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   Jan Tomkowski (Ostatnia miłość) 
zauważa, że o pierwszej mi³ości napi-
sano mnóstwo utworów, a o ostatniej 
niewiele. „Ostatnia mi³ość może być 
darem i oczyszczeniem, choć bywa 
niekiedy tragedi¹ i przekleństwem. 
Zawsze jest natomiast buntem prze-
ciwko starości, przemijaniu i śmierci. 
Oczywiście buntem daremnym, ale 
jakże heroicznym”. Daremnym, o-
wszem, ale czy heroicznym? Może 
raczej ża³osnym w niektórych przeja-
wach, chyba wiem coś o tym. Zyg-
munt Hübner modli się: nie daj Panie, 
abym na starość zapomnia³ o swej sta-
rości – jest to prośba maj¹ca w pew-
nym momencie większ¹ wagę od in-
nych zanoszonych do niebios. Wielu 
autorów mówi o tym, mówi¹ prawie 
tak samo. Antoni S³onimski: to nic 
dziwnego, że czasami człowiek czu-
je się staro; nieszczęście zaczyna się 
wtedy, gdy czuje się m³odo. Julian 
Tuwim: starość nie jest taka straszna; 
straszne jest to, że będ¹c starym jest się 
wci¹ż jeszcze m³odym. Oscar Wilde 
(w Portrecie Doriana Graya): dramat 
starości nie na tym polega, że cz³owiek 
się starzeje, ale na tym, że pozostaje 
m³ody. Jeden tylko Witold Gombro-
wicz twierdzi, że rozsta³ się z m³odo-
ści¹ radykalnie i raz na zawsze: m³o-
dość trwa do trzydziestki, potem od 
razu jest starość. „Należę do ludzi, któ-
rzy nigdy nie zaznali średniego wie-
ku, smak starości poczu³em od razu 
po rozstaniu się z m³odości¹”. 

  Jan Tomkowski wspomina o Śmier-
ci w Wenecji Tomasza Manna. Kiedy 
czyta³em tę nowelę po raz pierwszy 
maj¹c dwadzieścia kilka lat, wszyst-
ko, co potrafi³em w niej znaleźć – nie-
planowana wyprawa starego pisarza 
do Wenecji, potem do Lido, zachwyt
czternastoletnim Tadziem, to, co dzia-
³o się potem (czernienie w³osów i w¹-
sów) aż do śmierci na plaży – by³o 
trudnym do zrozumienia i przyjęcia 
pasmem dziwactw niemieckiego mie-
szczucha. Dzisiaj zwracam uwagę na
coś zupe³nie innego: przecież stary 
Aschenbach mia³ ledwie pięćdziesi¹t 
parę lat! Dziś myślę raczej o sobie niż 
o postaci literackiej. Myśla³em o sobie
także podczas lektury Dziewczynki 
z hotelu Excelsior Eustachego Rylskie-
go.  
  Bardziej od noweli zajmuje Tom-
kowskiego film Luchina Viscontiego 
pod tym samym tytu³em (1970, Gus-
tawa Aschenbacha gra³ Dirk Bogarde). 
Mnie od razu przychodzi do g³owy 
film Między słowami Sofii Coppoli. 
Dobrze wiem, co Scarlett Johansson i 
Bill Murray powiedzieli sobie w ostat-
niej scenie.

  Więc – świadomość. Przyjęcie tego 
co konieczne, akceptacja. Lustro (tak, 
ten w lustrze to niestety ja) i przezwy-
ciężenie chęci odwrócenia wzroku. 
Artur Międzyrzecki zanotowa³ (czer-
wiec 1991 rok): „Śmierć zaczyna się 
wtedy, kiedy zaczynasz nie podobać 
się samemu sobie” (podkr. autora). 
Czes³aw Mi³osz (Też lubiłem): „Ja też 
lubi³em kiedyś patrzeć w lustra,/ Aż
sam przekona³em się, co znaczy od-
chodzić […]”. Eugene Guillevic: „Nie 
wystarczy/ Starzeć się// Trzeba/ Wie-
dzieć i sobie mówić,/ ̄ e to jest starość.// 
¯yć w samowiedzy/ swego starzenia”. 
Sandor Márai (zapis 31. X. 1984 r.): 
„Umieranie zaczyna się wtedy, kiedy
cz³owiek już nie uważa swojej śmierci 
za coś niemożliwego”. Mi³osz: „I na 
nic protest./ Starzy ludzie już wiedz¹, 
dlatego cichn¹”.
  Starość jest przede wszystkim przy-
pad³ości¹ cia³a. Cia³o jest materialne, 
a jednym z atrybutów materii jest cza-
sowość. Jan Kott (Ja i ciało) porów-
nuje starość do ostatniego antraktu. 
„Cia³o powoli się uniezależnia i od-
chodzi. Wypadaj¹ zęby, nogi staj¹ się 
naprzód niepos³uszne, a potem bez-
wolne, pęcherz wymyka się spod kon-
troli. […] Nie wiem, czy to najlepsze
s³owo, ale na starość i ja i cia³o staj¹ 
się niemoralne”. O cielesności, o fi-
zyczności egzystencjalnego doświad-
czenia starości pisze wielu poetów
metafizycznych. Czes³aw Mi³osz (Sta-
rzy): „Widok starych i brzydkich męż-

czyzn i kobiet, szczególnie tych sta-
ruch wlok¹cych się o kiju. Zosta³y 
zdradzone przez swoje cia³a, niegdyś 
piękne i taneczne, ale wewnątrz każ-
dej pali się lampka świadomości, st¹d 
zdziwienie: «- Więc to jestem ja? 
Ależ to nieprawda!»”. Helena Raszka 
(Żegnaj): „Jestem chora na starość./ 
Jestem m³oda na życie./ Moje cia³o 
nie kocha mnie,/ ja kocham ziemię,/
która rodzi ptaki i motyle./ Mój ból 
wyje we mnie,/ mój człowiek/ uśmie-
cha się do ciebie”. I jeszcze William 
B. Yeats (w przekładzie Czesława 
Mi³osza): „Co z tym absurdem teraz 
pocz¹ć mam -/ Serce, stroskane serce 
– z t¹ karykatur¹, z moj¹ starości¹? Tak 
jest przyczepiona/ Do mnie, jak ciężar
do psiego ogona./ A nigdy bardziej 
namiętn¹ i górn¹/ Nie ży³em wyobraź-
ni¹, nigdy wzrok i s³uch/ Na niemoż-
liwość bardziej nie czeka³y”.
  W „gerontologicznym” numerze 
„Więzi” o starości pisz¹ socjolog, le-
karz psychiatra; mówi¹ o niej – jako 
o w³asnym doświadczeniu – ludzie 
starzy. M¹dre, wyważone teksty i wy-
powiedzi; czytam je z niejakim przy-
musem, ma³o krzepi¹ca lektura. Eufe-

mizmy takie jak „jesień życia” czy „se-
niorzy” kryj¹ czas wyznaczany przez
zegary cierpienia – choroby, spo³eczn¹ 
marginalizację. Bywa, że ratunkiem 
przed wykluczeniem staje się rozpacz-
liwe, ża³osne w wyrazie naśladowa-
nie „m³odych”. Trzeba dodać, że mar-
ginalizacji tego rodzaju podlega coraz
większy odsetek ludności: już co dzie-
si¹ty cz³owiek na świecie, i co pi¹ty 
w Europie przekroczy³ sześćdziesi¹t-
kę (w Polsce to 17% populacji).
  Przykre, że pocz¹tki odstawiania na 
boczny tor ludzi starych widoczne s¹ 
już w grecko – rzymskim antyku: sta-
rość jest przekleństwem bogów (wiecz-
nie m³odych). Augustyn Aureliusz sta-
rzej¹ce się, brzydn¹ce cia³o uważa³ za 
symbol grzechu, przemijania będ¹ce-
go następstwem utraty Raju. Inaczej 
w Chinach, gdzie zdanie „Jaka Pani 
stara” jest wci¹ż największym kom-
plementem, jakim można obdarzyć 
kobietę. Na Zachodzie triumfuje me-
lanż spo³ecznego darwinizmu i utyli-
taryzmu; tysi¹ce nursing homes chro-
ni¹ zdrowe spo³eczeństwo przed nie-
do³ężnymi starcami. W tzw. otwartym 
spo³eczeństwie pe³ni¹ praw cieszą się
wszyscy z dwoma wyj¹tkami – prze-
stępców i starców.

2. Wielkie, stare, zasmucone zwie-
rzę. 

  Jaros³aw Iwaszkiewicz t³umaczy się, 
pisz¹c w 1945 roku (Sprawy osobiste), 

że bardziej od reformy rolnej interesu-
je go wci¹ż jeszcze mi³ość: „[…] Cóż 
ja mam robić, że na starość/ Czuję się
tak jakby w m³odości?”. Na starość, 
akurat! Prawdziwa starość dopiero  
przed nim, będzie ży³ jeszcze trzydzie-
ści pięć lat, ale niewykluczone że już
wtedy, przekroczywszy w³aśnie pięć-
dziesi¹tkę, móg³ spojrzeć na to, co mi-
nę³o. Wcześniej m³odość nie stanowi 
przedmiotu uwagi, pozostaje nieza-
uważana, nieobecna; można odnieść 
wrażenie, że cz³owiek najbardziej sta-
ry jest wtedy, gdy pozostaj¹c m³odym 
nie jest jeszcze samoświadomy, nie 
jest bytem „dla siebie”. Micha³ Pawe³ 
Markowski (Wielkie, pobrudzone, za-
chwycone zwierzę) mocniej i jak gdy-
by przeciwstawnie to ujmuje. Jego
zdaniem Iwaszkiewicz nigdy nie by³ 
m³ody. Nie o brak stosunku do minio-
nego życia (m³odości) tu chodzi, ale o
trwa³¹ nieobecność samego tego życia 
– o brak realnego, a nie tylko wyobra-
żonego uczestniczenia w nim, pełne-
go akceptacji zanurzenia się w potoku 
zdarzeń, jakie przynosi. „Wieczna sta-
rość Iwaszkiewicza polega³a na tym, 
że nieustannie rozmija³ się z życiem i 

życie się z nim rozmija³o, to natężaj¹c 
jego pragnienia, to gasz¹c. Iwaszkie-
wicz nigdy nie ży³, nigdy się w życiu 
nie umości³. Lecz tylko do życia się
rwa³ lub z niego usuwa³, pozostaj¹c 
zwykle poza nim. […] Iwaszkiewicz 
nie żyje, ale pragnie żyć. Doświadcza 
życia najmocniej wtedy, gdy mu ono 
ucieka albo nie zwraca na niego uwa-
gi”. Chyba Henryk Grynberg napisa³ 
o kimś (może o sobie?), że próbowa³ 
żyć, ale nic z tego nie wysz³o, więc 
zosta³ pisarzem.
  „… i ja na tym leżę/ Jak wielkie, po-
brudzone, zachwycone zwierzę”, frag-
ment pięknego wiersza (*** Kwiaty, 
owoce, liście…), który Micha³ Pawe³ 
Markowski uczyni³ tytu³em swego 
szkicu. Chyba jednak więcej smutku 
i starczej rezygnacji w tym leż¹cym 
zwierzęciu niż zachwytu. Od pewnego 
momentu – a może zawsze tak by³o, 
jak chce Markowski – życie jest dla 
Iwaszkiewicza wy³¹cznie czymś, co 
ucieka, wymyka się. Przemijanie jest 
piek³em, notuje w Dzienniku; coraz 
mniej może się zdarzyć, nic już się nie 
zdarzy. „Nie zakochasz się, nie zoba-
czysz po raz pierwszy wydrukowane-
go twojego wiersza, już nigdy nie po-
s³yszysz pierwszego p³aczu twojego 
nowo narodzonego dziecka”. Nowo 
narodzone dziecko, to już doros³a ko-
bieta. „Dzisiaj, ca³uj¹c Marysię w czo-
³o, zobaczy³em mnóstwo bia³ych ni-
tek w jej w³osach. Jakie powinno być
uczucie ojca, kiedy zobaczy, że jego 
dziecko się starzeje?”. Nie mówi jakie 
by³o jego uczucie, czy w ogóle by³o ja-
kiekolwiek, czy ży³ w tej jednej choć-
by chwili, doznawa³ czegoś prawdzi-
wego. Zastanawia się, jakie powinno 
być. 
  Niektórzy teologowie żartuj¹, że Pan 
Bóg na starość z³agodnia³. Jaros³aw 
Iwaszkiewicz nie z³agodnia³, jego sta-
rość nie by³a starości¹ Georgesa, boha-
tera Miłości Michaela Hanekego. Pi-
sze że pozosta³a mu już tylko osch³ość
serca i bezsilna z³ośliwość: „Odgry-
zam się jak pies”. Odgryza się swoim 

bardzo odleg³ym bliskim („jak bardzo 
ich nie znam, nie mam pojęcia o prze-
życiach i myślach najbliższej mi isto-
ty”). Niewyobrażalnie trudna jest dla 
starego Iwaszkiewicza wspó³obecność 
przy meblu symbolizuj¹cym przecież 
domow¹ wspólnotę, przy stole: siedz¹ 
przy nim „Trzy stare i zdzicza³e kobie-
ty, których widzenie świata jest zupe³-
nie nienormalne”. ̄ al, poczucie krzyw-
dy. „¯ona mnie zdradzi³a, przyjaciel 
mnie zawiód³, dzieci mnie opuści³y 
– zosta³y mi tylko psy”. Rzeczywiście, 
śmierć Tropka i Medorka poruszy go 
bardziej niż śmierć wielu znajomych i 
przyjació³, ich odejście podkopuje, jak 
to określa, ca³e jego bytowanie. ¯ona, 
zwrócona coraz bardziej ku sobie i 
zdradzaj¹ca go z Panem Bogiem, cór-
ki oddalone i zimne jak herbata, któr¹
zrobi³a mu jedna z nich. Bywa że do-
strzega w sobie egoizm, ale tylko przez 
chwilę. Wystarczy jakiś serdeczny list, 
by odrzucić tę nieprzychyln¹ możli-
wość: „Może ja rzeczywiście jestem 
dobry cz³owiek? Muszę spytać dla 
pewności Waldorffa”.

  Umiera 2 marca 1980 roku, ostatni 
zapis opatrzony jest dat¹ 10 lutego. 
Wkleja tam laurki z „Trybuny Ludu”, 
o Gierku pisze „pan Edward”, ma
świadomość instrumentalnego wyko-
rzystywania go przez partyjne w³adze 
(„jestem tylko potrzebny im doraźnie, 
w kombinacjach politycznych”). Mi-
mo bolesnych przeżyć pisze wci¹ż 
sk³adne teksty, martwi go nawet taki 
warsztatowy automatyzm. Jest znu-
dzony światem, sob¹, myśli o zbliża-
j¹cym się końcu („Bezsenne noce s¹ 
jakieś dziwne. Poświęcone myślom o
śmierci i o tym, że to już zaraz zrobi 
się ten krok”). Niepokoi go przypusz-
czenie, że po śmierci można wci¹ż 
jeszcze coś odczuwać, myśleć. S³ucha 
śpiewu sędziwej Henryki Januszew-
skiej i zapisuje: „Fenomenalna. ̄ e-
bym to ja mia³ siedemdziesi¹t lat!!”. 
Ma osiemdziesi¹t trzy lata, dwa i pó³ 
roku życia przed sob¹.
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