
Portret z grupą w tle

Irena Grudzińska-Gross

NICOLA CHIAROMONTE zmarł na
atak serca w Rzymie 18 czerwca 1972
roku. Pożegnania pełne były nie tylko
żalu, ale także czegoś na kształt ob-
jaśnień, jak gdyby nie był dostatecz-
nie znany czy rozumiany. Tę specy-
ficzną sytuację tłumaczy bardzo mą-
dry pożegnalny portret Chiaromonte-
go napisany przez jego rówieśnika, e-
seistę i krytyka literackiego Paolo Mila-
no, który z Chiaromontem zaprzyjaź-
nił się już na studiach (Encounter, maj
1972, s. 50 –52). Milano cytuje słowa
Ugo Stille, podobnie jak oni byłego an-
tyfaszystowskiego uciekiniera z Włoch.
Stille wyraził istotę osobowości zmar-
łego przywołując (jakżeby inaczej!) Bo-
ską komedię:

Tyś był jak człowiek, który, idąc

w mroku,

Za sobą śwatło trzyma; nie

dogodzi

Sobie, lecz innym przyczynia

widoku.
(Czyściec, XXII, 67–69,

tłum. Edward Porębowicz)

Chiaromonte wskazywał, oświetlał
drogę, ale sam ukrywał się w cieniu.
Dobrze rozumieli go tylko ci, którzy
byli bardzo blisko.

Biografia z elementami

bohaterstwa

Chiaromonte należał do kosmopo-
litycznej grupy lewicowej antytotali-
tarnej inteligencji. Do tej grupy na-
leżało wiele wybitnych indywidualno-
ści, ale formacja ta była mniejszościo-
wa i w jakiś sposób przegrana. Można

temu stwierdzeniu zaprzeczyć: twór-
czość tych myślicieli, dziennikarzy, ak-
tywistów, pisarzy czytana jest i rozwa-
żana do dnia dzisiejszego. Ale nie prze-
tworzyła się ona w skuteczną prakty-
kę społeczną i polityczną. Chiaromon-
te jest tego przykładem chyba najlep-
szym.
Urodził się w roku 1905 na połu-

dniu Włoch w rodzinie bardzo kato-
lickiej; wyrósł i wykształcił się w Rzy-
mie. Ojciec jego, Rocco Chiaromonte,
był lekarzem, antyfaszystą, matka An-
na Catarinella, jak twierdził, wywodzi-
ła się z Greków. Gdy miał piętnaście
lat, wstąpił do organizacji faszystow-
skiej, była jego zdaniem jakby stworzo-
ne dla nastolatków burzących się prze-
ciw „starym”; odszedł z niej gdy tylko
napotkał użycie przemocy. W 1934 ro-
ku wybrał emigrację we Francji, przy-
muszony prześladowaniami za działal-
ność antyfaszystowską. Związany był
z początku z grupą antyfaszystów Giu-
stizia e Liberta, dowodzoną przez braci
Rosselli, zgładzonych przez francuską
bojówkę faszystowską w roku 1937.
WParyżu zaprzyjaźnił się blisko ze swo-
im „jedynym mistrzem”, jak on emi-
grantem, Andreą Caffim. W roku 1936
walczył w Hiszpanii, był lotnikiem-
-bombardierem w szwadronie dowo-
dzonym przez innego swojego przyja-
ciela, André Malraux. Jego postać i mo-
ralna wrażliwość uwiecznione zostały
w L’Espoir, niegdyś słynnej powieści,
którą Malraux wydał już rok po wyda-
rzeniach, które opisuje. Zdaniem Jo-
sepha Franka, postać ta uosabiała naj-
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ważniejszą kwestię tej książki – trud-
ność utrzymania standardów moral-
nych w sytuacji zbrojnego wystąpie-
nia przeciw faszyzmowi (por. przed-
mowa do Nicola Chiaromonte, The Pa-
radox of History, Stendhal, Tolstoy,

Pasternak, and Others, University of
Pennsylvania Press, Philadelphia 1985;
s. XI–XII).
Niechętny (z wzajemnością) sowiec-

kiej dominacji we froncie republikań-
skim, wrócił do Francji, gdzie ożenił
się z Annie Pohl, malarką, austriacką
Żydówką, która wkrótce – początek
1940 – zmarła podczas ich wspólnej
ucieczki spod nazistowskiej okupacji.
Serdeczna przyjaciółka Chiaromonte-
go, pisarka Mary McCarthy, słyszała, że
on sam musiał wykopać grób, w któ-
rym ją pochował. W Algerii, gdzie za-
trzymał się czekając na amerykańską
wizę (pobyt ten był nieco mniej luksu-
sowy niż w filmie Casablanca), zaprzy-
jaźnił się serdecznie z Albertem Ca-
musem i jego żoną Francine. Od roku
1941 przez siedem lat mieszkał w No-
wym Jorku; tu spotkał swą drugą żo-
nę, Miriam Rosenthal. Współpracował
z pismami antystalinowskiej i demo-
kratycznej lewicy – The New Republic,
Partisan Review, The Nation i poli-
tics – uczestniczył w najważniejszych
debatach tego środowiska, najbliższy-
mi mu ludźmi byli Dwight McDonald,
założyciel i redaktor politics i wspo-
mniana powieściopisarka Mary McCar-
thy. Wśród tych, z którymi się przyjaź-
nił, Mary McCarthy wymienia ponad-
to Meyera Schapiro, Jamesa J. Farrel-
la, Lionela Abla, Niccoló Tucci, Sau-
la Steinberga, i „wówczas mniej bli-
ską” siebie samą (Nicola Chiaromonte

and The Theatre, New York Review of

Books, XXII, 2, 20.02.1975)
Chiaromonte należał także do de-

mokratycznej, antyfaszystowskiej dia-
spory włoskiej razem z Paolo Mila-
no, Ugo Stille i Niccolo Tuccim. We
włoskiej polityce emigracyjnej najbli-
żej mu było do Gaetana Salveminie-
go. Pisał do wydawanego przez nie-
go periodyku L’Italia libera. Był jed-
nak zawsze osobą myślącą niegrupo-
wo, zresztą całe to środowisko skła-
dało się z „malkontentów”, a zatem

Żyć to tyle, co narażać się – poza kręgiem rodziny – na ryzyko.
Myśleć,wydawać sądy, to tyle, conarażać sięna ryzykopozaza-
sięgiem spraw dobrze znanych i idei powszechnie przyjętych –
to zdawać się na nieznane. Może po to, żeby w końcu powrócić
do tego, co rodzinne i znane, jak Ulisses. Musimy jednak bądź
co bądźnarażać się na ryzyko,musimy się zdobywaćnaaktwy-
zwania. Życie i myślenie albo jest ryzykiem, albo jest niczym.

Nicola Chiaromonte, Albo-Albo, XXXV, 25
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wszystkie wspomniane przyjaźnie o-
znaczają bardziej związki indywidu-
alne niż przynależność instytucjonal-
ną. Chcę przez te przykładowe nazwi-
ska pokazać kosmopolityczne środo-
wisko antyfaszystowskich i antystali-
nowskich demokratów, których dzia-
łalność w latach trzydziestych, czter-
dziestych i pięćdziesiątych zeszłego
wieku uratowała honor przynajmniej
części lewicy.

Jednym z ważnych nowojorskich
związków Chiaromontego była znajo-
mość z rysownikiem Saulem Steinber-
giem (tym odwidoku świata z perspek-
tywy nowojorskiej Piątej Alei). Stein-
berg jako młody człowiek wyjechał
z Rumunii do Włoch (studiował ar-
chitekturę w Mediolanie), by potem,
gdy wygoniły go stamtąd „ustawy ra-
sowe”, emigrować powtórnie, tym ra-
zem do Stanów Zjednoczonych. Wie-
lu z członków tego środowiska i przy-
jaciół Chiaromontego wygnanych zo-
stało ze swych krajów przez antysemi-
tyzm. Po powrocie do Włoch Chiaro-
monte zaprosił Steinberga do współ-
pracy z pismem Tempo Presente, któ-
re współredagował z innym antyfaszy-
stowskim eksemigrantem, powieścio-
pisarzem Ignazio Silonem.

Do Włoch wracał stopniowo, po-
wojenne porządki zawiodły go i od-
pychały. W Nowym Jorku jednak nie
był szczęśliwy. Przez jakiś czas (1948–
–1953) mieszkał znów w Paryżu i pra-
cował w UNESCO. Od roku 1953 był
na powrót w Rzymie. Pracował w tygo-
dniku Il Mondo, od 1956 także w za-
łożonym właśnie wtedy Tempo Pre-

sente. Gdy w roku 1968 pismo zosta-
ło zamknięte, był recenzentem teatral-
nym w tygodniku L’Espresso. Teatrem
zresztą zajmował się od zawsze. Aktyw-
nie uczestniczył w życiu kulturalnym
Włoch, atak serca powalił go w win-
dzie po występie w audycji radiowej.

Rozgoryczenie

Pisząc o Steinbergu, Chiaromonte
nazwał go humorystą; jego życie opi-
sał jako żywot uciekiniera, czyli czło-

wieka, który nigdy nie jest w pełni

akceptowany, [...] zawsze pozostaje

w jakiejś mierze człowiekiemukrywa-

jącym się, zawsze czuje się jakoś prze-

brany, zawsze wszystko robi i mówi

jakoś inaczej, niżby mówił i robił (jak

sobie wyobraża) w swoim natural-

nym otoczeniu (tłum. Maryna Ochab,
Zeszyty Literackie, 69, XVII, 4, 1999,
s. 188–192, cytat s. 189). Cytat ten
oddaje z pewnością uczucia Chiaro-
montego na temat swej własnej dłu-
goletniej emigracji. Uczucia te nie o-
puściły go także po powrocie, na co
wskazuje następne zdanie: Ale czy ist-
nieje „naturalne otoczenie” człowieka

współczesnego?

Steinberg, nietypowo dla humory-
stów, był ogromnie towarzyski, choć
pod koniec życia cierpiał na depresję.
Wiele osób ze wspólnego jemu i Chia-
romontemu środowiska odczuwało za-
wód i rozgoryczenie z powodu tego, co
działo się w okresie powojennym we
Włoszech i Europie. Zetknięcie z po-
tworną rzeczywistością dwudziestego
wieku nie zawsze przynosiło dozgon-
ną traumę, umiejętność bycia szczęśli-
wymmoże uwolnić człowieka od przy-
gniecenia historią. Nie był to jednak
przypadek współredaktora Tempo Pre-

sente, wspomnianego już Ignazio Silo-
ne i stosunkowo „nowego” przyjacie-
la Chiaromontego, Gustawa Herlinga-
-Grudzińskiego. Były to osoby, z który-
mi Chiaromonte bliskowspółpracował
w ostatnich dwóch dekadach swojego
życia.
Z Silonem znał się od roku 1934; jak

pisze we wspomnieniu o Chiaromon-
tem znany dziennikarz Enzo Bettiza,
Silone miał bardzo trudny charakter
i był raczej ponurakiem. Inny dzienni-
karz i krytyk literacki Enzo Golino, du-
żo młodszy od Silonego i Chiaromon-
tego, opisuje swoje wizyty w Tempo

Presente jako spotkania dość przera-
żające. Silone i Chiaromonte nie grze-

szyli uprzejmym zachowaniem – pi-
sze. W swym tekście używa, nie wiem

Nicola Chiaromonte, Notatki, wybór

i posłowie Wojciech Karpiński, prze-

kład Stanisław Kasprzysiak, opraco-

wanie Katarzyna Skórska, Bibliote-

ka Mnemozyne pod redakcją Piotra

Kłoczowskiego, Fundacja „Terytoria

Książki”, Gdańsk 2015.

czy słusznie, greckiego terminu na opi-
sanie tej pary: nazywa ich Dioskurami,
czyli półboską parą najbliższych przy-
jaciół1. Być może chodziło mu o pe-
wien nieco niechętny dystans, który
w owych czasach obaj często okazywa-
li. Chiaromonte, zdaniem Golino, ła-
two wpadał w konflikt, a Bettiza pisze,
że nigdy się nie uśmiechał2. Zadają te-
mu kłam niektóre fotografie, szczegól-
nie piękne grupowe zdjęcie zrobione
w 1966 na Riverside Drive w Nowym
Jorku, w mieszkaniu Hannah Arendt
i jej męża Heinricha Blüchera. Stoją na
nim Hannah Arendt, jej mąż, Dwight
i Gloria McDonald, a przed nimi na ka-
napie uśmiechają się do siebie Chiaro-
monte i Mary McCarthy (obok nich sie-
dzi także i gestykuluje poeta Robert Lo-
well). Mary McCarthy pisała zresztą, że
Chiaromonte był człowiekiem wholly

loveable, czyli bardzo kochanym (czu-
łym, miłym), i że jego listy były często
śmieszne3.

Wśród osób podobnie zgorzknia-
łych był także jego serdeczny przyja-
ciel Gustaw Herling-Grudziński. Her-
ling pisał, że poznali się w roku 1956,
a zatem ich intensywna przyjaźń trwa-
ła piętnaście lat. Chiaromonte znał od
dawna Lidię Croce, żonęHerlinga, któ-
rej ojciec, historyk i filozof Benedet-
to Croce, był przedmiotem jego wcze-
snych esejów. Polskiemu czytelniko-
wi nie trzeba przypominać jak gorzko
Herling opisywał rzeczywistość wło-
ską z jej sztywnym ideologicznym po-
działem na lewicę i prawicę, z cha-
osem społecznym, korupcją, wybucha-
mi przemocy. W opublikowanych nie-

1 Enzo Golino, „Chiaromonte, un chieri-

co che non ha tradito”, „Cosa rimane. Qu-

aderni dell’altra tradizione”, Forl̀ı, Una

Città, 2006; s. 73 –77; cytat s. 75.
2 Enzo Bettiza, „Chiaromonte, obywatel

świata”, [w:] Nicola Chiaromonte, „Gra-

nice duszy”, wybór i opracowanie Sta-

nisław Kasprzysiak i Piotr Kłoczowski,

tłum. S. Kasprzysiak, Czytelnik, Warsza-

wa 1996, s. 375–387.
3 Zob. „Between Friends, The Corespon-

dence of Hannah Arendt andMaryMcCar-

thy, 1949–1975”, red. i wstęp Carol Bright-

man, Harcourt Brace and Company, No-

wy Jork 1995, s. 116.
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KSIĄŻKI

dawno listach Chiaromontego do Me-
lanie von Nagel, zwanej Muszką, Her-
ling jest zawsze dimalumore4. W liście
z 17 grudnia 1967 roku Chiaromon-
te opisuje wieczór o przyjemnym na-
stroju bożonarodzeniowym. Nastrojo-
wi temu nie poddał się Gustavo Her-
ling, wnajczarniejszymhumorze z po-
wodu wydarzeń w Grecji: ciągle jesz-
cze jest „przywiązany” do wydarzeń
politycznych, jak gdyby były esencją
świata... (chodzi o nieskuteczny opór
króla greckiego wobec reżymu puł-
kowników – przyp. red.).
Nie dajmy się zwieść lekkiemu tono-

wi autora tych słów, jego własne wysił-
ki oddzielenia się od bieżących wyda-
rzeń nie były tak skuteczne. Ale praw-
dą jest, że między jego „złym humo-
rem” a nieustępliwym tragizmem Her-
linga była duża różnica. Herling był,
jak się wydawało, na nieodwołalnym
wygnaniu, Chiaromonte z niego wró-
cił. Chodziło także o dwa różne po-
dejścia do życia. Chiaromonte wyrósł
we włoskiej kulturze cenienia piękna
życia mimo wszystkich przeciwności;
było to podejście, którego Polak mu-
siał się we Włoszech dopiero uczyć.
Herling poszukiwał równowagi w pisa-
niu, Chiaromonte w studiowaniu Gre-
ków. Lekturami tymi usiłował także
poskromić swój wybuchowy tempera-
ment polityczny.
Temperament ten można zobaczyć,

choć tylko przez chwilę, na (bezcen-
nym) YouTube, reprodukującym audy-
cję telewizyjną z roku 1958 pt. Spra-
wa Pasternaka (Il Caso Pasternak).
Chodzi oczywiście o Doktora Żiwa-
go wydanego po raz pierwszy właśnie
przez Włochów (Feltrinelli) i przymu-
szenie Borysa Pasternaka do odmowy
przyjęcia nagrody Nobla. W jednym,
dość krótkim zresztą momencie, Chia-
romonte nie wytrzymuje kazuistycz-
nych rozważań jednego z dyskutantów
i zaczyna się z nim kłócić. O jego pa-
sji do polityki pisze także wspomniany
już Enzo Bettiza, nazwał ją nawet je-

4 Nicola Chiaromonte, „Fra me e te la ve-
rità, lettere a Muska”, red. Wojciech Kar-
piński i Cesare Panizza, Forli, Una Città
2013; s. 189.

go główną namiętnością. Ale jako na-
miętność najistotniejszą i najsilniej-
sząwymienił rozważania o działalno-
ści politycznej czy w szerszym znacze-
niu o sensie Historii. Była to taka sa-
ma pasja jak ta, którą żywili najwy-
bitniejsi zaangażowani intelektuali-
ści ówcześni, od Malraux po Koestlera
(Granice duszy, op. cit., s. 385).

Grecy

Życie Chiaromontego, jeślimożna je
jakoś tematycznie uporządkować, zdo-
minowane było przez cztery wątki: po-
litykę, filozofię, przyjaźń i miłość. Nie
podaję ich w kolejności znaczenia czy
wagi, bo jej nie widzę. Byćmoże te dwa
ostatnie pojęcia dałoby się ująć w jed-
no – zdaniem Chiaromontego Eros za-
wiera w sobie philię. Miłość platonicz-
na, pisze w Liście o polityce, to nie jest
miłość „na odległość”, oznacza ona
coś zupełnie przeciwnego, mianowi-
cie miłość przechodzącą przez wszyst-
kie fazy Erosa, w łą c zn i e [podkre-
ślenie N.Ch.] z miłością czysto inte-
lektualną5. Myśl ta, oparta właśnie na
studiowaniuGreków,wyjaśnia byćmo-
że niezwykłą intensywność i tempera-
turę listów do Muszki. Listy te były nie-
wątpliwie wyrazem miłości. A także in-
telektualnego uniesienia.
W powieści Malraux postać opar-

ta na Chiaromontem, „Scali”, jest lot-
nikiem, ktory ciągle czyta Platona,
człowiekiem odznaczającym się rzad-
ko spotykaną moralną powagą. Był to
rys nie tylko postaci literackiej, takim
był Chiaromonte naprawdę. I nie tyl-
ko w latach trzydziestych – Grecy po-
zostali częścią jego dyscypliny ducho-
wej do samego końca, co widać także
w zbiorze listów do Muszki. Grecy są
również tłem, treścią i metodą rozwa-
żańwwydanychwłasnie po polskuNo-
tatkach, czyli wyborze z jego zapisków
z lat 1955–1971. Książka ta jest rozsze-
rzonym wydaniem tomu Che cosa ri-

5 Nicola Chiaromonte, „List o polityce”,
tłum. z angielskiego bez nazwiska tłu-
macza, „Zeszyty Literackie”, II, 5, 1984,
s. 127–130; cytat s. 130. Tekst, z które-
go zdanie to pochodzi jest ineditem z ar-
chiwum domowego Chiaromontego, da-
towanym na kwiecień 1969.

mane. Taccuini 1955–19716. Chiaro-
monte notował swe myśli, dłuższe roz-
ważania, wypisy z lektur i zapiski oso-
biste już od roku 1923; zeszyty te znaj-
dują się dzisiaj wśród innych jego pa-
pierów w archiwum Beinecke na uni-
wersytecie Yale. Choć był świetnym pi-
sarzem, za życia wydał tylko dwie książ-
ki; te, które są teraz wydawane, to wy-
nik pracy jego paru włoskich i polskich
entuzjastów.
Notatki to książka niesłychanie bo-

gata, prawdziwie nie do wyczerpania,
a z pewnością nie do streszczenia.
Przedmiotem rozważań jest tu filozo-
fia, historia, literatura; pojęcia takie jak
los, charakter, prawda, przemoc. Chia-
romonte rozmyśla w niej nad główny-
mi pojęciami myśli Greków; w jego za-
piskach nic nie jest raz na zawsze skoń-
czone czy zdefiniowane. Znajdziemy
tam inne, niż w cytowanych powyżej
słowach z Listu o polityce podejście
do pojęcia Erosa: Eros jest tu Tyranem,
bogiem, w którym współcześni widzą
swego wyzwoliciela i oddają mu się
we władanie (s. 269). Zapis ten skie-
rowany jest przeciw psychoanalizie, u-
żywanej jako jedna z ortodoksji mają-
cych rządzić zrozumieniem świata. Za-
pis Tyran Eros pochodzi mniej więcej
z tego samego okresu co wizja Erosa
jako pełni związku między ludźmi.
Czy wszyscy wykształceni ludzie po-

kolenia Chiaromontego czytali Gre-
ków? Z pewnością do roku 1968 greka
wraz z łaciną były obowiązkową czę-
ścią wykształcenia licealnego we Wło-
szech; wymagano jej także od europej-
skich filozofów. Greków czytała Han-
nah Arendt, która, jak widać z jej li-
stów, Chiaromontego szanowała, ale
się z nim nie przyjaźniła. Mary McCar-
thy wspomina o jednym z ich spot-
kań, dwudniowym pobycie we Floren-

6 Nicola Chiaromonte, „Che cosa rima-
ne, Taccuini 1955–1971”, red. Miriam
Chiaromonte, wstęp Wojciech Karpiński,
Il Mulino, Bologna 1995. Uprzednia pol-
ska wersja tej książki ukazała się w roku
2001 pod redakcją i w tłumaczeniu Sta-
nisława Kasprzysiaka, pod tytułem „Co
pozostaje. Notesy 1955–1971”, Czytelnik,
Warszawa.
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cji w roku 1959. Po ukazaniu się Kon-

dycji ludzkiej (1958) Chiaromonte na-

pisał do Arendt długi list i umówili się

na spotkanie we Florencji. Przez dwa

dni zwiedzali miasto, a gdy później Ma-

ry McCarthy, serdecznie zaprzyjaźnio-

na z obojgiem, spytała jedno z nich,

a potem drugie o tę wizytę, oboje od-

powiedzieli on(a) jest inteligentny(a),

ale tak abstrakcyjny(a)!7. A przecież,

jak twierdziła, byli do siebie podob-

ni, chociażby w tym, że ich zasadni-

czą troską była polityczna i osobista

moralność8.

Moja reakcja na Notatki Chiaro-

montego jest podobna do odczucia

wzajemnego Arendt i Chiaromontego

we Florencji: co za inteligentna, co za

głęboka książka, ale jak abstrakcyjna!

Nie jest to wcale zarzut wobec wydaw-

cy, redaktora i tłumacza: „abstrakcyj-

ność” jest spowodowana typem mate-

riału, który zawarty jest w tej książ-

ce. Jest to zapis procesu myślenia.

(Hannah Arendt, zresztą, także była fa-

natyczką myślenia.) Abstrakcyjność tej

książki polega na tym także, że, nie

będąc wychowani na filozofii greckiej,

nie traktując jej tak poważnie jak ro-

bili to zainteresowani filozofią ludzie

pokroju i z pokolenia Chiaromontego

i Arendt, nie czujemy, że mówi on za-

wsze o czymś konkretnym, rozmyśla

nad swoim życiem, nad życiem ludzi

wokół siebie. Warto czytać te myśli ra-

zem z listami do Muszki, na razie prze-

tłumaczonymi na polski w bardzo krót-

kim wyborze9. Widać w nich rozmyśla-

7 Mary McCarthy, „Postface”, [w:] Nicola

Chiaromonte, „The Paradox of History...”,

op. cit., s. 151.
8 Mary McCarthy poznała Arendt i Chia-

romontego w roku 1944 i były to dla niej

spotkania przełomowe jeśli chodzi o jej

podejście do polityki i moralności. Zob.

wstęp Carol Brightman do tomu listów

Hannah Arendt i Mary McCarthy, które

wymieniały ze sobą w latach 1949–1975:

„Between Friends, The Corespondence of

Hannah Arendt and Mary McCarthy”, op.

cit., s. IX.
9 N. Chiaromonte, „Listy do Muszki”,

tłum. Alina Kreisberg, wybór W. Kar-

piński, „Zeszyty Literackie”, 126, XXXII,

2, 2014, s. 49 –64.

nia Chiaromontego odniesione do je-

go pełnego pasji życia.

Książka podzielona jest tematycz-

nie, i z ogromnej ilości zapisków od-

czytać można strukturę, która pozwa-

la zrozumieć najważniejsze intelektu-

alne decyzje autora. Przedstawię tu tyl-

ko niektóre z wątków jego myśli. No-

tatki ilustrują rodzaj moralnego i inte-

lektualnego „kroku w bok”. Autor, się-

gając po Greków, sam wyznacza teren

i język swoich rozważań i nie poddaje

się wymaganiom rynku idei. Przyswaja

więc inną tradycję myślenia o świecie

niż ta, którą posługuje się jego epo-

ka. Zapłaci za to marginalizacją nawet

wśród swoich towarzyszy.

Obecność w świecie każdego z nas,

pisze, jest tymczasowa i przelotna;

trzeba więc patrzeć na rzeczywistość

od strony swego wnętrza; ale po to, by

życie nasze miało sens, trzeba o nim

myśleć nie w jego relacji do religii czy

ideologii, a tylko w stosunku do in-

nych osób, do ich wolnego od przy-

musu ideologii czy religii postrzega-

nia rzeczywistości. Także historia jako

ciąg faktów nie ma zewnętrznego wo-

bec nas sensu; jej sens jest tylko taki,

jaki ludzie nadawali „faktom”. Dzie-

je w ujęciu Tukidydesa dlatego są tak

dramatyczne, że objaśniają poglądy

Peryklesa, Nikiasza, Alkibiadesa na

wojnę ze Spartą, omawiając sposób

ich postępowania, by wreszcie opo-

wiedzieć o tym, jak te przewidywa-

nia rozbiły się o splot rozmaitych nie-

szczęść (s. 17).

Właściwa dziewiętnasto- i dwudzie-

stowiecznym ideologiom wiara w hi-

storię, a także idealistyczne i realistycz-

ne systemy filozoficzne stwarzają ba-

riery między nami a realnością, nami

a zrozumieniem naszego życia. Naj-

prostsze i najważniejsze greckie stwier-

dzenie to „Człowiek jest śmiertelny”.

Na tym właśnie zasadza się kres ludz-

kiej kondycji, a także jej godność

(s. 50). Sens jest wpisany w każde jed-

nostkowe życie, zarówno godne, nie-

godne, jak i pospolite (s. 38). Warunki

i okoliczności, w jakich toczy się nasze

życie, nie mają same w sobie znacze-

nia, chodzi tylko o to, jak będziemy

o nich myśleć, reagować na nie i co

z nich przekażemy innym. Bo nasze

życie dzieje się w teraźniejszości, ale

zakorzenione jest w przeszłości i wy-

chylone w to, co przekaże przyszłości.

I tak istnienie sprowadza się do same-

go siebie i z tego powodu czas nie jest

jego istotą, lecz wymiarem – podobnie

jak przestrzeń (s. 17).

Stwierdzenie „człowiek jest śmier-

telny” jest podstawą całkowitej rów-

ności ludzi; jest to równość wobec lo-

su, otwiera ona możliwość budowania

wspólnego świata. Ani wola człowie-

ka, ani jego rozum nie dają panowa-

nia nad własnym życiem, ale nie od-

biera mu to możliwości bycia wolnym

gdy świadomie stawia czoła zdarze-

niom i skutkom swych czynów. Czło-

wiek żyje (i tworzy) w realności, któ-

rą dzieli i tworzy z innymi ludźmi, te

więzy wyrażają się we wspólnym języ-

ku, w micie, a raczej w jednoczących je

różnorodnościach. Między mitem a lo-

gosem nie ma przeciwieństwa, to dwa

sposoby porozumiewania się, dwa ję-

zyki. Stąd sprzeciw wobec wszelkie-

go rodzaju monoteizmom, włączając

chrześcijaństwo, bo przetwarzają ludzi

w marionetki. Idealne życie społeczne

miałoby być podobne do teatru grec-

kiego, w którym bohaterowie zmagają

się z losem, chór ustanawia porządek,

a publiczność rozumie, co to jest ko-

nieczność. To podejście do teatru jako

miejsca, w którym społeczeństwo usi-

łuje samo siebie zrozumieć, było pod-

stawą jego krytyki teatralnej.

Ogromny wpływ na jego pojmowa-

nie myśli greckiej miała nigdy przez

niego osobiście nie poznana Simone

Weil. To Chiaromonte spowodował, że

jej tekst o Iliadzie ukazał się w pi-

śmie McDonalda w przekładzie Mary

McCarthy; we Francji tekst ten spo-

pularyzował Albert Camus. Za Simo-

ne Weil przeciwstawiał kulturę grecką

brutalnej cywilizacji rzymskiej; tak jak

ona czuł się wygnańcem ze świata Gre-

ków, który był dla niego ostatnim o-

kresemwolności. Od czasu zwycięstwa

Rzymu ludzkość żyje w diasporze, po

tym, gdy nastał kres polis, najpierw

za Aleksandra, a potem, kiedy zaczę-

ła się szerzyć owa katastrofa, jaką by-

ła dla całego świata śródziemnomor-
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skiego rzymska potęga (a także rzym-

skie ratio i jus), ludzkość wkroczyła

w erę gigantycznej „diaspory”. Stali-

śmy się tylko mrowiem tułaczy, któ-

rych jedynym wiatykiem była Księga

(Biblia i Ewangelie) i książki. I nie od-

naleźliśmy jeszcze ojczyzny...10. Z Si-
moneWeil dzielił uczucie rozpaczywo-
bec horrorów wojen i prześladowań,
zgadzał sie z jej odrzuceniem przemo-
cy, bo przemienia człowieka w rzecz.
Ale nigdy nie był pacyfistą, czego do-
wodzi jego akces do wojny w Hiszpa-
nii. Weil także w końcu odstąpiła od
pacyfizmu i tuż przed śmiercią w ro-
ku 1943 usiłowała wstąpić do wojska.
Jak ona, odrzucał państwo narodowe
i rozumiał politykę tak jak ją rozumieli

Grecy, to znaczy [jako] sprawy zwią-

zane z faktem współżycia w zorgani-

zowanej wspólnocie, nie tylko sprawy

„rządzenia” w ścisłym sensie tego sło-

wa11. Działalność polityczna to stawia-
nie oporu.

Polityka

Oczywiście, polityki nie można u-
prawiać samotnie, człowiek działa we
wspólnocie. Ale sposób, w jaki Chiaro-
monte i jego rozmówcy uprawiali poli-
tykę był, jak już wspomniałam, zawsze
mniejszościowy. A także bardzo indy-
widualistyczny. Przekonanie, że dzia-
łalność polityczna polega na niezgo-
dzie wyklarowało się w nim już w la-
tach trzydziestych, w debatach z An-
dreą Caffim i dwójką innych przyja-
ciół emigrantów, Mario Levim i Ren-
zo Giua. Choć doceniali potrzebę ist-
nienia organizacji takich jak Giustizia
e Liberta, oddzielało ich od niej ubó-
stwo myśli politycznej Carlo Rossellie-
go, sztywność ideologiczna jego i jego
towarzyszy. Czytanie Platona w szwa-
dronie lotniczym Malraux służyło od-
dzieleniu się od politycznych namięt-
ności i wyborów w szeregach republi-
kańskich. W Nowym Jorku nie włączył
się do żadnej organizacji. Po powrocie
do Włoch był częścią sieci demokra-
tycznych intelektualistów i redagował

10 N. Chiaromonte, „Listy do Muszki”, op.

cit., s. 53.
11 N. Chiaromonte, „List o polityce”, op.

cit, s. 130.

jedno z pism w tej sieci wydawanych.
Ale ludzie ci, i on sam,weWłoszech nie
mieli posłuchu. A przecież był jednym
z najważniejszych włoskich rozmów-
ców dla przedstawicieli lewicy antyto-
talitarnej – amerykańskiej, zachodnio-
i wschodnioeuropejskiej.

Łatwo oskarżać społeczeństwa, jak
to zawsze robimy, o to, że nie zro-
zumiało naszych bohaterów i za nimi
nie poszło. Czyż nie oświetlali naszej
drogi, sami siebie utrzymując w cie-
niu? Czyż nie wybrali, jakże szlachet-
nie, polityki myślenia raczej niż uwi-
kłania w nasze spory? We Włoszech
Chiaromonte i ludzie mu bliscy wy-
dawani są przez Zeszyty innej trady-

cji, pismo i ośrodek usiłujący zacho-
wać myśli środowiska, które jest już
zapomniane. Czy to zapomnienie jest
winą tego środowiska, czy popełniło
ono jakieś błędy, splamiło się pesymi-
zmem, który paraliżuje działanie? Czy
rozczarowania, rozgoryczenie, o któ-
rych pisałam, były powodem ich klę-
ski, która jest oczywiście także naszą
klęską? Łatwo nam przychodzi myśleć
o nich jako ofiarach. A przecież byli to
ludzie aktywni, myślący, wolni. Nie byli
ofiarami.

Przyczyną izolacji Chiaromontego
była z pewnością osobność jegomyśle-
nia, jak można zauważyć z tych paru a-
kapitów streszczenia Notatek. Charak-
ter tego myślenia wyznaczał antyhisto-
ryzm, odrzucenie wszelkiego determi-
nizmu; takiego języka w politycznym
życiu Włoch nie było. Polityczny, kul-
turowy i środowiskowy pejzaż powo-
jennych Włoch podzielony był sztyw-
no na dwie części: lewicową i pra-
wicową, żadna z nich mu nie odpo-
wiadała. Prawica była kościelna, lewi-
ca marksistowska; Chiaromonte nie
chciał się zamknąć w entuzjazmie dla
państwa narodowego, niepodatny był
na pochlebstwa nacjonalizmu, poszu-
kiwał innego miejsca. Przynależał do
innego świata, czuł się dobrze tylko
z tymi, którzy się czemuś opierali, byli
di malumore. Stąd jego zainteresowa-
nie Pasternakiem, Sołżenicynem, przy-
jaźń z Camusem, Gustawem Herlin-
giem, stąd podziw dla Miłosza.

Nie zależało mu na drukowaniu te-
go, co pisał. Ukazują się ciągle no-
we publikacje oświetlające różne frag-
menty jego życia. Patrząc z zewnątrz,
zastanawiam się, czy było udane, speł-
nione, lecz stosujemy wtedy jakiś sche-
mat i przykładamy go do materii, któ-
rej nie da się opanować. Życie Chiaro-
montego zderzyło się z wszystkimi naj-
ważniejszymi wydarzeniami dwudzie-
stego wieku. Z konfrontacji z totali-
taryzmem wyszedł zwycięsko. Nawet
młodzieńczy krótki akces do faszyzmu
posłużył, jak sam mówił, głębszemu
zrozumieniu, stanowił podstawę je-
go późniejszej siły moralnej. Otarł się
o pokusę przynależności i ją odrzucił.
Ale z pewnego punktu widzenia było
to życie niespełnione, bo jego postawa
nie zdobyła sobie aliantów, nie miał u-
czniów, naśladowców. Zamało (jak do-
tychczas) przekazał przyszłości. Tylko
w Polsce jest dziś czytany. I nawet tu
nie przez wielu.

Parę lat po śmierci Chiaromontego
Mary McCarthy pisała w NYRB, że re-
akcje na tę śmierć były nie tylko nad-
zwyczaj liczne i pochodzące od naj-
różniejszych osób, ale także ogromnie
osobiste, nieszablonowe. Był tak ory-
ginalny, że pisząc o nim, trudno sto-
sować zastane formuły. Poznałam go
z początkiem roku 1970 we Włoszech,
gdy właśnie zaczynała się moja emi-
gracja. Mój poprzedni tekst na jego
temat12 był podziękowaniem za go-
ścinność, przyjacielskie przyjęcie mnie
i moich współemigrantów do społecz-
ności wygnańców i uciekinierów. Wy-
dawał się mówić, że należymy do te-
go samego szczepu ludzi, których wy-
rzuciło z szyn, którzy nigdy już się nie
zatrzymają, stale przyglądając się świa-
tu. Będą czuwać, spać z jednym o-
kiem otwartym, dzielić z Chiaromon-
tem i całą rodziną jego przyjaciół los
ułomnego cyklopa. A niekiedy także
i zły humor.

12 Irena Grudzińska-Gross, „Mały pomnik

dla Nicoli Chiaromontego”, [w:] Irena

Grudzińska-Gross, „Honor, horror i klasy-

cy. Eseje”, Pogranicze, Sejny, 2012, s. 264–

–270.
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