nim tylko wtedy, gdy sam sobie tego życzy. Tam
pracował naprawdę. Tutaj jest inaczej. W tych gnuśnych, roz
pieszczonych kobietach, które nigdy w życiu nie ruszyły pal
cem, jest coś, co wyklucza atmosferę prawdziwej, skupionej
pracy.
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A potem nagle, w styczniu, w okresie najsroższej zimy,
Balzac jedzie z powrotem do Paryża. Musi odbyć tę podróż
w temperaturze 28 stopni poniżej zera;
pewna płatność
w związku z nieszczęsnymi akcjami kolei północnej jest rzeko
mo przyczyną tej jazdy; może ogarnął go też niepokój o no
wy dom. Naturalnie pani Hańska pozwala mu odjechać same
mu. Ani słowem nie wspomina już o małżeństwie; im dłużej
go zna, tym bardziej się ociąga. Zdaje sobie sprawę, że tutaj,
na Ukrainie, żyje bezpieczna, bogata i beztroska. Zrozumiała
prawdopodobnie, że w Paryżu u boku tego beznadziejnego rozrzutnika i spekulanta nie zazna nigdy spokoju. Tak więc bez
wielkich skrupułów puszcza w drogę schorowaniego człowie
ka. Tylko przy pożegnaniu wkłada mu na ramiona ciepłe, ro
syjskie futro.
*

*

*

Za każdym powrotem z dłuższej podróży, we wszystkich
okresach jego życia, czekały na pisarza już u progu domu
katastrofy, przeważnie zawinione przez niego samego. Tym
razem, zaledwie znalazł się na francuskiej ziemi, wybucha re
wolucja lutowa roku 1848. Monarchia zostaje zmieciona; tym
samym on, monarchista z przekonania, a nawet legitymista,
traci wszelką szansę polityczną. Wprawdzie osiemnastego mar
ca zgłasza w ,,Constotutionnel“ oficjalnie swą kandydaturę na
posła, lecz nikt nie zwraca się do niego z poważną propozycją.
Tylko pewien klub paryski, „Fraternite universelle“ , jest
skłonny postawić go na liście kandydatów, jeśli zobowiąże się
przedtem przedłożyć swoje polityczne credo. Balzac odmawia
z dumą: kto chce go obrać deputowanym, powinien już od da
wna z jego dzieł i artykułów wiedzieć, jakie są jego polityczne
przekonania. On, który w swej twórczości z takim jasnowidztwem przewidział i uzasadniał przemiany społeczne, w polity
ce praktycznej, podobnie jak w interesach, stoi po fałszywej
stronie.
Balzac — 26
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Rozczarowanie idzie za rozczarowaniem. Akcje kolei północ
nej spadły, oczekiwane sukcesy teatralne zawiodły. N ie do
starczył przyrzeczonej od dawna sztuki „P io tr i Katarzyna1',
natomiast przywiózł z Rosji inną, dramat intymny „L a Maratre" *. W istocie wystawiono ją 25 maja w Teatrze Histo
rycznym, ale w tych czasach politycznych burz minęła bez:
wrażenia. Jego najlepsza sztuka „Mercadet" zostaje jedno
głośnie przyjęta przez kierownictwo literackie Komedii Fran
cuskiej, lecz wykonanie je j na razie nie dochodzi do skutku.
O powieściach głucho w tym okresie. Prawdopodobnie zwró
cił się zupełnie ku teatrowi. Marzy o zjednoczeniu wszystkich
wybitnych dramaturgów, którzy powinni wspólnie pisać sztu
ki i wzbogacać francuską scenę.
Lecz według wszelkiego prawdopodobieństwa to wszystko
nie jest dla niego naprawdę ważne. Minęły czasy literackiej
ambicji. Ważny jest dla niego tylko dom. Dużo zrobiono tam
podczas jego nieobecności, ale mimo to nie jest jeszcze gotów.
Dysproporcja pomiędzy zbytkiem, jaki się tam roztacza, a oso
bistym ubóstwem Balzaka jest olbrzymia. Od wydawców,
którzy stali się nieufni, nie udaje mu się nic wyciągnąć. N ie
może oferować żadnych nowych rękopisów, a u ostatniego w y
dawcy Souveraine‘a kredyt został już wyczerpany. Z czasopis
mami jest na stopie bojowej. Niekiedy doznaje uczucia, że
o nim zapomniano. Ale nienawiść ma lepszą pamięć od miło
ści. Emil Girardin, któremu oddał zaliczkę na „Chłopów"
z wyjątkiem niewielkiej reszty 721 franków, zgłasza się na
tychmiast po powrocie Balzaka i żąda tej należności. W czter
naście dni potem skarży pisarza i Balzac zostaje skazany na
je j zapłacenie. Minęły czasy, kiedy brał 60 centimów od wier
sza. Nowelę „ L ‘initie“ ** musi odstąpić za nędzną kwotę pis
mu „Musee des familles", aby mieć na życie. Jest uboższy niż
kiedykolwiek. Wyschły wszystkie źródła dochodów — za długo
* Macocha.
** Wtajemniczony.
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był nieobecny. Poza tym wstydzi się prosić przyjaciół o pożycz
kę, gdy równocześnie „skromne mieszkanie" przy ulicy Fortunee pochłania szalone sumy. Tam każe obić ściany salonu
złocistym adamaszkiem; drzwi mają być rzeźbione lub wykła
dane kością słoniową. Sama tylko szafa biblioteczna, inkrusto
wana szyldkretem, na nasze pojęcia szkaradna, kosztuje
15.000 franków; po śmierci pani Hańskiej z trudem sprzedano
ją na licytacji za 500. Nawet schody muszą być wyłożone
kosztownymi dywanami. Wszędzie stoją chińskie wazony,
porcelany, czary malachitowe, prawdziwy i fałszywy zbytek
roztacza się tu na każdym kroku. „W ielka galeria" stanowi
przedmiot dumy Balzaka; dla niej wybrał ten dom, który
w gruncie rzeczy jest dość niezręcznie rozplanowany i dlate
go mógł znaleźć nabywcę tylko w takim fantaście jak on. Jest
to wielka rotunda kryta szkłem. Ściany galerii mają kolor
biały i złoty: wokoło stoi 14 posągów. W hebanowych szafach
leżą na pokaz przeróżne cacka, „wspaniałe" okazje i przedmio
ty sztuki, skupywane w Dreźnie, Heidelbergu lub Neapolu —
pomieszane z sobą rzeczy prawdziwe i fałszywy szych, gustow
ne i bez gustu. Na ścianach wisi 67 obrazów „galerii Balza
ka", rzekomy Sebastiano del Piombo, rzekomy pejzaż Hobbemy, portret, który Balzac bez wahania przypisuje Diirerowi.
Kontrast między szaleńczą rozrzutnością w urządzeniu tego
pałacu a osobistym zadłużeniem i biedą Balzaka prowadzi
z konieczności do zatargów z rodziną. Balzac nie może być
szczery wobec swych bliskich, musi wciąż na nowo wyjaśniać,
dlaczego pani Hańska zwleka z małżeństwem. Raz opowiada,
że sam osobiście pisał do cara i prosił o pozwolenie na ślub,
ale mu odmówiono — prawdopodobnie wymyślił całą tę histo
rię. Potem mówi znów o skomplikowanych procesach, które
zatrzymują panią Hańską w R osji; zawsze stara się przedsta
wić ją jako uwikłaną w ciężkie kłopoty pieniężne. Raz twier
dzi, że przepisała cały majątek na rzecz córki i sama nie może
niczym rozporządzać; to znów, że zbiory spłonęły w stodołach.
W rzeczywistości pani Hańska całe życie była osobą bardzo
26:
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majętną, tylko pisarz usiłuje wobec rodziny pomniejszyć prze
paść między je j i swoimi stosunkami materialnymi. Rodzina
występuje tu przeciw rodzinie. Z jednej strony Rzewuscy
z nieubłaganą ciotką Rozalią na czele, która odradza siostrze
nicy tego małżeństwa i przedstawia paryskiego autora jako
lekkomyślnego rozrzutnika i beznadziejnego głupca, który ją
skompromituje, z drugiej — stara pani Balzalcowa i siostra
pisarza. W narzeczonej syna i brata widzą one dumną, zaro
zumiałą arystokratkę, zimną egoistkę, która poniża go do roli
swego sługi i gna schorowanego i znużonego, nie dbając o je 
go zdrowie, z jednego krańca ziemi na drugi.
Matka Balzaka, kobieta siedemdziesięcioletnia, sprawowała
cierpliwie straż i dozór nad rozbudową pałacu przy ulicy Fortunee. Wzięła na siebie niewdzięczne i trudne zadanie użerania
się z dostawcami, oddalania wierzycieli, kontrolowania służby
i prowadzenia kasy. Z wszystkich tych obowiązków wywiązu
je się dzielnie i sprawnie. Ale czuje dobrze, że je j panowanie
w nowym domu trwać będzie tylko dopóty, póki urządzenie
nie jest gotowe. Wie, że wezwano ją tylko do pomocy; zdaje
sobie jasno sprawę, że w tym wspaniałym pałacu nie znajdzie
się dla niej nawet tylna izdebka, gdy tej polskiej czy rosyj
skiej księżniczce przyjdzie ochota w nim na serio zamieszkać.
W raz z ostatnią kupką śmieci zostanie i ona wymieciona; nie
będzie je j wolno nawet przyjąć żony syna na progu domu.
którego tak długo strzegła. Fakty potwierdziły jej trwożne
przewidywania. Do tej pory pani Hańska nie raczyła nawet
jednym słowem przyjąć do wiadomości istnienia matki swego
kochanka i narzeczonego, nie mówiąc już o podzięce za jej
trud.
Tak zbiera się i narasta sporo uzasadnionej goryczy. Nie
raz, ale z tuzin razy wyłania się kwestia, czy siedemdziesię
cioletnia staruszka może sobie pozwolić na jazdę omnibusem
z rue Fortunee do Suresnes, do córki. Dwa sous to dla niej
spory wydatek — dla pałacu, którym zarządza w charakterze
dozorczyni, idą rachunki w tysiące i dziesiątki tysięcy. Przy-
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gotowuje się tam książęca egzystencja, w której kręgu dla
bardzo mieszczańskiej pani Balzakowej nie będzie miejsca.
Toteż rodzina jest sceptycznie usposobiona wobec tej polskiej,
arystokratycznej krewnej. Dziwi się — z pewną dozą słuszno
ści — że ta dziedziczka milionowej fortuny nie myśli nawet
0 spłaceniu długu, jaki je j narzeczony zaciągnął u matki, albo
że nie wyznacza jej przynajmniej notarialnie zabezpieczonej
renty dożywotniej na umorzenie tego długu. Mimo wszystkich
zapewnień Honorego nie uchodzi je j uwagi, że pani Hańska
zwleka z małżeństwem, i słusznie wietrzy dumę za tym waha
niem. Z drugiej jednak strony i pani Hańska czuje bez wąt
pienia silną niechęć przed życiem w Paryżu, gdzie musiałaby
obcować i pozostawać w bliskim kontakcie ze starą matką
1 siostrą, z szwagrem i całą tą mieszczańską hołotą. Pałac
z jego złoconym luksusem przysparza Balzakowi jedynie kło
potów; nigdy nie będzie się nim naprawdę cieszył, nigdy na
prawdę go używał.
*

*

*

Może Balzac ufał przez te wszystkie miesiące, że teraz, gdy
dom jest prawie gotów, pani Hańska jednak przybędzie. Ale
coraz wyraźniej okazuje się, że tkliwe uczucie i pragnienie
trwałego związku jest wyłącznie jednostronne i że pani na
Wierzchowni nie ma najmniejszej ochoty wprowadzić się do
pałacu przy rue Fortunee. Zatem Balzac, chcąc nie chcąc musi
z końcem września, nim nastaną zimowe mrozy, przejechać
znów ćwierć kuli ziemskiej, aby — po raz już nie wiadomo
który — spróbować zawlec oporną narzeczoną do ołtarza.
Przed wyjazdem stara się raz jeszcze uzyskać fotel w Aka
demii. Śmierć Chateaubrianda i jeszcze jednego z nieśmier
telnych, którego nazwisko dawno już poszło w niepamięć,
zwolniła dwa fotele i Balzac zgłasza swą kandydaturę. Wedle
obyczajów paryskich powinien teraz złożyć wizyty trzydziestu
ośmiu akademikom, którzy mają poprzeć jego kandydaturę.
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Lecz nie ma już na to czasu; musi przed nastaniem zimy być
w Rosji, pozostawia przeto rozstrzygnięcie losowi. Wynik jest
żałosny — z naszego punktu widzenia co prawda żałośniejszy
dla Akademii niż dla Balzaka: dwa głosy tylko padły na twór
cę „Komedii ludzkiej". Książę de Noailles i jeszcze jakiś pan,
których nieśmiertelne zasługi nie są nam znane, otrzymują fo 
tele i zielone fraki. Trzeba ku chwale Balzaka rzec, że i tę
trzecią odmowę przyjął z godnością. Prosił tylko jednego
z przyjaciół, aby dowiedział się, kim byli dwaj odważni, którzy
głosowali na niego, chce im bowiem podziękować.
*

*

*

W październiku przybywa po raz wtóry do Wierzchowni.
Tym razem jednak zachwyt jego jest dziwnie stłumiony.
Wierzchownia nie jest już rajem, lecz „pustynią".
„Gdybyś czternaście dni była tutaj, na Ukrainie, ulica
Fortunee wydawałaby ci się cudowna"
pisze do matki. I wciąż na nowo niemal trwożnie podkreśla,
jakim mile widzianym jest gościem.
„Ludzie, z którymi tu żyję, są dla mnie nadzwyczaj
uprzejmi, jestem tu rozpieszczonym gościem i przyjacie
lem w całym sensie tego słowa. Zna się tu wszystkich
członków mojej rodziny i dzieli się z największym zainte
resowaniem wszystkie moje troski. Ale co można począć
przeciw niemożliwości?"
Pani Hańska — o niej to bowiem pisarz wyraża się w listach
do rodziny tak bezosobowo — raczy więc teraz przyjąć do
wiadomości, że Balzac posiada w Paryżu matkę i siostrę. Lecz
pomiędzy liniami listów i nieraz całkiem jawnie w tekście
można wyczytać, że coś w Wierzchowni nie jest w porządku.
„Niemożliwości" — to zdaje się przede wszystkim ogromne
wydatki, poczynione w Paryżu przez Balzaka. Pani Hańska
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jest widocznie przerażona szalonymi kwotami wydanymi na
dom, do którego prawdopodobnie nigdy się nie wprowadzi.
Ealzac chce je teraz nagle ograniczyć i pisze do m atki:
„Wystarczy, gdy powiem, że ofiary, które się chce
ponieść, mają granice i nie należy się nikomu — nawet
ludziom najbliższym — naprzykrzać. Te ciągłe długi
w związku z domem wywarły tu przykre wrażenie i gdy
by wydarzyła się jeszcze jakaś nowa historia, cała moja
przyszłość mogłaby zostać zagrożona” .
Doszło widocznie do burzliwych scen.
„Gniewają się tu, że zużyte zostały tak wielkie sumy” .
Pani Hańska przekonała się nie po raz pierwszy, że rachmistrzostwo Balzaka wymaga dokładnej kontroli. Dom, który
miał pierwotnie według jego obliczeń kosztować 100.000,
kosztuje już razem z urządzeniem 300.000. Nawet dla osoby
tak majętnej, jak pani Hańska, staje się to w końcu nie do
zniesienia. Rozdrażnienie panujące w Wrierzchowni przenosi
się dalej. Balzac pisze w tonie zirytowanym do matki i matka
odpowiada podobnie. Jeden z jej listów wpada przypadkiem
w ręce pani Ewy. Wywołuje to nowe zatargi i Balzac usiłuje
przerzucić całą winę i odpowiedzialność na swą rodzinę, na
wypadek, gdyby jego małżeństwo nie doszło do skutku.
„Tutaj jest bogata, kochana i poważana, na niczym
je j nie zbywa — waha się tedy przed środowiskiem,
w którym otaczać ją będzie niepokój, długi, wydatki
i obce twarze. A je j dzieci drżą o nią” .
Balzaka opanowuje trwoga i czyni bezsensowne próby
oszczędności. Pokojową trzeba oddalić; je j pensja i wikt są
nagle za drogie. W domu ma zostać tylko służący Franciszek,
on bowiem jest niezbędny dla pilnowania skarbów. Balzac po
pada w skrajności jeszcze bardziej groteskowe. Pisze z Ukra
iny do Suresnes, do siostry, czy nie mogłaby mu po powrocie

Stefan Zweig

408

przysyłać raz na tydzień swej kucharki, aby ta ugotowała
mięso na cały tydzień dla niego i służącego. On, który zwykł
rachować w milionach, zestawia teraz najskromniejsze cyfr:/.
„Pozostanie mi zaledwie 200 franków, a potem nie
będę miał już nic więcej oprócz tantiem z teatru. I w tej
dziedzinie też przewiduję, że nawet dobrymi sztukami
nie można będzie zrobić majątku11.
Takie przygnębienie jest u Balzaka czymś nowym. Ujawnia
ono, że organizm twórcy jest podkopany, że nie jest już sobą.
Padł już cios decydujący dla jego żywotności, natura poczyna
się mścić. Z wszystkich stron szły dawno znaki ostrzegawcze,
lecz lekceważył je. Obecnie wszystkie organy są poważnie nad
werężone. Wystarczy jedno uderzenie, a organizm, nawet tak
silny jak jego, załamie się.
Nieszczęsna jazda do Wierzchowni była już sama przez się
pomysłem nierozsądnym. Jako syn Turenii nie przyzwyczajo
ny jest Balzac do temperatur rosyjskich. Wywiązuje się zapale
nie oskrzeli i ujawnia fatalny stan serca stwierdzony już w 1842
przez wiernego doktora Nacąuarda. Gdy wreszcie może wstać
z łóżka, nie posiada już dawnej ruchliwości. P rzy każdym
kroku z trudem łapie oddech; nawet mówienie go męczy. Jest
tak chudy, jak w roku 1819, choroba „uczyniła mnie dziec
kiem11. O jakiejkolwiek pracy nie ma mowy. „Od roku nie za
robiłem nic11. I sprawia wrażenie omal symboliczne, że porzu
ca nawet habit, swój strój roboczy. „W czasie choroby cho
dziłem w szaf roku — on zastępuje mi teraz stale biały habit
kartuzów11.
O powrocie podczas rosyjskiej zimy nie ma co myśleć. N a
wet planowane wyjazdy do Kijowa i Moskwy nie dochodzą do
skutku. Leczą go dwaj niemieccy lekarze, niejaki doktór Knothe i jego syn. Stosują bardzo nowoczesną kurację cytrynową.
Ale przynosi ona tylko chwilową ulgę. Wyniszczone ciało nie
jest zdolne do prawdziwego wysiłku; to jeden, to drugi organ
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odmawia posłuszeństwa. Raz słabną oczy, potem znów przy
chodzi gorączka, potem zapalenie płuc.
O zachowaniu się E w y Hańskiej w tym okresie mamy tylko
drobne wzmianki, pewne jest jednak, że stosunki między nimi
nie były najlepsze. Najpierw entuzjazmowała się sławnym pi
sarzem, schlebiały je j jego hołdy, potem był „bilboquetem“ ,
zabawnym żartownisiem, zawsze wesołym i pełnym polotu
towarzyszem trupy „saltimbanques‘ów“ ; teraz jest po prostu
ciężarem. Obie łaknące rozrywki kobiety, matka i córka, cie
szyły się od miesięcy na wielki jarmark kijowski. Wynajęto
już mieszkanie w mieście, wysłano przodem wozy, służbę
i urządzenie, zakupiono tuziny toalet. Obecnie z powodu cho
roby Balzaka, może także z powodu złych dróg — trzeba od
łożyć ten projekt. Jedyną przyjemnością ciężko chorego jest
to, że obie damy czasami prezentują przed nim nowe stroje,
w których mają potem wybrać się na przyjęcia.
W listach do rodziny rozpływa się oczywiście dalej nad swo
ją Ewą, jak nad istotą nadziemską, i nad je j — w gruncie
rzeczy całkiem płytką i naiwną — córką. Ale w tym czasie
była pewnie wokół niego wielka, lodowa pustka — musiał się
czuć całkiem samotny i obcy wśród tych zepsutych zbytkiem
kobiet, myślących jedynie o przyjemnościach. Nagle przypomi
na sobie swoich starych przyjaciół. W ciągu wielu lat stosunek
jego z panią Hańską tłumił i spychał na bok wszystkie inne za
żyłości. Nie pisał prawie nigdy do Zulmy Carraud, towarzyszki
młodości, najwierniejszej i najrozumniejszej z przyjaciółek.
Teraz przypomina sobie, jak się o niego zawsze troszczyła,
i wyobraża sobie, jakby się ona odnosiła do niego w obecnej
sytuacji.
To prawda — nie myślał o niej przez tyle lat, że zwykły ty
tuł „I)ro g a “ nie chce spłynąć w pióro. „M oja bardzo droga
i dobra pani Zulmo!“ — zaczyna list, jak gdyby szło o dawną
znajomość, która stała mu się zupełnie obca. Ale potem od
najduje dawny zażyły ton i wyczuwa się melancholię w wier
szach listu:
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„Siostrzenice moje i siostra dwukrotnie doniosły mi
0 Pani i wiadomości te nie były pocieszające. Jeśli nie
pisałem, to jedynie dlatego, że nie byłem w stanie. Byłem
bliski śmierci... Idzie o ciężką chorobę sercową, spowodo
waną piętnastoletnim nadmiernym wysiłkiem. I tak żyję
tu od ośmiu miesięcy pod pieczą lekarza, który — co jest
zadziwiające tu, w głębi Ukrainy — jest wybitnym leka
rzem, szczerze przywiązanym do moich przyjaciół, w któ
rych zamku mieszkam. Leczenie zostało na czas jakiś
przerwane przez straszliwą malarię, zwaną tu gorączką
wołyńską. Przychodzi ona z bagnisk nad Dunajem, wę
druje do Odessy i stamtąd przenika w stępy. Ta odmia
na choroby, której uległem, nosi nazwę intermitujących
schorzeń mózgu; trwała dwa miesiące. Dopiero od ośmiu
dni czuję się na tyle lepiej, że mogłem znów przystąpić
do leczenia chronicznej choroby serca. A przedwczoraj
moje siostrzenice posłały mi list, w którym piszą, że pani,
droga Zulmo, będzie mogła zatrzymać dom w Frapesle
mimo sprzedaży posiadłości.
Te słowa: Frapesle madame Carraud wystarczyły, aby
ożywić na nowo wszystkie moje wspomnienia. I chociaż
zabroniono mi wszelkiego wysiłku, nawet pisania listów,
pragnę Pani powiedzieć, dlaczego, z jakiej przyczyny nie
pisałem do Pani od lutego ubiegłego roku, wyjąwszy pa
rę interesownych listów. Muszę Pani powiedzieć, aby Pa
ni nie sądziła, iż zapomina się prawdziwych przyjaciół,
że nigdy nie przestałem myśleć o Pani, kochać Panią
1 mówić o N iej, także tutaj, gdzie znają tak dobrze nasze
go wspólnego przyjaciela Borgeta!
Jakże inaczej wygląda życie z wyżyny lat pięćdziesię
ciu! i jak nieraz daleko odbiegamy od tego, w co wierzy
liśmy! Czy pamięta Pani jeszcze Frapesle — jak usypia
łem tam madame Desgres? W ydaje mi się, że od tego cza
su usypiałem wielu ludzi. Ale jak wiele rzeczy, jak wiele
złudzeń wyrzuciłem od tamtej pory za burtę! Proszę mi
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w ierzyć: nie o wiele dalej zaszedłem do dziś dnia, abstra
hując od uczucia, które wciąż jeszcze rośnie. Jak szybko
zło wystrzela w górę, ile przeszkód staje naszemu szczę
ściu na zawadzie! Zaprawdę, niekiedy człowiek ma wstręt
do życia. Od trzech lat zabiegam o to, aby wybudować so
bie gniazdo; kosztowało mnie ono już — Bogu się skar
żę — majątek, ale gdzież jest para ptaków? Kiedy wpro
wadzi się do gniazda? Lata przechodzą, starzejemy się
i wszystko więdnie i blaknie, nawet tkaniny i meble w mo
im gnieździe. W idzi Pani, droga moja, że nie wszystko jest
różane, nawet dla tych, którzy pozornie żyją na łonie
szczęścia..."
Pisze także do pani Delannoy, która tak często wybawiała go
z opresji pieniężnych, za co jej dotąd nigdy nie podziękował.
On, który nie może spłacić długów w monecie, żywi jak gdyby
podświadome pragnienie umorzenia jeszcze póki czas długów
miłości i wdzięczności. Może sam zdaje sobie już sprawę, że jest
człowiekiem straconym.

Rozdział

XXV

M AŁŻEŃSTW O I POWRÓT
Balzac przeczuwa może, jaki jest jego stan, ale lekarze wie
dzą na pewno, że nie można go uratować, i należy przyjąć, iż
otwarcie powiedzieli to pani Hańskiej. I teraz, kiedy jest pew
na, że małżeństwo ich będzie tylko krótkotrwałe, decyduje się
zaspokoić ostatnie, najmocniejsze życzenia człowieka, który
przez tyle lat stara się o nią. Wie, iż z tą decyzją nie łączy się
już teraz żadne niebezpieczeństwo: je j małżonek nie będzie
mógł już zbyt wiele roztrwonić. „Dobry Balzac" przemienia się
w „biednego Balzaka" i pani Hańska odczuwa pewnego rodza
ju litość, podobną tej, jaką czują wytworne damy dla długo
letniego wiernego sługi, kiedy ten leży na łożu śmierci. Tak więc
czyni się przygotowania do ślubu na marzec 1850 roku.
Ślub ma się odbyć w Berdyczowie, najbliższym większym
mieście powiatowym; z wiosną małżonkowie wyjadą do Paryża,
do nowego, nareszcie gotowego, domu. Niecierpliwość fantasty
Balzaka przejawia się jakże dobitnie we wskazówkach, jakie już
teraz śle z oddali. Daje matce dokładne instrukcje dotyczące
przygotowań na ich przyjęcie:
„W wielkiej czarze chińskiej, stojącej na brązowej
szafie, w pierwszym pokoju na piętrze obok salonu, znaj
dziesz adres kwiaciarni na Polach Elizejskich. Właściciel
je j odwiedził mnie jeszcze w 1848 roku i omówiliśmy
wówczas dekorację kwiatową domu, która ma być zmie
niana co czternaście dni; podał mi wówczas cenę za ca-
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łoroczny abonament — 600 do 700 franków. Ponieważ
musiałem wyjechać, cofnąłem na razie to zamówienie;
można je zrobić tylko wtedy, gdy jest dość pieniędzy
i jeśli osoba, o którą chodzi, wyrazi zgodę. Kocha ona
kwiaty, wiem o tym... Jeśli kwiaciarz raz udekoruje dom,
będzie to już podstawa do dalszych układów i uzyskania
korzystnej ceny. Bacz, aby kwiaty były naprawdę pięk
ne, i licz się z nim skrupulatnie.
Trzeba ozdobić kwiatami: pierwsze — stół na kwiaty
w pierwszym pokoju, drugie — stół w salonie japońskim,
trzecie — dwie żardiniery w pokoju z kopułą, czwarte —
małe stoliki z afrykańskiego drzewa na kominku w sza
rym pokoju pod kopułą, piąte — dwie wielkie żardiniery
na podeszcie schodów, szóste — małe drewniane żardinierki stojące w dwóch wazach zmontowanych przez
Feucheres‘a“ .
Jeszcze przed zawarciem małżeństwa, na całe tygodnie przed
powrotem do Paryża, wydaje zarządzenia. Widać, jak cudow
nie pracuje fantazja w chorym, jak precyzyjnie sięga jego pa
mięć do najdrobniejszych szczegółów. Zna każdy mebel, wie,
gdzie stoi każdy wazon i każda żardiniera. W myślach jest
już przy ulicy Fortunee, na długo przed swym ślubem i po
dróżą powrotną.
*

*

*

Czternastego marca w ukraińskim miasteczku Berdyczowie,
w kościele św. Barbary, Balzac bierze ślub. Ceremonia odbyła
się w zupełnej ciszy i bez rozgłosu, o siódmej rano, o świcie.
Nikogo nie zaproszono ani nie zawiadomiono. Co prawda bis
kup żytomierski, na którego liczono, nie przybył, lecz Balzac
ma przynajmniej tę satysfakcję, że pobłogosławił ich związko
wi arystokratyczny ksiądz, hrabia Zaruski. Jako świadkowie
są obecni: krewny księdza oraz hrabia Mniszech, obecnie zięć
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Balzaka. Natychmiast po ceremonii wracają do Wierzchowni,,
dokąd przybywają śmiertelnie zmęczeni o jedenastej wieczór.
W parę dni potem — jak gdyby szczęście dodało mu sił —
Balzac zasiada za biurkiem i układa komunikaty w stylu na
poleońskim o swym ostatnim, wielkim zwycięstwie. Pisze do
matki, siostry, do swego lekarza i przyjaciela, dra Nacąuarda,.
i do pani Carraud.
Przyjaciółce młodości, Zulmie, powtarza również i w tym
liście:
„Gdy mnie pytano o moje dawne przyjaźnie, wymienia
łem Panią zawsze na pierwszym miejscu".
Po czym pisze:
„Przed trzema dniami ożeniłem się — z jedyną kobie
tą, którą kochałem, którą kocham więcej niż kiedykol
wiek i którą kochać będę aż do śmierci. To małżeństwo
jest — tak mi się zdaje — nagrodą, jaką Bóg trzymał
dla mnie w rezerwie dla wyrównania tylu przeciwności,
tylu lat pracy i wysiłków, przez które przejść musiałem
i które przezwyciężyłem. Nie miałem szczęśliwego dzie
ciństwa i wiosna moja nie była usłana kwiatami. Za to
teraz będę miał promienne lato i najsłodszą jesień. I mo
że moje szczęśliwe małżeństwo pod tym kątem widzenia
będzie dla Pani osobistą pociechą. Ukaże ono Pani, iż
Opatrzność po długich cierpieniach ma jednak w pogo
towiu skarby, którymi w końcu nas darzy".
Pieczętuje listy. A potem żyje już tylko jedną myślą: podą
żyć za listami i wreszcie pojechać do domu.
Żona jego nie dołącza do tych llistów ani jednego słowa. Na
wet w tym momencie nie udało mu się nakłonić je j do jakiej
kolwiek oznaki życzliwości i Balzac musi matce podać bardzo
sztuczne usprawiedliwienie:
„M oja żona miała zamiar dopisać kilka słów, ale ku
rier czeka, ona zaś leży w łóżku. Ręce jej są tak obrzmia-
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łe na skutek reumatyzmu, że nie może utrzymać w nich
pióra. W następnym liście prześle Ci wyrazy uszanowa
nia".
Balzac musi drogo okupić każde szczęście. Nie można w yje
chać; drogi są jeszcze pokryte śniegiem, nie do użytku. A gdyby
nawet mogli jechać, stan jego zdrowia uniemożliwia podóż. Za
wcześnie zamówił kwiaty do paryskiego domu. Nowe, gwałtowne
ataki nawiedzają osłabione ciało.
„Przeszedłem ciężki nawrót choroby sercowej i zapa
lenia płuc. Straciłem znów dużo, a wyglądało na to, że
zrobiliśmy postępy... Przed oczyma mam czarną mgłę,
która nie ustępuje i przesłania wszystko, przeszkadza mi
nawet w pisaniu. Dziś po raz pierwszy biorę pióro do rę
ki po tym gromie z jasnego nieba".
Należałoby oczekiwać, że pani Ewa zechce wreszcie skiero
wać parę słów do matki, aby ją uspokoić. Lecz Balzac musi'
dodać pełen wstydu:
„M oja żona nie rozporządza ani minutą wolnego cza
su, poza tym ręce je j są nadal okropnie spuchnięte, w il
goć jest temu winna".
Czternaście dni potem, piętnastego kwietnia, musi pisarz
wytężyć znów całą energię, aby napisać do matki:
„Z trudem mogę rozpoznać litery, aby napisać ten
list. Cierpienie oczu nie pozwala mi właściwie ani czy
tać, ani pisać".
I jeszcze wicąż jego żona, urodzona Rzewuska, nie może się
zdecydować na dopisanie kilku słów do starej matki. Balzac
musi znowu posłużyć się niezręczną wymówką: tym razem
przeszkadza jej choroba córki, przy której czuwa. „Prosi tyl
ko, abym Ci przesłał ukłony". Potem pisze o sobie:
„N ie mam się wcale dobrze, serce i płuca niedomaga
ją. Przy każdym ruchu oddech staje i głos zacina się".
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W końcu jednak postanawiają wybrać się w drogę — podróż
jest straszna. Już w Brodach pisarz znajduje się u kresu w y
czerpania. Brak apetytu i silne poty osłabiają go coraz bar
dziej. Znajomi, którzy go widzą, nie poznają go. Z Drezna
donosi jedenastego maja 1850:
„Potrzebowaliśmy przeszło miesiąca czasu na odbycie
drogi, która zwykle trwa sześć dni. Nie raz, ale sto ra
zy życie nasze było w niebezpieczeństwie. Czasm pięt
nastu, szesnastu ludzi musiało lewarami wyciągać nas
z grzęzawiska, w które zapadaliśmy po szyby karety.
W końcu jednak przybyliśmy tutaj — żywi, choć bardzo
zmęczeni i chorzy. Taka podróż postarza człowieka o lat
dziesięć. Możesz sobie wyobrazić, co to znaczy — trwo
ga, że jedno zemrze w ramionach drugiego, w dodatku,
gdy się wzajemnie tak bardzo kocha“ .
Całkowicie wyczerpany i na pół oślepły dotarł do Drezna.
Nie może już chodzić po schodach i wątpi, czy będzie mógł
w ogóle jechać dalej, do Paryża.
„M oje zdrowie jest nędzne... Ta okropna podróż po
gorszyła jeszcze mój stan“ .
Mimo że oczy odmawiają mu posłuszeństwa, musi sam pisać
ten list i znowu bierze w obronę panią Ewę za je j brak taktu:
taktu:
„Jest bardzo wdzięczna za wszystko, co mówisz o niej
w Twoich listach. Ale stan jej rąk nie pozwala jej sa
mej pisać".
Dziwnym zbiegiem okoliczności „okropny reumatyzm", para
liżujący palce pani Ewy, nie przeszkadza jej szperać u jubile
rów drezdeńskich ani kupić wyjątkowo pięknego sznura pereł
za 25.000 franków. Ona, która przez te wszystkie miesiące nie
przesłała matce i siostrze Balzaka ani słówka, może teraz cał
kiem dobrze, pismem mocnym i wyraźnym, donieść swej cór-
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ce o tym nabytku. Dowodem wielkiej oschłości serca jest fakt,
że w chwili gdy jej mąż wyczerpany i z porażonymi oczami
leży w hotelu, ona nie myśli o niczym innym jak o perłach.
I — rzecz charakterystyczna — w liście do córki jest Balzac
jeszcze tylko „dobrym, drogim przyjacielem" — brzemieniem,
które wlecze z sobą, bo wie, że to nie potrwa już długo.
Poza obojętnymi wierszami listów można jedynie wyczuć,
jakie konflikty rozgrywały się w tych dniach drezdeńskich.
Lecz Balzac musi grać swoją rolę do końca. Udziela wskazó
wek siostrze:
„Liczę na Ciebie, musisz dać matce do zrozumienia,
aby jej nie było przy rue Fortunee, gdy przyjedziemy".
Czuje wyraźnie trwogę przed spotkaniem tych dwu kobiet
i posługuje się niezręczną wym ówką:
„Godność matki mogłaby ucierpieć, gdyby była obec
na przy rozpakowywaniu naszych rzeczy i pomagała
nam przy tym“ .
Stara kobieta miała słuszność. Przez te wszystkie miesiące
sprawowała wiernie straż nad majątkiem pani Hańskiej, kon
trolowała służbę i targowała się z dostawcami. Wiedziała jed
nak, że dumna arystokratka nie zechce potem widzieć jej
w swoim domu. Obarczono ją ostatnim jeszcze zleceniem: ma
przygotować dekorację kwietną na ich przyjęcie, a potem —
zanim para zajedzie — cicho opuścić dom. Służący Franciszek
ma czekać przed drzwiami i wprowadzić hrabiankę Rzewuską
do je j książęcego pałacu. Wszystkie światła mają płonąć w po
kojach i na schodach. Ma to być uroczyste przyjęcie. Ale stara
pani Balzakowa w przewidywaniu tych spraw udała się już
dawno do Suresnes, do córki.
*

*

X

Zawsze jakieś przekleństwo ciąży nad powrotem Balzaka,
który za każde wyśnione szczęście musi uiścić daninę rzeczyBalzac — 27
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wistemu światu. Zawsze jest on nie tylko autorem, ale również
cierpiącym bohaterem swych „straconych złudzeń". Przybycie
do Paryża do domu przy ulicy Fortunee zamienia się w pełną
grozy scenę; lepszej nie mógłby wymyśleć w żadnej ze swych
powieści. Ostatnią część trasy odbyli koleją i pociąg się spóź
nił. Gdy wreszcie zajeżdżają przed dom, jest późna noc. Balzac śledzi w napięciu, czy wszystkie jego zarządzenia są w y
konane. Podał dokładnie szczegóły, wie, gdzie ma stać każdy
wazon i każda żardiniera, ile świec ma się palić, gdzie służący
ma ich przyjąć z girlandą kwiatów w ręce.
Wreszcie powóz staje. Franciszek dotrzymał słowa. Dom
jest oświetlony od góry do dołu. Ale nikt nie czeka przed
drzwiami. Dzwonią — nikt nie otwiera. Po raz wtóry i trzeci
Balzac targa dzwonek. Oświetlony dom milczy. Zbiera się kil
ku sąsiadów; rozpytują się, ale nikt nie wie, co począć. Pani
Ewa siedzi w powozie, Balzac posyła woźnicę na poszukiwanie
ślusarza, który wyłamie zamek. Jak wymusił swoje małżeń
stwo, tak teraz gwałtem dostaje się do własnego domu.
Następuje upiorna scena. Znajdują Franciszka obłąkanego
w jednym z pokojów. Właśnie o tej godzinie stracił rozum
i jeszcze tej samej nocy trzeba go przewieźć do zakładów obłą
kanych. I gdy wiążą i obezwładniają szaleńca, Balzac wiedzie
swą żonę do wytęsknionego tak żarliwie domu.

Rozdział

XXVI

K O NIE C
A ż do końca rządzi losem Balzaka wciąż to samo prawo :
swoje marzenia może on kształtować jedynie w książkach,
nigdy w życiu własnym. Z niesłychanym trudem, kosztem
rozpaczliwych ofiar i w żarliwym oczekiwaniu urządził ten
dom, aby w nim przeżyć ze zdobytą nareszcie żoną „lat dwa
dzieścia pięć“ . W rzeczywistości wprowadza się tylko po to,
aby w nim umrzeć; Urządził sobie pracownię według swych
życzeń, aby dokończyć w niej „Komedię ludzką". Czekają nań
plany przeszło pięćdziesięciu dzieł. Ale nie napisze w tej pra
cowni już ani słowa. Oczy jego zawodzą zupełnie. Wstrząsa
jący jest jedyny list, pozostały po nim z rue Fortunee. Jest to
list do Teofila Gautiera, pisany przez żonę; tylko jeden wiersz
kreśli Balzac z trudem na końcu:
„N ie mogę już czytać ani pisać",
Kazał zbudować sobie bibliotekę z drogimi, wpuszczonymi
w ścianę szafami, ale nie może już otworzyć żadnej książki.
Jego salon wybity jest złocistym adamaszkiem, tu miał przyj
mować wielką sosjetę Paryża. Lecz nikt nie przychodzi z w i
zytą. Każde słowo go męczy i lekarze zabraniają mu nawet
niewielkiego wysiłku mówienia. Wspaniałą galerię wypełnił
swymi ulubionymi obrazami, chciał cały Paryż zadziwić sen
sacją, jakie to wspaniałe zbiory zgromadził po cichu. Wyobra
żał sobie, jak będzie oprowadzał po niej swych przyjaciół, artystów i poetów, jak im będzie pokazywał i objaśniał każde
27*
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arcydzieło. Ale to, co wyobraził sobie jako dom radości, staje
się upiornym więzieniem. Leży samotnie w olbrzymim domu,
czasami tylko do jego pokoju wślizguje się niby cień stara
matka, aby popatrzeć, jak się ma syn. Bo jego żona — wszyscy
świadkowie są co do tego zgodni — okazuje ten sam brak ja 
kiejkolwiek czułości, tę samą okrutną obojętność, jaka tak
dobitnie ujawniła się już w czasie podróży i pobytu w Dreźnie.
Jakie było wtedy jej zachowanie — widać wyraźnie z listów
do córki. W prostodusznych pogawędkach mówi się tam o ko
ronkach, klejnotach lub nowych sukniach. Żadna niemal linia
nie brzmi prawdziwą troską o umierającego. Jeszcze teraz
nazywa dawnym przezwiskiem „bilboquet“ oślepłego prawie
człowieka, który z trudem, ciężko dysząc, wlecze się po scho
dach.
„Bilboąuet przybył tu w stanie o wiele gorszym niż
kiedykolwiek. N ie może już chodzić i często popada
w omdlenie".
Każdy, kto go widzi, wie o tym, że Balzac jest człowiekiem
straconym. On sam tylko nie wierzy albo nie chce temu wie
rzyć. Jest przyzwyczajony urągać trudnościom, a rzeczy nie
możliwe potrafi uczynić możliwymi. W swym ogromnym, liepokonalnym optymizmie i teraz jeszcze nie zaprzestaje walki.
Od czasu do czasu następuje w jego stanie lekka poprawa i pi
sarz odzyskuje głos. Natenczas zbiera siły i rozmawia z od
wiedzającymi. Dyskutuje na tematy polityczne, jest pełen
ufności. Usiłuje zwieść innych, jak zwodzi siebie samego.
Niech ludzie sądzą, że tkwi w nim jeszcze wciąż zapas dawnej
siły. I niekiedy jego niezniszczalny temperament zapala się
doprawdy ostatnim płomieniem.
Lecz z początkiem lata stan jego nie pozostawia już wątpli
wości. Zwołane konsylium czterech lekarzy, Nacąuarda, Lou
isa, Roux i Fouąuiera, wydaje orzeczenie, z którego wynika,
że właściwie należy stosować już tylko środki uśmierzające
i od czasu do czasu lekkie narkotyki — nic więcej nie da się
zrobić. W iktor Hugo, który dopiero w ostatnich latach zbliżył
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się do Balzaka i w tych tygodniach okazał mu prawdziwą
przyjaźń, znajduje go rozciągniętego bez ruchu na łóżku;
w rozgorączkowanej twarzy żyją jedynie oczy. Teraz Balzac
sam poczyna się martwić. Żali się, że nie będzie mógł dokoń
czyć „Komedii ludzkiej", mówi o tym, co ma się stać po jego
śmierci z jego dziełami. Nalega na swego lekarza, wiernego
doktora Nacąuarda, aby mu otwarcie powiedział, ile pozostaje
mu jeszcze czasu. I w twarzy starego przyjaciela wyczytuje
prawdę. Może to prawda, a może tylko legenda, lecz opowia
dają, że niezupełnie przytomny wzywał Horacego Bianchona,
lekarza, który w jego „Komedii ludzkiej" działał cuda:
„ Gdyby Bianchon był tutaj, uratowałby m nie!“ .
Ale rozkład organizmu posuwa się nieubłaganie naprzód
i Balzac umiera śmiercią okropną, okrutniejszą niż którykol
wiek z jego bohaterów. W iktor Hugo opisał w swych wspom
nieniach wizytę u łoża umierającego.
„Zadzwoniłem. Księżyc przeświecał przez chmury. U li
ca była pusta. Nikt się nie zjawiał. Zadzwoniłem po
wtórnie. Drzwi uchyliły się i ukazała się w nich służąca
ze świecą w ręce „Czego pan sobie życży" — spytała
z płaczem. Wymieniłem nazwisko. Wpuszczono mnie do
salonu na parterze; na konsoli naprzeciw kominka stało
tu marmurowe, olbrzymie popiersie Balzaka dłuta Da
wida d‘Angers. W środku salonu płonęły świece na bo
gato rzeźbionym stole; jego podstawę tworzyło sześć
złoconych posążków delikatnej roboty. Weszła inna ko
bieta, również zapłakana, i rzekła: „Umiera. Pani poszła
na swoje pokoje. Lekarze już od wczoraj nie mają żad
nej nadziei. Pan ma ranę na lewej nodze, dołączyła się
zgorzel. Lekarze nie wiedzą, co począć. Powiadają, że
puchlina wodna spowodowała otłuszczenie. Mięso i skóra
są obrzękłe, dlatego nie można zrobić punkcji. Przed
miesiącem pan skaleczył sobie nogę na jakimś ozdobnym
meblu. Od godziny dziewiątej rano już nie mówi. Pani
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poleciła wezwać księdza. Przyszedł i dał panu ostatnie
namaszczenie. Pan uczynił znak, że wie, co się dzieje.
W godzinę potem podał rękę siostrze, pani Surville. Od
jedenastej rzęzi. Nie przeżyje tej nocy. Jeśli pan sobie
życzy, wezwę, pana de Surville. Nie poszedł jeszcze spać“ .
Kobieta odeszła. Czekałem chwilę. Świeca rzucała
słabe światło na meble salonu i wspaniałe, wiszące na
ścianach obrazy Pourbusa i Holbeina. Marmurowy
biust chwiał się w mroku niby widmo człowieka, który
umierał. Trupia woń unosiła się w powietrzu. Potem nad
szedł pan de Surville i potwierdził słowa służącej.
Przeszliśmy korytarz, potem schody, wyłożone czerwo
nym dywanem i ozdobione dziełami sztuki, posągami,
wazonami i obrazami, i znów weszliśmy w korytarz,
gdzie zauważyłem otwarte drzwi. Posłyszałem głośne,
niesamowite rzężenie. Byłem w pokoju Balzaka. Pośrod
ku stało mahoniowe łoże, z trawersami i pasami, u wez
głowia i w nogach znajdował się aparat do podnoszenia
chorego. W łożu leżał Balzac, z głową wspartą na spię
trzonych poduszkach, na które nałożono jeszcze czerwo
ne, adamaszkowe poduszki z kanapy. Twarz jego była
fioletowa, nieomal czarna, przechylona na prawo, zarost
nie golony, włosy siwe i krótko ścięte; oczy były otwarte
i nieruchome. Widziałem go z profilu: podobny był do
cesarza. Stara pielęgniarka i służący stali po dwóch stro
nach łoża. Jedna świeca paliła się poza łóżkiem, druga na
komodzie obok drzwi. Na nocnym stoliku stał srebrny
wazon. Służący i pielęgniarka milczeli przerażeni i na
słuchiwali głośnego rzężenia konającego. Światło obok
łoża rozjaśniało żywym lśnieniem wiszący nad komin
kiem portret młodego, uśmiechniętego człowieka. Okrop
ny fetor buchał z łoża. Uniosłem brzeg kołdry i chwyci
łem rękę Balzaka. Była spocona. Potrząsnąłem nią. Nie
oddał uścisku...
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Pielęgniarka powiedziała: „Umrze o świcie'1. Zszedłem
na dół, unosząc w myślach jego siną twarz. Kiedy prze
chodziłem przez salon, ujrzałem znów popiersie — nie
ruchome, bez czucia, wyniosłe, promieniejące nieokreślo
nym blaskiem, — i zobaczyłem jednocześnie śmierć i nie
śmiertelność".
Balzac umarł w nocy z siedemnastego na osiemnasty sierpnia
1850 roku. W chwili śmierci była przy nim tylko matka. Ewa
Balzakowa od dawna już uciekła do swych apartamentów.
Dwudziestego drugiego sierpnia odbył się pogrzeb. Mszę
żałobną odprawiono w kościele św. Filipa du Roule. W ulew
nym deszczu szedł kondukt pogrzebowy na cmentarz. I tu je
szcze widać, jak pani Ewa nie znała jego najgłębszych życzeń:
końce całunu niosą Wiktor Hugo, Aleksander Dumas, SainteBeuve i minister Baroche. Oprócz Wiktora Hugo, żaden z tych
czterech ludzi nie był Balzakowi bliski za życia; Sainte-Beuve
był jego nawet zażartym wrogiem, jednym człowiekiem, któ
rego naprawdę nienawidził. Na miejsce wiecznego spoczynku
wybrano Pere Lachaise. Balzac zawsze kochał to miejsce. Stąd
jego bohater Rastignac ogarniał spojrzeniem Paryż i zapo
wiadał mu walkę. To jest jego ostatnie mieszkanie — jedyne,
gdzie nie będzie nagabywany i gdzie znalazł spokój.
Głos ma teraz Wiktor Hugo — on jeden posiada wielkość
i godność, odpowiednie chw ili:
„Człowiek, którego trumnę spuszczamy w tej chwili
do grobu, należy do tych, którym towarzyszy żałoba ca
łego społeczeństwa. W czasach, jakie przeżywamy,
wszystkie czyste fikcje okazują się nieważne. Wzrok
nasz nie kieruje się ku głowom panujących, lecz ku
przywódcom duchowym, i cały kraj drży, gdy któraś
z tych głów znika. Żałoba ludu — to ból z powodu śmier
ci utalentowanego człowieka, żałoba narodowa — to
cierpienie z ppwodu odejścia geniusza. Nazwisko Balza-
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ka, moi panowie, wejdzie na jaśniejący szlak, który kie
dyś w przyszłości da świadectwo naszej epoce.
Śmierć jego wstrząsnęła Francją. Wrócił dopiero
przed paru miesiącami. Czując bliskość śmierci, chciał
widzieć jeszcze ojczyznę, jak w przedwieczerz dalekiej
podróży przychodzi się raz jeszcze do matki, aby ją uś
cisnąć. Życie jego było krótkie, lecz wypełnione po brze
g i: było bogatsze w dzieła aniżeli w dni. Ten potężny,
niestrudzony pracownik, ten filozof, myśliciel, poeta,
ten geniusz żyl pośród nas życiem pełnym burz i walk,
jakie przypada w udziale wszystkim wielkim ludziom.
Dziś spoczywa w pokoju, wyniesiony ponad spory i nie
nawiść. W tym samym dniu zeszedł do grobu i wchodzi
w wieczystą sławę. Ponad chmurami, ciągnącymi nad
naszymi głowami, będzie odtąd błyszczał wśród gwiazd
naszej ojczyzny. Was wszystkich, co tu stoicie, nawie
dzi może pokusa i uczujecie zazdrość. Ale jakkolwiek
wielki jest nasz ból w obliczu tej straty, poddajmy się
katastrofie. Przyjm ijm y ją ze wszystkim, co w niej jest
okrutne i twarde. Może jest dobre, może jest konieczne,
aby w epoce takiej jak nasza śmierć wielkiego ducha
wstrząsnęła niekiedy głęboko umysłami pełnymi zwąt
pienia i sceptycyzmu. Opatrzność wie, co czyni, jeśli
stawia lud wobec najwyższej tajemnicy i każe mu po
myśleć o śmierci, która jest wielkim zrównaniem i za
razem wielką wolnością. Jedynie poważne i godne myśli
mogą wypełniać serca wszystkich, gdy wzniosły duch
występuje majestatycznie w inne życie, gdy istota, która
długo unosiła się nad tłumem na widzialnych skrzydłach
geniuszu, rozpościera nagle inne, niewidzialne skrzydła
i odchodzi w Nieznane. Nie, to nie jest Nieznane! Po
wiedziałem to już przy innej bolesnej sposobności i nie
przestanę powtarzać: to nie jest noc — to światłość. To
nie jest nicość — to wieczność. To nie jest koniec — to
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początek. Czyż to nieprawda, wy wszyscy, którzy mnie
słyszycie? Taka trumna, jak ta, jest dowodem nieśmier
telności".
To są słowa, jakich żywy Balzac nigdy nie słyszał. Z cmen
tarza Pere Lachaise zdobędzie on to miasto, podobnie jak bo
hater jego dzieła.

K O N I E C

P O S Ł O W IE W Y D A W C Y
Jako wydawca ostatniego dzieła mojego zmarłego przyja
ciela -pragnę dołączyć kilka wyjaśniających słów. Rękopisy,
oddane m i po śmierci Stefana Zweiga przez jego krewnych
i spadkobierców, stanowiły wcale pokaźną spuściznę. N a
przód — jeszcze czasu icojny — opublikowałem z nich tu roku
19U3 tom zebranych wykładów i artykułóio pod tytułem ,,Czas
i świat“ . Potem zacząłem wertować materiały do Balzaka.
„ Wielki Balzac“ — jak zwał Stefan Zweig na domowy uży
tek to przedsięwzięcie, tu odróżnieniu od dawniejszych prób
mniejszego kalibru — miał wedle woli autora być jego dzie
łem głównym, ,,magnum opus“ . Od lat dziesięciu pracoiual nad
manuskryptem. Chciał w nim zamknąć sumę swego pisarskie
go doświadczenia i znajomości życia. Balzac zdatuał mu się
największym tematem, który najbardziej odpotuiadał jego
uzdolnieniom — jak gdyby był turęcz dla niego przeznaczony.
Od tuiedeńskich początkóiu literackich żył pośród dzieł Balza
ka i z jego legendą; trzeba też tutaj przypomnieć o tym, że
Wiedeń w historii europejskiej slaiuy Balzaka odegrał szcze
gólną rolę. Z Wiednia wyszła owa dntga potężna fala entuz
jazmu dla Balzaka, która utmualiła ostatecznie statuę francus
kiego potuieściopisarza tu. opinii świata. W Wiedniu Balzac
już za życia, w roku 1835, odczuł po raz pienoszy pełne uzna
nie europejskiej publiczności i serdecznie się nim radował.
Hugo Hofmannstahl, rzecznik młodej szkoły wiedeńskich poe
tów na przełomie dwóch stuleci, do której należał rótunież Ste
fan Zweig, we wstępie do „Dzieł zbiorowych“ Balzaka, napi
sał najpiękniejszą parafrazę na temat Balzaka, jaka istnieje
w niemieckim języku. Dla tych młodych wiedeńczyków Balzac
był nie tyle wielkim mistrzem powieści, której forma wyda-
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wała im się nieco podejrzana, ile raczej „światem rojącym się
■od postaci — ogromną substancjalną fantazją, największą
substancjalną fantazją, jaka istniała od czasu Szekspira“ .
Balzac oznaczał dla nich wcielenie tzcórczej mocy, nigdy do
ostatka nie wyzyskanej i dlatego zachęcającej do uzpelnień
i marzeń. Wśród takich pojęć kształtowały się zuyobrażenia
Stefana Zweiga, o Balzaku i coś niecoś z młodzieńczego entuz
jazmu tam tej epoki ożyło w dziele sześćdziesięcioletniego p i
sarza.
W latach, kiedy Zzaeig próbował strych sił przede wszystkim
jako tłumacz i popularyzator francuskiej poezji, usiłował wie
lokrotnie zbliżyć się do tematu — ,,Bałzac“ . Wydał naprzód
antologię jego dzieł opatrzoną wstępem; napisał szereg arty
kułów, potem obszerny essay o Balzaku, który wraz z essayami o Dostojewskim i Dickensie zeszedł za tom zatytułowany
„T rz e j mistrzozvie“ i programowo otworzył cykl jego ,,Budo
wniczych świata“ . Jako zakończenie zaś serii biografii, które
Zweig rozplanował stawiając obok essayóza i nowel, „wielki
Balzac“ miał uwieńczyć dzieło jego życia.
Dzieło to było szeroko rozplanowane i Zweig wspominał nie
raz o tym, że obejmie ono dwa tomy. Ale podobnie jak z pracą
samego mistrza nad „Komedią ludzką“ , wiodło się rózenież
z tym życiorysem: nie można go było dokończyć. Jak gdyby
z dziel i dokumentów pozostałych po Balzaku przeszło w bio
grafa coś z jego wiecznego niepokoju. W szkicach do rozdzia
łu końcozoego, niestety zbyt fragmentarycznych, aby je moż
na było ogłosić w tym tomie, opisuje Zweig, jak po śmierci
Balzaka wdowę i je j rodzinę ogarnęła — jak gdyby odziedzi
czona po zmarłzjm — mania rozrzutności i jak bez pohamowa
nia roztrwonione zostały ukraińskie miliony. Tak i tutaj Ste
fan Zweig postępuje z czasem bez żadnej ekonomii. N ie był on
bzjnajmniej człowiekiem skąpym, ani w znaterialnzjm, ani
zv duchowym sensie tego słowa. Ale zv długich latach twórczo
ści narzucił sobie bardzo skuteczną i zapobiegliicą dysczjplizię
pracy, bez której nie mógłby zbudować swego bogatego dzieła.
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To wszystko rozwiało się wobec tematu „Balzac“ . Sporządzał
wciąż nowe teki z dokumentami i miałem niekiedy sposobność
obserwować go przy tym i pomagać mu. Ujawniały się wciąż
nowe aspekty sprawy, to, co już było napisane, ulegało ciągłym
przeróbkom. Zweig posiadał w swym pięknym zbiorze rękopi
sów wielkich twórców również jeden z cennych manuskryptów
Balzaka oprawiony wraz z korektami. I te poryte, nie kończące
się korekty miały widocznie osobliwe właściwości: zaraziły
rękopis biografa. Dokoła właściwego jądra, stron, wciąż na
nowo przepisywanych przez jego niestrudzoną żonę-współpracownika, piętrzyły się załączniki, zapełniały się małe notesy
i zeszyty, rosły rejestry i katalogi. Dzieła Balzaka i monogra
fie o nim pełne były kreśłeń, uwag na marginesie, karteczek
i glos. Mały gabinet pracy w domu Zweiga w Bath, gdzie
mieszkał niedługo przed wybuchem wojny, zamienił się w mu
zeum i archiwum balzakowskie.
To wszystko musiał pozostawić, gdy latem 19UO wybrał się
do Ameryki, z której już nie miał wrócić. W ciszy swego azylu
w brazylijskim letnisku Petropolis wykończył jeszcze własną
biografię oraz „Nowelę szachową". Krótko przed śmiercią
zabrał się na nowo do Balzaka. Napisał do mnie i przesłałem
mu odpisy części jego notatek. Przesyłka nie doszła już jego
rąk. Wróciła nie otworzona z dopiskiem „adresat umarł". Część
zaś rękopisu, zabraną do Ameryki, znalazł brazylijski wydaw
ca oraz pisarz Witkowski, przeglądający po jego śmierci biur
ko, nie tkniętą. Zweig był już zbyt znużony i sądził, że bez ma
teriałów pozostaioionych w Londynie i Bath nie będzie mógł
dzieła dokończyć. W posępnym nastroju dni ostatnich wyraził
się naioet, że nie można wcale ogarnąć w pełni takiego gigan
ta jak Balzac; nie udało się to dotąd nikomu.
Kiedy potem zabrałem się do przejrzenia materiału, nasu
nęły m i się zrazu wątpliwości, czy doprawdy nie mam do czy
nienia z fragmentem. Ale tak nie było. Książka była gotowa —
nie we wszystkich rozdziałach i nie tu ostatecznej form ie, ale
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we icszystkich zasadniczych częściach. N ie mogę tu dać do
kładnego filologicznego spisu materiałów, jakim i się posługi
wałem — to samo wymagałoby odrębnej rozprawy. Tylko
słów kilka o tekście: fundamentem głównym, na którym się
oparłem, był skrypt Zweiga, na którego okładce toidniała uwa
ga w języku angielskim: „Przesłać nakładcy“ . Była to trzecia
redakcja tekstu. Sam przejrzał jeszcze ten skrypt z pomo
cą żony, której czynność nie ograniczała się bynajmniej do
mechanicznego przepisywania. Jej precyzyjne i rzeczowe py
tania i uwagi stanowiły niejednokrotnie dobroczynną korektę
dla błąkającej się po lirycznych szlakach fantazji pisarza, któ
rego temat kusił niekiedy do „wyśpieioania a rii“ , jak to nazy
wał. Tu i ówdzie Zweig sam pozmieniał coś i skreślił, w innych
wypadkach ja musiałem rozstrzygnąć. Nieraz przy tej pracy
myślałem o jego cichej żonie, która z icłaściwą sobie, namięt
ną niemal dyskrecją dzieliła jego życie i pracę i tak samo cicho
poszła z nim iv śmierć. Rozumie się samo przez się, że styl
i ton dzieła pozostawiłem, bez zmian. Brakujące stronice i zda
nia uzupełniłem na podstawie poprzednich redakcji oraz ma
teriału pomocniczego. Ostatnie rozdziały, pozostaicione w su
rowym szkicu, musiałem opracować. Ponadto posługiwałem się
wspomnianym już obszernym materiałem notdtelc, zeszytów
i kartek oraz dziełami Balzaka, które Ziceig cytował. Prócz
kompletnego francuskiego wydania Bouterona miał Zweig
zawsze pod ręką piękne niemieckie wydanie „Komedii ludzk iej“ , której jeden egzemplarz odbito specjalnie dla niego z no
tatką: „Egzemplarz wydrukowany dla Stefana Ziceig a poza
nakładem“ . Z tymi tomami nie rozstawał się od roku 1908.
Z korespondencji jego wybrałem listy odnoszące się do dzieła
o Balzaku i przy tej sposobności pragnąłbym w imieniu moje
go zmarłego przyjaciela podziękować tym wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania tej książki.
Może wolno mi jeszcze dodać słowo o zewnętrznych warun
kach pracy nad tym dziełem, ponieważ nie były one wcale pro
ste. Materiały były rozproszone, częściowo znajdowały się
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w Londynie, częściowo w Bath, niektóre zostały zdeponowane
w safesach bankowych. I jeśli Stefan Zweig mógł sporządzić
jeszcze manuskrypt w pierwszych miesiącach „nierzeczywi
stej wojny", ja przedsięwziąłem opracowanie w czasie, kiedy
rzeczywistość wojenna zbliżyła się do nas bardzo znacznie.
Pod naciskiem tej rzeczywistości musiałem trzykrotnie zmie
niać mieszkanie, ponieważ dawne zostało doszczętnie zbom
bardowane. Rękopis, nad którym pracowałem, został m i dwu
krotnie wydarty z rąk, i poszczególne karty rozleciały się po
pokoju. S ufit zapadł się i pogrzebał zeszyty; dziś jeszcze mię
dzy stronicami tkwią małe olcruchyh szkła i grudeczki wapna.
Również na cichy domek Zioeiga w Beth padły podczas nalotu
odłamki szkła. Bomba, która upadła tuż pod ścianą jego gabine
tu, była na szczęście niewypałem. Również British Museum,
w którym od czasu do czasu szukałem pomocy, nie zostało
oszczędzone. Mimo to w cudoiony sposób otwierało przez cały
rok gościnne podwoje „N orth Library“ . Praca moja przeto —
jeśli wolno m i użyć angielskiego, p owściąg liw eg o określenia —
dokonywała się w okolicznościach niezupełnie normalnych.
Wspominam o tych rzeczach, które dla nas, dośioiadczonych
ciężko dzieci starego kontynentu, są czymś zwykłym, nie ze
względóio osobistych; jest to jedysie glosa dokumentama.
A le ciemne siły, które wygnały Stefana Zweiga z jego o j
czyzny i wpędziły go w śmierć, okazały róionież i wobec jego
dzieła swą niemoc. Książka jest ukończona. N ie jest w całej
pełni tak, jaką Zweig zamierzył, lecz wydaje m i się, że z czy
stym sumieniem mogę ją nazwać zakończeniem dzieła jego ży
cia. I w naszej epoce, tak bardzo spragnionej pociechy, moażam za znak pełen nadziei, że ta ostatnia książka dobrego Eu
ropejczyka i obyioatela śioiata może znów podjąć sioą drogę
do jego przyjaciół we wszystkich krajach, którzy pozostali
mu luierni w długich latach mroku.
Ryszard Friedenthal
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