
Wymiana „tajemnic”.
Karel Krejčí

Kiedy czytam o cudzoziemcach, o ich zainteresowaniu Polską, nasuwa się pytanie,
jakimi drogami do nas trafili. Bywało, że w te sprawy wdawał się przedziwny przy-

padek, owocując potem stałym przywiązaniem do naszej ojczyzny, wiernością nawet
w takich czasach, gdy byliśmy okupowani i gdy szczególnie gorzko smakował chleb ta-
niego współczucia. Niekiedy stanowiliśmy obiekt egzaltacji, sezonowych uniesień.

Spośród stałych, prawdziwych przyjaciół wybieram znanych mi osobiście, bezin-
teresownie oddanych naszym sprawom. Są to: Igor Bełza, Karel Krejčí, Rosa Bailly
zwana „Różyczką” i Franck Louis Schoell. Korespondowałam z nimi, niejednokrotnie
rozmawiałam.

Profesora Krejčíego przedstawił mi Józef Magnuszewski. Wybitny czeski slawista
o wielkiej wiedzy i talencie literackim, w listach do mnie ujawniał wspaniałe poczu-
cie humoru, na przykład zastanawiając się nad sprawą zaginięcia jego książki Praga.
Legenda i rzeczywistość, budzącej podejrzliwość władz z powodu napisanej tam dla
mnie dedykacji. Mieliśmy do siebie zaufanie.

Gdy przyszła wiadomość, że niespodziewanie zmarł 16 czerwca 1979 roku, polscy
humaniści, między innymi profesorowie – Ivaničkowa, Magnuszewski, odczuli bo-
leśnie jego odejście. Skromny, nie opowiadał o swoich zasługach, a miał ich wiele.
W młodości, na Uniwersytecie Karola w Pradze, studiując slawistykę, wybrał – polo-
nistykę. Pierwsze publikacje ukazywały powstanie listopadowe z 1830 roku oraz
związki polskiego romantyzmu z walką narodowowyzwoleńczą. W 1934 roku wydał
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książkę Polska literatura w wirach rewolucji. Po wojnie, w 1953 roku ukazało się waż-
ne dzieło: Historia literatury polskiej, które, przełożone tylko na niemiecki, ukazywa-
ło czytelnikom czasy od średniowiecza po współczesność oraz kreśliło portrety
pisarzy, poetów wszystkich epok.

Magnuszewski, pisząc o nim wspomnienie, podkreślił głęboki sentyment profe-
sora dla Warszawy: „Bywał tu po wojnie. Chodząc pośród gruzów, widział, jak ludzie
odbudowują z zapałem stolicę. Pamiętał, jak przed kilku laty, przed wojną, oglądał
wystawy w niemieckich miastach. Hitlerowcy widzieli w zamierzeniach, pod swoimi
rządami – Warszawę zdegradowaną do roli osady, gdzie na całkowicie zaoranej zie-
mi w małych domkach mieszkaliby «półludzie». Taką wizję «narodu panów» ukazy-
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Po wręczeniu nagrody SEC mała kawa.
Od lewej: prof. Karel Krejči i Mirosław Żuławski,

w tle Maria Korniłowiczówna
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wały na różnych ekspozycjach ich plany, rysunki. W Polsce profesor bywał często.
Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Bolał, iż my, Po-
lacy, z nieuzasadnionym często kompleksem niższości, nie doceniamy naszych zasług
w dziedzinie nauki, sztuki, kultury. Podczas rozmów o polskiej historii ożywiał się –
rzec można – jakby młodniał”.

KŁOPOTY Z PRZYJAZDEM

Po 1968 roku Krejčí zaczął mieć trudności z przyjazdami do Polski, potem już w ogó-
le nie mógł uzyskać paszportu. Stowarzyszenie Kultury Europejskiej (SEC) postano-
wiło wówczas uhonorować go nagrodą, ale i wtedy nie wyrażono zgody na przyjazd.
ówczesny prezes Jarosław Iwaszkiewicz wręczył więc laureatowi nagrodę „zaocznie”.

W liście do mnie z 12 listopada 1972 roku Krejčí dziękował właściwym sobie żarto-
bliwym tonem za propozycje wywiadów: „Droga Pani Krystyno! Bardzo przepraszam
za wielkie opóźnienie w mej odpowiedzi na list Pani z początku września. Usprawiedli-
wienie mam jedno. Propozycją pisania o mnie byłem po prostu oszołomiony tak bar-
dzo (zważywszy, że przeprowadzać rozmowę będzie pisarka – Krystyna Kolińska), że
musiałem długo do siebie dochodzić. Nareszcie, przezwyciężywszy wrodzoną skrom-
ność, zdecydowałem się przyjąć honor i być Pani pomocny w jej przedsięwzięciu. Oba-
wiam się tylko, że akurat na temat tych najciekawszych, najbardziej intrygujących Panią
spraw (na przykład: dlaczego nie mogłem przyjechać do Warszawy po odbiór przyzna-
nej mi nagrody SEC), nie będę mógł Pani udostępnić informacji, bo częściowo sam te-
go nie wiem. A gdybym nawet wiedział, nie wiem, czy mógłbym powiedzieć; a gdybym
powiedział, też nie wiem, czy Pani mogłaby o tym napisać. Poza tym jestem w pełni
do dyspozycji. Na razie nic nie piszę, bo dokładną informację o mej pracy polonofilskiej
znajdzie Pani we wstępie naszego przyjaciela Magnuszewskiego do mojej książki (…).
Postaram się też odnaleźć jakieś dawne zdjęcia z czasów, kiedy miałem jeszcze włosy.
A więc proszę zadawać pytania, a o ile nie będą zanadto niedyskretne (na przykład: dla-
czego dotychczas nie ożeniłem się), to postaram się odpowiedzieć”.
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* * *
Układam według dat listy i karty z adresem nadawcy: Praha XII, Morawska 11. Jest ich
wiele, pisane na maszynie lub ręcznie. Niektóre są zakamuflowanym komentarzem,
mówiącym o decyzjach usadzonych na poczcie wiadomych funkcjonariuszy, wychwy-
tujących dowody szpiegowskiej działalności wrogów. Podpadliśmy im przez nasze Ta-
jemnice. A było to tak: profesor gościł w Warszawie we wrześniu 1969 roku i wtedy
ofiarowałam mu z dedykacją zbiór moich opowieści pod wyżej wymienionym tytu-
łem. Zabrał je ze sobą do Pragi, obiecując, że wkrótce zrewanżuje się książką – histo-
riami z dziejów tego magicznego miasta. Przesyłkę poprzedziła oryginalna pocztówka
z panoramą starej Pragi, jej dawnym królewskim herbem i łacińskim napisem: „Pra-
ga caput regni”. Na odwrocie profesor napisał: „Nawiązując do naszej rozmowy o wy-
mianie tajemnic, jeszcze dziś wyślę listem poleconym mą książkę. Serdecznie
pozdrawiam i ucałowanie rączki Szanownej, Drogiej Pani Krystynie. Karel Krejčí”.

Po pewnym czasie, nie otrzymawszy przesyłki, wysłałam list z zapytaniem. W ręce
adresata trafił po wielu tygodniach. W końcu listopada przyszła odpowiedź: „List
z dość znacznym opóźnieniem otrzymałem. Bardzo się ucieszyłem. Zacząłem czytać
i radość zgasła. Przykrą niespodzianką dla mnie jest to, że nie otrzymała Pani mej książ-
ki, choć wysłałem bardzo dawno. Nie uważam, że przesyłka jeszcze do Pani trafi. Po-
staram się książkę dostarczyć Pani jakąś inną drogą. Najbezpieczniej chyba będzie, jak
zabiorę ze sobą przy sposobności mej podróży do Warszawy, która ma nastąpić w stycz-
niu. Spodziewam się, że do tego czasu uda się Pani powstrzymać swoją ciekawość
i w międzyczasie może się Pani nauczyć po czesku, ażeby wszystko zrozumieć”.

Profesor przyjechał po Nowym Roku na zaproszenie uniwersytetu. Spotkaliśmy
się w „Stolicy”. Wręczył mi egzemplarz swoich Tajemnic, dając inną dedykację niż
tamta: „Życzę dużo szczęścia i sukcesów w zdobywaniu tajemnic. Tajemnice – za ta-
jemnice!”.

Pobyt w Warszawie skrócony został przymusowo do trzech dni. W liście, już
z Czech, relacjonował: „Wyjazd odbył się według planu: samochód przyjechał, samo-

Krystyna KoliŃsKa • PreteKsty do WsPomnieŃ��

Preteksty 3.1:Layout 1  3/11/14  3:28 PM  Page 48



lot poleciał i jam doleciał (…). Cieszę się, że moje tajemnice teraz są w Pani rękach.
Przez swoją nieuważną dedykację zmarnowałem, co prawda, jeden egzemplarz, ale
w zamian zdobyłem jednego, a może nawet kilku bardzo wnikliwych czytelników,
którzy inaczej nigdy by się nie dowiedzieli, kto to jest George Sand, czy była w Pra-
dze i co tam znalazł Apollinaire. W Pradze jest, w porównaniu z Warszawą, mało śnie-
gu, ale dużo nieprzyjemności. Pomimo to powróciłem do swego zwyczajnego trybu
życia, mile wspominając pobyt w Polsce”.

Minęły prawie trzy lata od tamtego spotkania. Nie był to dla profesora czas łaska-
wy. Naukowcom z prawdziwego zdarzenia, degradowanym, usuwanym „na boczny
tor”, było tam ciężej niż u nas. Dzięki staraniom polskich przyjaciół przygotowano
do druku polskie tłumaczenie książki Krejčíego. Z Józkiem Magnuszewskim postano-
wiliśmy dać o niej recenzję w „Stolicy”, zatytułowaną Czarodziejskie zwierciadło. La-
tem 1974 roku wysłałam numer „Stolicy” z artykułem, gdzie w ostatnim akapicie,
pisząc o oczekiwaniu na profesora, dodaliśmy na wyrost informację o decyzji „ry-
chłego przybycia naszego Przyjaciela do Warszawy”.

W odpowiedzi otrzymałam długi list. Profesor umiał patrzeć z dystansem, z filo-
zoficznym spokojem opisywać swoją sytuację, z poczuciem humoru przedstawiać kło-
poty: „Niesamowite przeżycie przygotowała mi Pani, przesyłając mi numer «Stolicy»,
bo za pomocą czarodziejskiego zwierciadła doprowadziła mnie Pani poprzez rozcza-
rowanie do oczarowania. Otrzymuję to zacne czasopismo i mówię sobie: to praw-
dopodobnie z powodu artykułu o mojej książce, który mi z góry zapowiadał Magnu-
szewski. Otwieram, rzeczywiście jest artykuł, podpisany «K. Kol.», a więc: Krystyna
Kolińska. Ale tytuł brzmi mocno niepokojąco: Między wizją i grafomanią. Dodany
jest do tego portret dwóch panów. Staram się zorientować, czy jednym z nich mam być
ja. Stwierdzam, że nie, bo jeden i drugi mają za dużo włosów. Zabieram się więc
do czytania, ażeby dowiedzieć się, czy jestem wizjonerem, czy grafomanem lub czymś
tam pośrednim (…). Czytam po raz drugi i trzeci, ale ciągle nic nie rozumiem (…).
Zaczynam wertować dalej i tu natrafiam na Pani ołówkową dedykację, ukrytą na mar-
ginesie przy artykule zatytułowanym Czarodziejskie zwierciadło. I nagle z wielką przy-
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jemnością dowiaduję się, że tym czarodziejskim zwierciadłem jest moja książka. Ar-
tykuł zrobił mi naprawdę dużo przyjemności. Co do zapowiedzianego «przybycia
Przyjaciela», to z tym, nie z mojej winy, jest tak jak kiedyś z przewidywaną wizytą naj-
jaśniejszego monarchy, śp. cesarza Franciszka Józefa w Pradze. Wtedy pojawił się
w pewnej czeskiej gazecie piktogram:

Tady se ted klade otázka – přijedeli stary Procházka.
Opoved zni na to všude – kdyz přijede, tak tu bude.

Stary Procházka – to było przezwisko nadane cesarzowi przez praską ulicę, aby
móc mówić o nim niecenzuralnie (…). A więc «Przyjaciel» – jak przybędzie, to bę-
dzie. I wtedy złoży Pani jak najbardziej gorące podziękowanie, na razie łącząc jak naj-
serdeczniejsze pozdrowienia. Życzę Pani przyjemnego lata”.

Potem nastąpiło po obu stronach długie milczenie, choć pisaliśmy do siebie; listy
nie dochodziły przez przeszło dwa lata. W redakcji, w ścisłym kolegium długo zasta-
nawiano się nad publikacją mojego obszernego wywiadu. Ponoć cenzura zażądała,
aby treść ograniczyć wyłącznie do spraw Warszawy.

Okrojony tekst ukazał się wreszcie w 1975 roku. Przesłany do Pragi, dotarł do rąk
profesora. 27 kwietnia otrzymałam list: „Jak najserdeczniej dziękuję Pani za przesła-
nie numeru «Stolicy», gdzie poświęciła Pani tak życzliwy szkic o mej pracy nauko-
wej, memu zamiłowaniu do stolicy, i to zarówno czeskiej, jak i polskiej. Nie umiałem
sobie wytłumaczyć powodów milczenia. Pani jakoś zamilkła, nie pisała listów do mnie,
nie drukowała naszej rozmowy. Widzę, że fragmenty znalazły się dopiero w przysła-
nym mi artykule. Ale teraz Pani powróciła do mego tu życia i jestem szczęśliwy z od-
nowienia kontaktów. Może mi się jeszcze uda, nim umrę, zobaczyć Waszą stolicę
i porozmawiać z redaktorką «Stolicy». Ale nie wiem… nie wiem… Poza tym, dzięki
Bogu, cieszę się dobrym zdrowiem, przeszedłem już na emeryturę. To niewiele zmie-
niło i nie wpłynęło na tryb mojego życia, bo jak Pani wie, już od dawna pracowałem
na bocznym torze, razem z innymi profesorami emerytami. To mnie teraz nie mar-
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twi, zwłaszcza gdy obserwuję posiedzenia i konferencje, gromadzące tych będących
w aktywnej służbie – trzeba koniecznie odsiadywać wtedy całe godziny, a referaty są
coraz dłuższe i nudniejsze. Cenię więc sobie, jak mówią Polacy, życie pozakonferen-
cyjne. W Pradze, jak Pani z pewnością wiadomo, duże zmiany, brzydota spraw. Ale to,
co było piękne, pięknym pozostało i pozostanie. Jestem wdzięczny, że do polskiej wer-
sji mej książki dodano ilustracje, które dają świadectwo temu, co niezniszczalne. Jesz-
cze raz dziękuję, nie tracąc nadziei spotkania, jeszcze na tym świecie”.

Do spotkania nie doszło, cztery lata później profesor zmarł nagle na serce.
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