Sergiusz Piasecki wedle Camila José
Celi

Camilo José Cela, hiszpański prozaik, laureat nagrody Nobla.
Florian Śmieja
Kiedy w roku 1989 roku nagrodę Nobla otrzymał prozaik hiszpański Camilo José
Cela, literatura hiszpańska chlubiła się już czterema laureatami tej prestiżowej
nagrody. Zdobyli ją dramaturdzy José de Echegaray (1832-1916) w 1904 roku i
Jacinto Benavente (1866-1954) w 1922, poeci Juan Ramón Jiménez (1881-1958) w
1956 i Vicente Aleixandre (1898-1984) w 1977.
Cela, urodzony w roku 1916 w północno-zachodniej prowincji Galicia, był jednym z
dziewięciorga rodzeństwa. Ponieważ matka pochodziła z Anglii, w Londynie spędził
pierwsze cztery lata życia. Jako dziecko pobierał nauki u jezuitów. Na uniwersytecie
zmieniał fakultety medycyny, prawa i humanistyki, nie kończąc żadnego. Poznał

natomiast wybitnych poetów (m.in. Pedra Salinasa), którzy wywarli nań znaczny
wpływ i zachęcili do pisania. Kiedy w 1936 r. wybuchła wojna domowa, Cela
zaciągnął się do szeregów wojsk gen. F. Franco.
Po wojnie zanim potrafił wyżyć z pióra, zarabiał na życie próbując kolejno szczęścia
jako toreador, aktor filmowy i urzędnik państwowy. Pociągały go podróże, zwłaszcza
piesze wędrówki przez biedne regiony Hiszpanii. Wybrał się też w dwie długie
podróże do Ameryki Południowej.
Debiutował jako poeta w 1935 roku, potem publikował opowiadania, a w 1942
wydał powieść „Rodzina Pascuala Duarte”, która przyniosła mu ogromny rozgłos i
przełożona została na wszystkie ważniejsze języki. Jest to opowieść brutalna i
okrutna o straconym przez uduszenie mordercy, człowieku, który nie umiał
opanować swoich nieludzkich aktów, wymierzającym własnymi rękami
sprawiedliwość w proteście przeciwko ślepym prawom. Czuł się zmuszony używać
normy nienormalności w swoim życiu.
W powieści „Ul” znakomity obserwator pokazał przekrój życia stolicy Hiszpanii.
Uchodzi ona za najambitniejszą powieść Celi, którego dictum „Życie nie jest dobre.
Człowiek też nie jest dobry”, doskonale do niej pasuje. Ta eksperymentalna powieść,
której bohaterem jest Madryt z 1943 roku ukazany w 160 różnorodnych postaciach,
nacechowana jest smutkiem, tragedią i gwałtem owych czasów, poczuciem klęski i
rozczarowania.

Camilo José Cela
Kiedy nawiązałem z Celą kontakt listowny, obie książki były już w rękach tłumaczy
polskich. Pisarz sugerował, bym się podjął przekładu jakiejś innej jego książki. Nie
skorzystałem. Najwyraźniej nie miałem nosa do interesu. Zresztą pisałem do niego w
sprawie Sergiusza Piaseckiego.
W 1944 r., kiedy po przekładach na angielski (1938), francuski (1940) i włoski (1942)
ukazała się hiszpańska wersja „Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy”, Cela w
czasopiśmie „Arriba” zamieścił artykuł „Niezwykły człowiek – Sergiusz Piasecki”.
Szczegóły życiorysu zaczerpnął z przedmowy Melchiora Wańkowicza. Hiszpana
zachwyciły takie cechy Piaseckiego, jak brawura, duma, samotność, życie aktywne,
sentymentalność. Ujęła go postać człowieka, który po „górnym” życiu wojennym nie
potrafił sobie znaleźć miejsca w cywilu. Piasecki zaznaczający w swoim podaniu o
ułaskawienie, że nie był człowiekiem złym, ale pechowym, przypominał bohatera
powieści Celi „Rodzina Pascuala Duarte”, to też artykuł nosi znamienną dedykację
„Ku pamięci Pascuala Duarte”. Jego autor przyznał, że go historia Piaseckiego
wzruszyła. Dlatego ten „niezwyczajny człowiek” w artykule Hiszpana wyszedł na
wolność dopiero z chwilą wybuchu wojny światowej w roku 1939 – „wyszedł przez
bramę wiodącą na śmierć”.

Sergiusz Piasecki sportretowany przez Witkacego, fot.
obraz ze Zbiorów Muzeum Literatury.
Józef Łobodowski, który w tym czasie pojawił się w Hiszpanii, dostarczył autorowi
szczegółów owego napadu rabunkowego, za który Piasecki stanął przed sądem i
został skazany. Powstał więc drugi artykuł Celi, w którym podzielił on się z
czytelnikiem nowymi wiadomościami, chociaż nie wszystkie były prawdziwe. W
trzecim wreszcie artykule „Skończmy już z Piaseckim”, Cela dał się ponownie

ponieść swojej fantazji. Usprawiedliwiając nieścisłości pierwszego artykułu pokazuje
Piaseckiego, który przeżywszy wojnę niemiecko-polską, niczym stary wilk nocami w
śniegach przeprowadzał ludzi na Litwę, unikając straży obu armii sprzymierzonych
na zgubę Polski: niemieckiej i sowieckiej.

Sergiusz Piasecki. As polskiego wywiadu i znakomity pisarz.

Segiusz Piasecki
Jak z tytułu wynikało, miał to być artykuł ostatni dopowiadający rzeczy do końca.
Osłaniając się słowem „pogłoska”, Cela kazał jeszcze Piaseckiemu walczyć w
Powstaniu Warszawskim i zginąć w walce. Sam pisarz tak wersję swoją tłumaczył:
Był to może najlepszy koniec dla człowieka, który pewnej nocy, patrząc przez
zakratowane okno celi zakochał się jako młodzik w Wielkiej Niedźwiedzicy, w

zimnej hieratycznej Wielkiej Niedźwiedzicy.
Kiedy doniosłem Celi, że Piasecki nie tylko wojnę przeżył, ale nawet mieszkał w
Anglii niedaleko ode mnie, Hiszpan odezwał się natychmiast. W liście z 21 stycznia
1960 r. prosił o szczegóły dotyczące życiorysu Piaseckiego począwszy od roku 1939,
obiecując napisać nowy artykuł, aby – jego słowami – z satysfakcją postawić rzeczy
na właściwym miejscu. Chciał też w wydawanym przez siebie na Majorce
czasopiśmie „Papeles de Son Armadans” wydrukować jakieś opowiadanie
Piaseckiego.
Zwróciłem się do mieszkającego w St. Leonards-on-Sea pisarza i wnet otrzymałem
dużą kopertę różnych jego tekstów i listów z adnotacją, że opowiadań krótkich nie
posiada, ale że mogę wybrać dowolny fragment jednej z powieści. Napisałem o tym
do Celi, załączając uzupełniony życiorys Piaseckiego. Odpowiedzi już się nie
doczekałem, sekretarka powiadomiła mnie, że pisarz wyjechał w zagraniczną podróż
i że odezwie się po powrocie. I na tym kontakt się urwał.
Kiedy w 1976 roku wyszedł IX tom dzieł zebranych Celi, owe trzy artykuły
poświęcone Piaseckiemu ukazały się po raz pierwszy razem i , okazało się, bez
żadnych ingerencji czy przypisów autora, który wolał najwidoczniej zachować
dokumenty swojej wyobraźni artystycznej, gdyż nie harmonizowała mu cicha śmierć
w małym angielskim miasteczku z człowiekiem niespokojnym, którego przyrównał do
Pascuala i który go wzruszył. Swoim autorytetem wielkiego twórcy sam wymierzył
sprawiedliwość poetycką samotnemu wędrowcowi spoczywającemu na obczyźnie
pod prostym kamieniem oznaczonym konstelacją Wielkiej Niedźwiedzicy.

