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Korespondencja

1.  Julia Hartwig do Jerzego Turowicza

Łagów, 10 lipca 1950

Drogi Panie!
Wiele mam dla Pana serdeczności, i własnej, ze swojej strony, i za‑

pożyczonej, jeszcze z lutego tego roku, z pobytu Ksawerego Pruszyń‑
skiego w Polsce, a może i wcześniej. Zawsze zresztą słyszałam o Panu, 
co najlepsze. Proszę to przyjąć, jako coś należnego sobie; tak niewielu 
ludziom chciałoby się taką dobrą miarą odmierzać i serdeczność, 
i szacunek, i uścisk ręki, który ma coś znaczyć!

Nie przypuszczałam, że w moim pierwszym liście do Pana będę 
Go prosić o coś, a jednak nie waham się z tą prośbą, która kojarzy 
się najściślej z całym podglebiem tej korespondencji, i wiąże wprost 
z Cmentarzem Rakowickim w Krakowie: 13 lipca upływa miesiąc od 
śmierci Ksawerego. Nie mogę Go sama odwiedzić i jest mi bardzo żal, 
że nie mogę Mu przynieść kwiatów.

Proszę, niech Pan Mu je poda ode mnie, tak bym chciała, żeby je 
miał między 11 ‑tą a 12 ‑tą, w przypuszczalnej godzinie śmierci.

Za taką usługę katolicy mówią najpiękniej, jak znam, bo: Bóg 
zapłać. I ja tak Panu mówię, najpokorniej.

Julia Hartwig

Kartka papieru przebitkowego (228 na 285 mm), zapisana jednostronnie. List nadany 
pocztą ekspresową i zaadresowany: W Pan Jerzy Turowicz, Kraków, ul. Wiślna 12, 
Redakcja „Tygodnika Powszechnego”. Dwa znaczki z podobizną Bolesława Bieruta, 
trzy z „gołąbkiem pokoju” i z hasłem „Wywalczymy trwały pokój” oraz jeden z trójką 
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murarską odbudowującą Warszawę. Stempel: Łagów Lubuski 10 VII 50 i Kraków 
11 VII 50. Dodatkowo stempel z hasłem: „Żądamy zakazu broni atomowej. Rząd, 
który pierwszy użyje broni atomowej, będzie potępiony przez ludzkość jako zbrod‑
niarz wojenny!”.

Ksawery Pruszyński (ur. 4 grudnia 1907 w Wolicy Kierekieszynej, zm. 13 czerwca 
1950 w wypadku samochodowym nieopodal wsi Rhynern w RFN) – prozaik i pub‑
licysta. W czasie studiów należał do konserwatywnej Myśli Mocarstwowej i debiu‑
tował w 1931 r. na łamach związanego z nią pisma „Civitas Academica”, pisywał też 
m. in. w redagowanym przez Jerzego Giedroycia „Buncie Młodych”. W 1933 r. ożenił 
się z Marią Meysztowicz, z którą się rozwiódł w 1948 r. Podczas kampanii wrześnio‑
wej bez powodzenia usiłował wstąpić do wojska. W październiku 1939 r. przedostał 
się do Francji i jako kapral podchorąży Brygady Podhalańskiej w 1940 r. walczył pod 
Narwikiem. Po upadku Francji wraz z Wojskiem Polskim został ewakuowany do 
Wielkiej Brytanii, współpracował m. in. z londyńskimi „Wiadomościami Polskimi” 
i „Nową Polską”. W 1941 r. został mianowany attaché prasowym ambasady RP w Kuj‑
byszewie w ZSRR. W 1944 r. walczył w Normandii. Po wojnie podjął pracę w służbie 
dyplomatycznej PRL. Pochowany został na krakowskim cmentarzu Rakowickim. 
Wydał m. in. reportaże W czerwonej Hiszpanii (Rój 1937) i opowieść Droga wiodła 
przez Narwik (Londyn 1941).

Julia Hartwig poznała Ksawerego Pruszyńskiego w Paryżu, dokąd w 1947 r. wyje‑
chała na stypendium przyznawane polskim pisarzom przez rząd francuski. „Związek 
z nim ułożył się dla mnie w historię tragiczną – wspomina w rozmowie z Jarosła‑
wem Mikołajewskim, opublikowanej 26 marca 2005 r. w «Wysokich Obcasach», 
dodatku do «Gazety Wyborczej» – choć spotkania z taką osobą trudno nie uznać 
za szczęście. […] Chcieliście się pobrać? – pyta Mikołajewski. – Tak, i wyglądało 
na to, że nasze losy się złączą. Mieszkał w Hadze, gdzie byłam kilkakrotnie. Tam 
poznałam jego dzieci, które nasz związek bardzo ładnie przyjęły. […] Po powrocie 
z Paryża do Warszawy, w 1950 roku, zamieszkałam w Oborach, w pałacu należącym 
do Związku Literatów – był wtedy zupełnie pusty. Czekałam na Ksawerego, jechał 
do mnie z Hagi samochodem i w dniu, kiedy miał przyjechać, dostałam telegram, 
że zginął w wypadku na obszarze Niemiec. Zaczął się dla mnie okres bardzo trudny, 
ale los robi, co chce, i po jakimś czasie pojawił się Artur. I on mnie z tego wyszarp‑
nął – tylko tak można to nazwać. Teraz patrzę na okres do roku ’50 i po ’54 jako na 
dwa zupełnie odrębne życia. Tamto zakończyło się cierpieniem, to nowe dało mi 
nieprawdopodobną szansę. Trudno mi dziś wyobrazić sobie coś bardziej harmonij‑
nego niż życie z Arturem – te same zajęcia, upodobania, to samo odczuwanie. To 
straszne tak powiedzieć, ale ktoś pewnie miał coś na myśli, jeśli tak poukładał te 
wszystkie wydarzenia”.

Jerzy Turowicz poznał się z Ksawerym Pruszyńskim przed II wojną światową. 
W 1945 r. zaproponował mu współpracę z „Tygodnikiem Powszechnym”, co zaowo‑
cowało szeregiem jego opowiadań i artykułów publikowanych w „TP”.

2.  Julia Hartwig do Jerzego Turowicza

Łagów, 14 sierpnia 1950

Drogi Panie,
serdecznie dziękuję za spełnienie mej prośby i za list. Proszę mi 

wybaczyć to, co powiem, ale tylko w wierzących katolikach jest taka 
powaga wobec spraw ostatecznych i wobec ludzi nimi dotkniętych, 
jakiej na próżno szukać gdzie indziej.

Kiedy przychodzi się zwrócić do tych, co odeszli, potrafimy przy‑
wołać tylko ich dotykalne wspomnienie, ale co dalej, co dziś, w tej 
chwili, gdy ich już nie ma? Trzeba było aż tyle, żeby dojść wreszcie do 
tego pytania? Szukając wokół siebie tej znikłej obecności, wierzę, że 
trwa ona, mimo wszystko. Łatwo pewnie uwierzyć w koniec zła, ale 
nie sposób w koniec, tak przypadkowy, cnoty i uczucia.

Kiedy wszystko obsuwa się spod nóg, ludzie systematycznie wie‑
rzący wydają się godni zazdrości. Ale opory przyjęcia zewnętrznych 
oznak kultu bywają zbyt wielkie, opory wobec całej jego organizacji, 
w najszerszym znaczeniu, od organizacji Pisma począwszy.

Może tak mówią nieucy i pyszałkowie, ale mówi tak także człowiek 
zagubiony, który szuka, nie żeby odrzucić, ale żeby okrucieństwu 
istnienia sprostać.

W czym czerpać tę siłę, o której Pan wspomina tak prosto i tak dys‑
kretnie w zakończeniu swego listu? Dla mnie powinna by ona wynikać 
ze związków z życiem i obowiązków, ale prawdziwych, wobec niego. 
Kiedy one znikają… Skoro związki te się urywają, cóż nas przy nim 
trzyma? Wiem, niestety, że w mnożeniu obowiązków celują wszyst‑
kie pozytywne ideologie i religijne, i świeckie; mój przypadek został 
tam też przewidziany. Troska o zachowanie zdrowych społeczeństw 
kierowała ludzkością zaiste od najdawniejszych czasów!

Ale dziękuję Panu z serca za intencje, które mnie prawdziwie po‑
ruszyły. Najlepsze Panu myśli przesyłam,

Julia Hartwig
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Kartka papieru (210 na 295 mm), zapisana jednostronnie. Koperty brak.
Wspomniany przez Julię Hartwig list Jerzego Turowicza nie zachował się.

3.  Jerzy Turowicz do Julii Hartwig

[Kraków, jesień 1950]

Droga Pani,
proszę mi wybaczyć, że nie od razu na list odpowiedziałem. 

Wyjeżdżałem ostatnio na kilka dni do Warszawy, oto przyczyna 
zwłoki. Chciałbym bardzo pomóc Pani w obecnych trudnościach, 
bardzo mi na tym zależy. Czy potrafię?

Pisze Pani o obecności tych, którzy odeszli, wierzy Pani, że ona 
trwa. Mimo wszystko. Ma Pani zupełną rację. Mimo braku prze‑
słanek racjonalnych, zdrowy instynkt czy intuicja mówi Pani, że to 
tak nie może się kończyć, by nie zostawało nic, tylko wspomnienie. 
Oczywiście, ja jestem w łatwiejszej sytuacji. Nie tylko wierzę w obec‑
ność zmarłych, ale wiem, że istnieją, wiem, że istnieje i trwa łączność 
duchowa, że żywi i zmarli należymy do jednej społeczności i że kie‑
dyś się spotkamy po ciał zmartwychwstaniu. Piszę w i e m, piszę to 
zupełnie świadomie, mam niezachwianą pewność, wiara nie jest dla 
mnie czymś antyracjonalnym czy irracjonalnym, ale, że tak powiem, 
surracjonalnym, pokrywa się i zgadza z tym, co mówi rozum.

Wiem, że uwierzyć nie jest łatwo. Kościół widziany z zewnątrz jest 
czymś niepokojącym i niepojętym, wiele cech jego musi odpychać, 
musi stwarzać ogromne opory. Wydaje mi się nieraz, że gdybym 
nie wierzył, gdybym był na zewnątrz Kościoła, byłbym chyba jego 
zawziętym wrogiem. Jeśli wiara katolicka nie jest prawdziwa, jeśli 
jest zabobonem, iluzją czy ucieczką od rzeczywistości, to w takim 
razie Kościół jest jakąś olbrzymią, potworną mistyfikacją, jego 
członkowie są albo kłamcami, albo okłamanymi, a kapłani szarla‑
tanami. Wszystko to razem jest wtedy oczywiście jakąś straszliwą 

przeszkodą na drodze postępu i rozumu. Ale jeśli wiara jest prawdzi‑
wa? Jeśli Kościół jest naprawdę instytucją założoną przez Chrystusa‑

‑Boga i  wyposażoną przez Niego w  sposób nadprzyrodzony? Nie 
muszę tłumaczyć Pani, jak szalone otwiera to perspektywy. Otóż 
widzi Pani – przepraszam, że o sobie mówię – ja w i e m, że Koś‑
ciół jest prawdziwy. Kościół z wewnątrz wygląda zupełnie inaczej, 
tylko z  wewnątrz można go rozumieć, te wszystkie cechy jego, 
które – słusznie – powodują opór, Pani opór np., maleją w tamtej 
perspektywie albo nabierają innego sensu. A oczywiście są rzeczy 
złe i małe, i ciasne, bo Kościół jest boski i ludzki zarazem, bo to my 
jesteśmy źli, mali i ciaśni, bo ja jestem taki. A Panią chyba o jedno 
mogę prosić: by Pani nie zapominała, że wiara i Kościół mogą być 
prawdziwe. A jeśli są…

Pisze Pani, że ludzie wierzący wydają się godni zazdrości. Oczy‑
wiście, że są godni zazdrości, choć może nie jest zawsze rzeczą łatwą 
być chrześcijaninem. Właśnie dlatego że jesteśmy źli i mali, i właśnie 
dlatego że być chrześcijaninem to jest przede wszystkim olbrzymia 
odpowiedzialność. Odpowiedzialność za wszystko: za świat, za hi‑
storię, za całą ludzkość i każdego człowieka. Także i za tych, którzy 
są na zewnątrz, poza Kościołem, poza światłem. Odpowiedzialność 
tak olbrzymia, że nie mógłby jej unieść człowiek świadomy, gdyby 
nie to że nie musi jej nieść sam, Bóg mu w  tym pomaga. Niech 
Pani nie myśli, że uważam katolików za lepszych od ludzi niewie‑
rzących. Pisałem, że są źli i mali, są często niegodni i gorsi od ludzi 
niewierzących. Ale na ogół są szczęśliwsi i – jak Pani pisze – godni 
zazdrości. Dostali – bez żadnej własnej zasługi – światło i prawdę, 
choć, powtarzam, nie dostali tej prawdy tylko dla siebie.

Pyta Pani, skąd brać siłę, gdy związki z życiem i obowiązki wzglę‑
dem niego znikają. Nie wiem, czy potrafię Pani odpowiedzieć, ale 
myślę, wiem o tym, że one nie znikają. Każdy z nas wziął z życia 
bardzo dużo, cała przeszłość składa się na to, że jestem taki, jaki 
jestem, tym czym jestem. I  temu życiu trzeba to oddać. Jesteśmy 
z  życiem związani tysiącem nici, choć nieraz o  tym nie wiemy. 
Myślę, że najważniejsze obowiązki, jakie mamy, to szukać prawdy 
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i  tej prawdzie świadczyć; to, dalej, kochać Boga i  człowieka, nie 
osobno, ale razem Boga przez człowieka i człowieka w Bogu – a jeśli 
Boga nie znamy, to zawsze jest człowiek, i zawsze poprzez człowie‑
ka możemy dosięgnąć Boga, choćby w  trybie warunkowym: jeśli 
jest. Wreszcie z  miłości płynie obowiązek przekształcania świata, 
zmieniania jego zła w  dobro, nienawiści w  miłość. A  każdy z  nas 
przecież świat przekształca. Wszystko, co robimy, co myślimy, czym 
jesteśmy, wpada jak kamień w  wodę, ale po wodzie rozchodzą się 
kręgi. Cóż wiedzieć możemy, jak daleko rozejdą się te kręgi, i  co 
gdzieś i  kiedyś wyniknąć może z  naszego czynu czy naszej myśli? 
Z tego wszystkiego wynika jeszcze jeden obowiązek: istnienia. Bo 
jesteśmy potrzebni światu i  ludziom, jesteśmy potrzebni tysiącom 
ludzi, o których nie wiemy, i którzy może o nas nie wiedzą. Tak jak 
np. Pani jest potrzebna m. in. i mnie.

A zresztą, siły potrzebne daje Bóg. Wierzę, że daje je i Pani. Pisze 
gdzieś św. Paweł „pokusa się was nie jęła, jeno ludzka, a wierny jest 
Bóg i nie dopuści kusić was nad siły wasze; ale razem z pokusą da 
też wyjście z niej, abyście ją przetrzymać mogli”. I to się nie odnosi 
tylko do katolików, do tych, którzy Boga o siły proszą; jeśli ktoś 
prosić może nie umie, to przecież Bóg się od niego nie odwraca, bo 
Bóg – jeśli jest – nie jest Bogiem katolików, ale wszystkich ludzi.

Droga Pani, rozpisałem się tak bardzo, że aż mi wstyd, tym 
bardziej, że ja nie mam zasadniczo zamiaru Pani „nawracać”; nigdy 
nikogo nie nawracałem i zbyt szanuję cudze przekonania, wiem, że do 
zmiany przekonań, do przyjęcia innych, można dojść tylko samemu. 
Ale z drugiej strony zdaje mi się, że mnie Pani do napisania takiego 
właśnie listu upoważniła. Czy się mylę?

Wiem, że słowa są grube i twarde i nie przylegają do spraw żywych 
i bolesnych; jeśli coś z tego, co napisałem, Panią dotknęło czy uraziło, 
niech Pani, proszę, słowa zapomni, a zapamięta tylko moje najlepsze 
i bardzo serdeczne intencje.

Trzy kartki papieru (220 na 310 mm), zapisane dwustronnie ołówkiem, zachowane 
w Archiwum Jerzego Turowicza.

„Pokusa się was nie jęła” – niedokładny cytat z 1. listu św. Pawła do Koryntian 
(10,13), który w Biblii Wujka brzmi: „Pokusa nie ogarnęła was inna niż ludzka: 
a wierny jest Bóg, który nie pozwoli kusić was nad to, co możecie, ale razem z pokusą 
i wyjście z niej zrządzi, abyście wytrzymać mogli”.

4.  Jerzy Turowicz do Julii Hartwig

Kraków, 21 XI 1950

Droga Pani Julio,
nie wiem, czy Pani raczej w Oborach, czy też w Warszawie przeby‑

wa, mam jednak nadzieje, że ten list Panią dojdzie. Żałowałem bardzo, 
że nie mogłem być w niedzielę ostatnią u p. Joanny [Guze] i Panią przy 
tej okazji zobaczyć, ale nie złożyło się. Korzystam z tej okazji (jeśli to 
okazją nazwać można), by napisać do Pani w innej sprawie, noszę się 
bowiem z tą sprawą od czasu poznania Pani u Zagórskich w Krakowie. 
Sprawą dość dziwną na pozór, choć w gruncie rzeczy prostą. Otóż – 
nie wiem – być może, że w związku z naszą korespondencją miałaby 
Pani ochotę o takich czy innych sprawach porozmawiać. Jeśliby tak 
było, to okoliczności zarówno spotkania u Zagórskich, jak i podróży 
do Warszawy nie były najbardziej sprzyjające, poza tym mogą istnieć 
ze strony Pani inne „zahamowania” płynące np. z nieśmiałości czy de‑
likatności, a i ja nie należę do ludzi zbyt rozmownych. Niemniej – i to 
jest jedyny powód, dla którego piszę ten list – jeślibym Pani mógł być 
do czegokolwiek potrzebny czy pomocny, jestem do Pani dyspozycji – 
czy to przy okazji jakiegoś Pani pobytu w Krakowie, czy też mojego 
w Warszawie, co się od czasu do czasu zdarza. Oczywiście, zdaję sobie 
doskonale sprawę, że Pani po prostu może nie mieć ochoty na żadną 
rozmowę. Sprawy Pani są Pani sprawami, ja – jak to kiedyś zdaje się 
pisałem – w sposób przypadkowy i zewnętrzny się do nich zbliżyłem, 
z czego nic nie wynika. Proszę więc, by Pani moją „deklarację” przy‑
jęła jak najbardziej po prostu, miała ona na celu jedynie ułatwienie 
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czegoś, czego Pani sobie życzy, jeśli Pani sobie tego życzy; jeśli zaś nie, 
to sprawa jest po prostu nieaktualna, niebyła i niech Pani się żadnymi 
względami grzeczności czy wdzięczności nie kieruje, w żadnym razie 
nie będę się czuł dotknięty. Chodzi tylko o to: jeśli jestem potrzebny, 
jestem do dyspozycji. Nie muszę dodawać, że i odpowiedź na ten list 
nie jest bynajmniej konieczna.

Szczerze oddany
Jerzy Turowicz

Kartka papieru (190 na 270 mm), zapisana dwustronnie. Koperty brak.
Joanna Guze (ur. 30 listopada 1917 w Żytomierzu, zm. 11 stycznia 2009 w War‑

szawie) – historyk i krytyk sztuki, tłumaczka literatury rosyjskiej i francuskiej. 
Studiowała filozofię i historię sztuki na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. 
Po wybuchu wojny niemiecko ‑rosyjskiej uciekła przed Niemcami do Kijowa, stam‑
tąd do Krasnodaru i do Taszkientu. W 1943 r. wstąpiła do Armii Berlinga. Z Julią 
Hartwig poznała się w 1944 r. w wyzwolonym Lublinie, w 1947 r. obie otrzymały 
stypendium w Paryżu i tam się zaprzyjaźniły. Jerzego Turowicza poznała natomiast 
w 1945 r., mieszkając w Krakowie. Przełożyła dzieła Alberta Camusa i wydała 
m. in. Impresjonistów (WP 1964).

Zagórscy – Maria i Jerzy Zagórscy, przyjaciele Anny i Jerzego Turowiczów, 
w latach 1945–1956, z przerwami, mieszkali w Krakowie i często gościli w domu 
Turowiczów.

Jerzy Zagórski (ur. 26 grudnia 1907 w Kijowie, zm. 5 sierpnia 1984 w Warszawie) – 
poeta, eseista, dramaturg, krytyk literacki i teatralny, tłumacz. Należał do grupy 
poetyckiej Żagary. Po wojnie publikował w „TP”, z którym był związany od pierw‑
szego numeru pisma z 24 marca 1945 r. aż do śmierci. W 1964 r. podpisał „List 34”, 
protest intelektualistów przeciw ograniczaniu wolności słowa przez władze PRL 
(sygnatariuszem „Listu” był również Jerzy Turowicz, co wywołało nagonkę władz 
na „TP”), w 1976 r. był sygnatariuszem „Memoriału 101”, protestu przeciw zmianom 
w Konstytucji PRL (jego sygnatariuszami byli także Julia i Artur Międzyrzeccy). 
Pozostawił po sobie bogaty dorobek poetycki, szkice i sztukę o stalinowskich wię‑
zieniach Olimp i Ziemia, którą w 1957 r. opublikował w paryskiej „Kulturze”.

Maria Zagórska, z domu Woycieszonek, primo voto Karczewska (ur. 7 maja 1906 
w Sankt Petersburgu, zm. 10 grudnia 1996 w Warszawie) – tłumaczka. Podczas oku‑
pacji wraz z Jerzym Zagórskim pomagała Żydom z getta warszawskiego i łódzkiego, 
za co po wojnie oboje otrzymali medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, po 
1945 r. pomagali zaś byłym polskim więźniom z obozów na terenie Niemiec; jako 
obserwatorzy uczestniczyli w II procesie norymberskim; w latach 1955–1958 działali 
w Komitecie Repatriacyjnym, a w latach osiemdziesiątych wspierali Solidarność.

5.  Julia Hartwig do Jerzego Turowicza

[Warszawa] 28 listopada 1950

Drogi Panie Jerzy,
list Pana przyjęłam bardzo wdzięcznym sercem. Trafił on jakoś na 

moment, kiedy ten znak uwagi i pamięci był mi szczególnie cenny.
Nie wie Pan nawet, ile dobrego dawało mi po prostu poczucie Pana 

życzliwości. Jak dobrze, że pozwala mi się Pan do niej odwoływać. 
W jakimś sensie – być może odległym i nieosobistym, ale bliskim 
mi jednak – obecność Pana i postawa wobec spraw najogólniejszych 
pomaga w godzeniu się ze światem.

Może ma Pan słuszność, że dla mnie jest w tym i moment przypad‑
ku, ale czy to ważne? Ostatnio, między dwoma pobytami w Krakowie, 
spotkałam nagle pośród pustki martwego sezonu, zimna i flitowanych 
materaców w schronisku na Hali Gąsienicowej młodą góralkę, z którą 
spędziłam dwa wieczory przy najprostszych posiłkach i najzwyklej‑
szych rozmowach przy świetle naftowej lampy. Rzadko zdarza się 
spotkać coś równie pięknego, mądrego i kojącego. Kto wie, ile jej 
zawdzięczam? Ot, wszystko przypadki.

Proszę więc, niech się Pan nie przeraża wszystkim dobrym, co 
o Panu myślę. Postaram się nie pisać już więcej na ten temat, żeby 
Pana zbytnio nie obciążać. Nie chcę bynajmniej umieszczać Pana 
w „żywotach przykładnych”, ale powtarzam: szczerze jest mi Pan tą 
właśnie swoją „dyspozycyjnością” potrzebny, proszę więc, niech mi 
Pan jej nadal nie odmawia.

A teraz najkonkretniej: bardzo chciałam być w Krakowie 3 ‑go. Jeśli 
mi się to uda – spróbuję 4‑go zadzwonić do Pana do redakcji. Może 
będzie można zobaczyć Pana w Krakowie lub w czasie następne‑
go Pana pobytu w Warszawie. Będę chciała wówczas poprosić Pana 
o pewną informację: czy nie zna Pan w Polsce jakichś ośrodków, wiem, 
że przed wojną takie bywały, gdzie można by spędzić kilka dni, bardzo 
spokojnie, w trybie jakby „rekolekcyjnym”, bez żadnych jednak sensu 
stricte rekolekcyjnych konieczności. Po prostu dobre odosobnienie. 



1514

Najtrudniejsze – że chodzi mi właśnie o kilka dni Bożego Narodzenia, 
które nie pokrywają się bynajmniej z okresem, o którym wspominam.

Pytam o to bez większych nadziei – wiem bowiem, jak zmieniły 
się warunki i jak niełatwe jest to, o czym piszę. Nie jest to zresztą 
sprawa aż takiej wagi.

Najserdeczniej Pana pozdrawiam i być może do zobaczenia,

Julia Hartwig

Kartka papieru przebitkowego (210 na 295 mm), zapisana dwustronnie. Koperty brak.
Flitowane materace – spryskane środkiem owadobójczym.

6.  Jerzy Turowicz do Julii Hartwig

[Kraków] 4 grudnia 1950

Droga Pani Julio,
list Pani szczerze mnie ucieszył, przyznam się bowiem, że wysław‑

szy do Pani ostatni list, miałem obawę, że wysłałem jeden z głupszych 
listów w życiu, pocieszałem się tym, że w każdym razie był on szczery; 
z odpowiedzi Pani widzę, że jednak dobrze zrobiłem, wysyłając go.

Cieszyłem się, że Panią zobaczę w Krakowie, ale, jak wiem od 
Zagórskich, rzecz się odwlekła; myślę, że nie ucieknie. Tymczasem 
zaś, konkretna sprawa, o której Pani pisze, i która wbrew Pani pe‑
symistycznym przewidywaniom, przedstawia się – mam nadzieję – 
bardzo dobrze. Tylko czy Pani będzie – ze względu na p. Joannę 
[Guze] i jej córkę – czasem dysponować? Otóż miejsce, jakiego Pani 
szuka, jest i to powiedziałbym idealne: Laski pod Warszawą. Jest to 
dom rekolekcyjny dla inteligencji, prowadzony przez S.S. Francisz‑
kanki, które równocześnie prowadzą zakład dla ociemniałych, na 
dużą skalę. Przed wojną był to zarazem wybitny ośrodek duchowo‑

‑intelektualny, związany z wydawnictwem i kwartalnikiem „Verbum” 

i głośną działalnością ks. Korniłowicza. Dziś pozostał zakład dla 
ociemniałych i dom rekolekcyjny. Wszystko blisko Warszawy (nie‑
cała godzina autobusem na Izabelin, dojazd na miejsce, autobusy 
niemal co godzinę w obie strony), położone w dużym i ślicznym 
parku. Możliwości odosobnienia i samotności ogromne, nawet jeśli 
dom jest pełny, bo wszyscy tego tam szukają; oczywiście pokoiki 
są 1 ‑osobowe. Obowiązków rekolekcyjnych nie ma żadnych. Jedna 
tylko obawa, że w okresie Bożego Narodzenia dom może być pełny, 
ale jeśliby zaraz zapewnić miejsce, to myślę, że i to by się udało. Pro‑
ponuję więc taką procedurę: Panią prosiłbym o rychłą odpowiedź, 
choćby karteczką, czy Pani Laski odpowiadają i o które dni Pani 
chodzi (choćby w przybliżeniu), ja zaś natychmiast – jeśli rzecz będzie 
aktualna – napiszę do Lasek, gdzie mam pewne „wpływy” i poproszę, 
by Laski wprost Panią zawiadomiły (na adres żoliborski?), czy będą 
Panią mogły w danym terminie przyjąć. Wówczas pozostanie tylko 
wsiąść do autobusu i pojechać.

Do listu tego załączam list i Niobe Gałczyńskiego dla p. Joanny 
[Guze]. Mam nadzieję, że ani Ona, ani Pani nie weźmiecie tej „bez‑
ceremonialności”, ale adres jest ten sam, więc – jak sądzę – nie należy 
komplikować rzeczy prostych.

Bardzo serdeczne wyrazy łączę.

Jerzy Turowicz

Kartka papieru (190 na 270 mm), zapisana dwustronnie. Koperty brak.
„Ze względu na p. Joannę i jej córkę” – 2 grudnia 1950 r. urodziła się Justyna Guze, 

córka Joanny Guze, w przyszłości historyk sztuki. Od 1978 pracuje, obecnie jako 
kustosz, w Muzeum Narodowym w Warszawie, zajmując się sztuką włoską i francu‑
ską XVIII w., zwłaszcza rysunkami; w latach 1992–1993 założyła i kierowała Polskim 
Instytutem Kultury w Rzymie (później wprowadzono w nazwie zmianę). Jest autorką 
wielu wystaw i katalogów muzealnych, publikacji z zakresu sztuki nowożytnej, pub‑
likuje również w „Zeszytach Literackich”.

Laski – przed I wojną światową matka Elżbieta Czacka założyła w Laskach 
Zakład dla Dzieci Ociemniałych, prowadzony do dziś przez zakonnice ze Zgro‑
madzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Laski i skupione wokół nich 
środowisko świeckich symbolizują katolicyzm otwarty, któremu służył też „TP”.
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Władysław Korniłowicz (ur. 5 sierpnia 1884 w Warszawie, zm. 26 września 1946 
w Laskach) – ksiądz. Święcenia kapłańskie przyjął w 1912 r. W 1920 r. został popro‑
szony o kierownictwo duchowe sióstr franciszkanek i stał się ojcem całego dzieła 
Lasek, skupiającego placówki opieki i szkolenia niewidomych oraz związane z nimi 
apostolstwo ludzi poszukujących wiary (Biblioteka Wiedzy Religijnej, wydawnictwo, 
księgarnia i pismo „Verbum” oraz dom rekolekcyjny). W 1978 r. rozpoczął się jego 
proces beatyfikacyjny.

„Adres żoliborski” – Julia Hartwig, która mieszkała wówczas w Oborach, podczas 
pobytów w Warszawie zatrzymywała się w mieszkaniu Joanny Guze na Żoliborzu.

Konstanty Ildefons Gałczyński (ur. 23 stycznia 1905 w Warszawie, zm. 6 grudnia 
1953 tamże) – poeta, prozaik, dramatopisarz i tłumacz. Gałczyński i jego żona Natalia 
przyjaźnili się z Anną i Jerzym Turowiczami. W księdze gości Turowiczów znajduje 
się kilka wpisów poety, pierwszy z listopada 1946 r. z autografem wiersza Dlaczego 
ogórek nie śpiewa z dedykacją „Jerzemu Turowiczowi zamiast życzeń wielkanocnych – 
wszystko na tle popadnięcia w niewątpliwą herezyjkę. K. I. Gałczyński. 9 IV 47”. Z Gał‑
czyńskimi przyjaźniła się także Julia Hartwig, w 1950 r. poświęcając poecie wiersz Żart 
dla Konstantego, opublikowany w jej debiutanckim tomie Pożegnania (Czytelnik 1956).

Konstanty Gałczyński ukończył poemat Niobe w listopadzie 1950; pierwodruk 
miał miejsce w wydanym w 1951 r. tomie Niobe (Czytelnik), czyli po napisaniu 
tego listu, a więc zapewne Jerzy Turowicz wcześniej otrzymał tekst poematu od 
Gałczyńskiego.

7.  Julia Hartwig do Jerzego Turowicza

Warszawa, 4 grudnia 1950

Drogi Panie Jerzy!
Nie mogłam jednak przyjechać do Krakowa, jak projektowałam; 

w ostatniej już chwili okazało się, że będę tu niezbędnie potrzebna 
przez najbliższe dni. Najbliższy więc tydzień – może dziesięć dni 
spędzę w Warszawie, na Żoliborzu (Czarnieckiego 6 m. 5). Rada bym 
wiedzieć, kiedy będzie Pan w Warszawie, chciałabym Panu również 
zwrócić książkę i podziękować.

Bardzo mnie zainteresowała wzmianka w ostatniej kronice kultu‑
ralnej „Tygodnika” o nowej powieści historycznej (!) Evelyn Waugha. 
Wchodzi to już co prawda w zakres sekretów kuchennych redakcji, 

ale bardzom ciekawa, czy wieści te pochodzą ze szczęśliwej okazji 
posiadania książek, czy z równie szczęśliwej, choć wtórnej, okazji 
otrzymywania miesięczników literackich. (Może wolno będzie kiedyś 
do nich zajrzeć?).

Najserdeczniej Pana pozdrawiam,

Julia Hartwig

Kartka brystolu (153 na 100 mm), zapisana dwustronnie. Koperty brak.
„W Warszawie, na Żoliborzu” – podany tu adres to ówczesny adres Joanny Guze.
Evelyn Waugh (ur. 28 października 1903 w Londynie, zm. 10 kwietnia 1966 

w Combe Florey w hrabstwie Somer set) – prozaik, którego powieści cechuje kato‑
lickie widzenie świata. Wydał m. in. Znowu w Brideshead (1945, Pax 1970).

Wzmianka o twórczości Evelyna Waugha pt. Zachodnia powieść katolicka ukazała 
się w nrze 46 „TP” z 1950 r. („Przegląd prasy” podpisany inicjałami J.M.S., czyli 
Józefa Marii Święcickiego).

8.  Julia Hartwig do Jerzego Turowicza

[Warszawa] 7 grudnia 1950 r.

Drogi Panie Jerzy!
Dziękuję za informacje i za chęć ułatwienia mi pobytu w Laskach. 

Jeśli więc Pan może – proszę bardzo o taką pomoc. Chciałabym spę‑
dzić tam, jeśli będzie można, dzień 24, 25 i 26 grudnia. Najlepiej, żeby 
odpowiedź przyszła na adres żoliborski.

Joannie [Guze] nie będę już wówczas potrzebna, a nawet będzie 
lepiej, jeśli spędzi wigilię np. z Białostockimi lub u Gałczyńskich, 
gdzie będzie domowo i ciepło, tak, jak jej teraz trzeba; wie ona, że 
przez dwa ostatnie lata z rzędu spędzałam Boże Narodzenie w Hadze 
i świadomość ta przeszkadzałaby jej, mając mnie obok.

Ma się zresztą dobrze, podobnie jak mała. Odniosłam jej list od 
Pana do lecznicy, sprawił jej widoczną przyjemność. Robię w jej 
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pokoju ostatnie przesunięcia – wniesie się wkrótce małe łóżeczko 
i wanienkę na przyjęcie małego gościa. I tak pokój sawantki napełni 
się zapachem pieluszek.

Dziękuję Panu najserdeczniej i łączę najlepsze myśli,

Julia Hartwig

Kartka papieru przebitkowego (210 na 295 mm), zapisana jednostronnie. Koperty 
brak.

„Joannie nie będę już wówczas potrzebna” – 2 grudnia 1950 r. urodziła się Justyna 
Guze.

Jan Białostocki (ur. 14 sierpnia 1921 w Saratowie, zm. 25 grudnia 1988 w Warsza‑
wie) – teoretyk i historyk sztuki, badacz malarstwa renesansowego i barokowego oraz 
ikonografii; był kuratorem Galerii Sztuki Obcej MN w Warszawie i wykładał na UW. 
Wydał m. in. Sztukę cenniejszą niż złoto. Opowieści o sztuce naszej ery. Historykiem 
sztuki jest również jego żona Jolanta.

Gałczyńscy – Konstanty Ildefons i jego żona Natalia, z domu Awałow (ur. 29 sierp‑
nia 1908 w Kaliszu, zm. 22 listopada 1976 w Warszawie), autorka bajek, powieści dla 
dzieci i młodzieży, tłumaczka literatury rosyjskiej.

„Przez dwa ostatnie lata spędzałam Boże Narodzenie w Hadze” – w Hadze Ksa‑
wery Pruszyński pełnił od 1948 r. funkcję ministra pełnomocnego Polski w Holandii.

9.  Julia Hartwig do Anny i Jerzego Turowiczów

Obory, 11 stycznia 1951

Drodzy Państwo!
Pragnę podziękować Wam za wieczór spędzony na Lenartowicza 

i przesłać wyrazy pamięci i serdeczności.
Od tygodnia już siedzę w Oborach: zimno, wietrzno, ogród pełen 

błota, puste drzewa. Jutro jadę do Warszawy obejrzeć Justynę [Guze], 
która po moim powrocie z Krakowa okazała się nagle dzieckiem 
niemal tłustym i pokrzepiająco przybyła na wadze; wygląda to już 
niemal na jaskrawą demonstrację w obronie pokoju.

„Tygodniki” przychodzą tu nieregularnie, i co gorsza – nie wszyst‑
kie. Dotąd więc nie udało mi się jeszcze przeczytać artykułu Pana 
Jerzego, na który zaostrzyłam sobie apetyt jeszcze w Krakowie. Ale 
nil desperandum – złowię go gdzieś jutro.

Najserdeczniej Państwa pozdrawiam i dzieciom życzę wesołych 
rajdów dokoła podłogi.

Julia Hartwig

Kartka brystolu (153 na 100 mm), zapisana dwustronnie. Koperty brak.
Ul. Lenartowicza 3 m. 10 – adres Anny i Jerzego Turowiczów, którzy zamieszkali 

na Lenartowicza wiosną 1945 r. i nie zmienili adresu do końca życia.
Anna Turowiczowa, z domu Gąsiorowska (ur. 7  czerwca 1916 w Krakowie, 

zm. 23 czerwca 2000 tamże) – tłumaczka. Studiowała historię na UJ. Podczas 
studiów należała do Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej Odro‑
dzenie, w którym działał również Jerzy Turowicz, za którego wyszła za mąż w 1938 r.

Obory – wieś w podwarszawskiej gminie Konstancin ‑Jeziorna, na terenie XVIII‑
‑wiecznego kompleksu pałacowo ‑parkowego znajdował się Dom Pracy Twórczej 
ZLP, dziś pałac należy do Fundacji Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej. Julia 
Hartwig mieszkała w Oborach w latach 1950–1951.

„Nie udało mi się jeszcze przeczytać artykułu Pana Jerzego” – mowa zapewne 
o artykule Jerzego Turowicza Bilans półwiecza (nr 1–2 „TP” z 1951 r.).

Nil desperandum (łac.) – nie ma powodu do rozpaczy.
Dzieci – córki Anny i Jerzego Turowiczów: Elżbieta (ur. 13 marca 1940, dziś 

Jogałłowa), Joanna (ur. 9 sierpnia 1941, dziś Piasecka) i Magdalena (ur. 25 kwietnia 
1947, dziś Smoczyńska).

10.  Anna i Jerzy Turowiczowie do Julii Hartwig

Kraków, 11 II 1951

Kochana Pani Julio!
Bardzośmy się ucieszyli Pani kartką i dawno miałam ochotę napisać 

do Pani, ale nie bardzo wiedziałam, o czym by napisać. Zresztą i dalej 
niewiele jestem na ten temat mądrzejsza, bo dzieci mi znowu zaczęły 



2120

chorować, dla odmiany na grypę, i wskutek tych kłopotów zgłupiałam 
do reszty. Zawsze mi się wydaje, że łatwiej jest rozmawiać niż pisać 
do kogoś, kogo się zna niewiele, jako że przy rozmowie obie strony 
są w stanie czynnym i zawsze łatwiej coś z tego wynika.

A miałam ochotę napisać do Pani, bo często myślałam o Pani, cie‑
szyłam się, że Panią poznałam – no i myślę, że Pani znowu kiedyś do 
Krakowa przyjedzie. Jako zachętę podaję wiadomość, że do Tyńca, 
który jest wart obejrzenia z najrozmaitszych względów, chodzi auto‑
bus. Byłam tam w Środę Popielcową i oglądałam wykopane w ciągu 
lata i jesieni romańskie kapitele, jakich drugich podobno nie ma 
w Polsce.

Odkąd Pani tu u nas wspomniała, że chciałaby Pani zobaczyć Ty‑
niec, to myślałam sobie, czy nie dałoby się ściągnąć Pani do Krakowa 
w okresie przed‑ i świątecznym, bo pod względem śpiewu W.[ielki] 
Piątek i W.[ielka] Sobota są zupełnie bez konkurencji; ale bałam się, 
że wczesna Wielkanoc, a co za tym idzie błoto uniemożliwią i znie‑
chęcą Panią do takiej wyprawy.

Tymczasem autobus znakomicie sprowadza „wyprawę” do pod‑
miejskiego spacerku przez kawałek wsi. Jeśliby Pani miała ochotę, 
to proszę to wziąć pod uwagę w swoich świątecznych planach. Ja 
co roku staram się tam być w tych dniach i z wielką przyjemnością 
wybrałabym się z Panią.

Udało mi się przedwczoraj wyłudzić od p. Dawidowiczowej (córki 
Chwistka) nowy jej obrazek dla Pani. Jest lepszy, moim zdaniem, od 
tych, które się Pani u nas podobały, i dała mi go dla Pani z jednym 
warunkiem, że będzie powieszony u Pani, a nie ukryty w szafie, co 
niebacznie obiecałam. Jerzy ma być w Warszawie między 16 ‑tym 
i 18 ‑tym i pewnie go Pani zabierze. Na tym chyba wyczerpałam mój 
jednostronny „stan czynny”, poza serdecznymi myślami i pozdrowie‑
niami, które Pani przesyłam.

Anna Turowiczowa

Droga Pani Julio,
i ja utrzymam się w tonie mojej żony, oświadczając, że nie mam 

właściwie nic do napisania. Martwi mnie to bardzo, że nie umiem 
pisać listów bezinteresownych, ale tak jest. Nieraz boleję nad tym, że 
kunszt epistolarny w Polszcze zanika, ale sam jestem tego zanikania 
smutnym objawem. W Warszawie będę przez piątek i sobotę, radbym 
Panią zobaczył przy tej okazji, ale nie wiem, czy to się uda. 1º Nie 
warto, by się Pani z tak błahej przyczyny z Obór deplasowała, chyba 
że ze wzgl.[ędu] na Zagórskich, którzy będą, zdaje się, przez sobotę 
i niedzielę. 2º Trudno mi z góry własnym czasem dysponować, bo 
mogą zajść nieprzewidziane zajęcia. Jeśli mi nic nie przeszkodzi, to 
będę w sobotę w godz. 15–16 u Marca (tj. w Antycznej). Ale niech 
Pani tego nie traktuje bynajmniej jako coś, dla Pani, w jakikolwiek 
sposób wiążącego. Ot, gdyby Pani była w W ‑wie, i gdyby Pani, co 
więcej, miała czas i ochotę mnie zobaczyć, to może tam i wtedy będę.

Bardzo serdeczne wyrazy łączę.
Jerzy Turowicz

Kartka papieru (210 na 275 mm), zapisana dwustronnie. Koperty brak.
Tyniec – wieś pod Krakowem ze średniowiecznym opactwem benedyktynów. 

Mnichem benedyktyńskim był starszy brat Jerzego Turowicza, Bernard Andrzej 
(ur. 28 października 1904 w Przeworsku, zm. 25  listopada 1989 w Tyńcu), a sam 
Naczelny „TP” należał do świeckiej wspólnoty oblatów św. Benedykta.

Alina Dawidowiczowa (ur. 30 października 1918 w Krakowie, zm. 22 listopada 
2007 tamże) – matematyk, adiunkt Politechniki Krakowskiej, córka Olgi Steinhaus 
(siostry Hugona Steinhausa, twórcy polskiej szkoły matematycznej) i Leona Chwist‑
ka (ur. 13 stycznia 1884 w Zakopanem, zm. 20 sierpnia 1944 w Barwisze k. Moskwy), 
filozofa, malarza, teoretyka polskiej awangardy i nauczyciela matematyki w kra‑
kowskim liceum im. Sobieskiego, do którego uczęszczał Jerzy Turowicz. Alina 
Dawidowiczowa amatorsko uprawiała malarstwo. Wydała wspomnienia Zeschnięte 
liście i kwiat (WL 1988).

Deplasować się (od fr.: déplacer) – przemieszczać się.
U Marca – kawiarnia na placu Trzech Krzyży, w okresie powojennym została 

przemianowana na Antyczną i była popularnym miejscem spotkań literatów.
W Archiwum J. T. nie zachowały się wzmianki o pobycie Jerzego Turowicza 

w Warszawie w lutym 1950.


