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Podzi´kowania dla Renaty Âliwiƒskiej
i Szymona Augustyniaka

rzypominam sobie pierwsze zetkni´cie z postacià Antoniego Sobaƒskiego. Zdarzyło si´ to podczas lektury Wspomnieƒ polskich
Witolda Gombrowicza. I choç było tam zaledwie kilka zdaƒ na
jego temat, odtàd Tonio Sobaƒski dla mnie zaistniał. Gombrowicz
nakreÊlił coÊ, co czasami bywa bliskie ka˝demu: uczucie strachu w ulicznym tłumie poÊród mijanych ludzi. Antoni zapytany, co go tak przera˝a,
odpowiedział przyjacielowi: – Twarze.
Chwila, którà utrwalił Gombrowicz, stała si´ inspiracjà, poczàtkiem odkrywania przeszłoÊci i znalazła swój finał w tej oto ksià˝ce.
Zacz´ło si´ od walizki, której wieko uchyliłam wiele lat temu. Jej historia si´ga daleko wstecz. Prawie pół wieku wczeÊniej w lipcowy poranek
do paryskich drzwi Ró˝y z Sobaƒskich Orłowskiej zapukał nieznajomy.
M´˝czyzna trzymał bràzowe pudełko. Podał je zaskoczonej Ró˝y. Kiedy
wymienił nazwisko Tonia Sobaƒskiego, jej nie˝yjàcego od wielu lat ojca
chrzestnego, rozpłakała si´. Nieznajomy zniknàł, a w r´kach Ró˝y pozostała
niewielka walizeczka. Nigdy nie dowiedziano si´, kto uratował pamiàtki po
wuju i dzi´ki komu ostatnie rzeczy Antoniego hr. Sobaƒskiego dotarły do
rodzinnej przystani.
W tekturowej, obciàgni´tej delikatnà skórà walizce nie znaleziono ani
rodowego sygnetu, ani złotego zegarka, ani nawet drobnych pieni´dzy w
czarnym portfelu. Została w niej garÊç listów, kilka fotografii i Êwi´tych obrazków, szklana fiolka z tabletkami, par´ recept i wycinków prasowych. W
boczne kieszenie wieka walizki wciÊni´te były legitymacje prasowe, ksià˝eczka wojskowa, notes z przedwojennymi numerami telefonów, ołówek
i wieczne pióro. DziÊ te nieprzydatne ju˝ nikomu rzeczy przypominajà jedynie ostatni etap ˝ycia Tonia i jego niełatwy, wojenny los.
Po Êmierci Ró˝y, bratanicy Antoniego pamiàtki po przodku odziedziczyła jej córka Delfina z Orłowskich Krasicka, mieszkajàca w Warszawie. I
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tak oto zakoƒczyła si´ podró˝ walizki, z którà Antoni Sobaƒski przekraczał
granice Polski we wrzeÊniu 1939 roku. Granice ojczyzny, do której ju˝
nigdy nie miał powróciç i gdzie wkrótce został zapomniany.
Antoni Sobaƒski to autor głoÊnego cyklu reporta˝y z nazistowskich Niemiec, drukowanych na kilka lat przed wojnà w „WiadomoÊciach Literackich”, a potem wydanych w zbiorze Cywil w Berlinie. Jedna z
barwniejszych postaci mi´dzywojnia. Hrabia, przyjaciel Skamandrytów, w
towarzyskich kr´gach nazywany Toniem.
Sobaƒski przetrwał w legendzie. Powstała ju˝ za jego ˝ycia. Zakl´ta na
zawsze w stronicach ksià˝ek Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza i Aleksandra Janty Połczyƒskiego. Antoni znalazł swoje miejsce w
dziennikach Zofii Nałkowskiej i wyznaniach Ireny Krzywickiej. Wyłania si´
nam z opowieÊci Miry Zimiƒskiej, Antoniego Słonimskiego i Tadeusza Wittlina. Uwidocznia we wspomnieniach Romana Jasiƒskiego i Jerzego Waldorffa. Jest obecny w listach Mieczysława Grydzewskiego, Karola
Szymanowskiego i Juliana Tuwima. Zapisane jego r´kà słowa mo˝na znaleêç w sztambuchu Wandy Telakowskiej i w listach ocalałych w Stawisku, a
podpis sprzed siedemdziesi´ciu pi´ciu lat pozostał nienaruszony w Ksi´dze goÊci Jana Lechonia i na akcie Êlubu szofera Iwaszkiewicza…
W tym roku mija 111 rocznica urodzin Antoniego Sobaƒskiego. Trudno
rekonstruowaç tak odległe ˝ycie, budowaç je z okruchów ˝yjàcych jeszcze
przyjaciół i członków rodziny. Prawda bowiem miesza si´ z fikcjà, fakty plàczà si´ z domysłami. JakiÊ szczegół, drobiazg nabiera mocy, wysuwa si´ na
plan pierwszy, zakrywajàc cz´sto sprawy doniosłe, wa˝ne. Trzeba wi´c
wszystko poskładaç, zestawiç sprzeczne opisy, wykluczajàce si´ opowieÊci
dopasowaç. Wypełniç luki. Z kawałków zło˝yç całoÊç. Zatrzymaç tamten
Êwiat i wyciàgnàç Tonia Sobaƒskiego z niepami´ci.
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Rozdział I

Ideał
d˝entelmena

obaƒski „to jeden z najbardziej interesujàcych ludzi w Warszawie”1, zwykł mawiaç przedwojenny konsul brytyjski Frank Savery. Paweł Hertz dodawał, ˝e Antoni to człowiek niezwykłej
grzecznoÊci, która nawet w tamtych czasach nie była rzeczà
powszechnà. Potwierdzała to opinia Witolda Gombrowicza: „Wybitnie inteligentny, Europejczyk, du˝a kultura, doskonałe maniery, osobowoÊç zwracajàca na siebie uwag´”2. Jarosław Iwaszkiewicz w
swoich zapiskach wspomina, ˝e Tonio był zachwycajàcy, bo inny
ni˝ ludzie ze Êrodowiska artystycznego, bez pi´tna warszawskiego sznytu i szalenie dyskretny3. Jerzy Waldorff zaÊ konkluduje: „jeden z najwykwintniejszych dandysów swego
czasu, ale jednoczeÊnie w szerokich i bliskich kontaktach
z najwy˝szymi sferami artystycznymi” 4.
W XIX wieku dandysami nazywano młodych arystokratów londyƒskich, których zajmowała jedynie pogoƒ za modà w ubiorach i manierach.
Słowa: strojniÊ, modniÊ, gagatek dziÊ jedynie
w przybli˝eniu oddajà sens tego wyrazu.
Antoni Sobaƒski, ówczesny dandys,
prócz dbania o wyglàd, „sławił si´” przymiotami umysłu i talentem. Dobrze
urodzony, reprezentant szlacheckiego ideału wychowania, uprzejmy, uło˝ony w kontaktach z ludêmi. Brylował w
towarzystwie. Intrygował przemyÊleniami. Dra˝nił
oskar˝ycielskimi tonami pobrzmiewajàcymi w reporta˝ach. OlÊniewał erudycjà. Niezwykle precyzyjnie przygotowywał si´ do wszystkich spotkaƒ, podczas których poruszał interesujàce
tematy bàdê miał w zanadrzu ciekawe powiedzonka. Czuło si´, ˝e lubi
mówiç, a rozmowy prowadzi tak, by byç na pierwszym planie. Czasem
jednak „troch´ zanadto perorujàcy i zabierajàcy głos na cały stół, ale
bardzo dowcipny (...) zainteresowany we wszystkim, zorientowany
we wszystkim, zarówno w polityce jak w dziedzinie kultury, wyrobiony
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towarzysko, nigdy nie mówiàcy êle o nikim i je˝eli czasem złoÊliwy to
dla lekkiego dowcipu – był ideałem d˝entelmena” 5.
D˝entelmen. Człowiek taktowny, w dobrym stylu, znajàcy j´zyki,
lubiàcy byç na bie˝àco, czytajàcy mas´ gazet z całego Êwiata: francuskich, angielskich, niemieckich. Z ulubionym „New Yorkerem” na
czele. Z nich to właÊnie ciàgle coÊ cytował, przytaczał. „Tonio snobem
nie był ani ˝adnym zmanierowanym wykwintnisiem – był natomiast
człowiekiem elity, jego teren działania ograniczał si´ do warstwy wy˝szej. Był jednym z najbardziej oÊwieconych arystokratów polskich” 6.
Sobaƒski pojawiał
si´ na wystawach,
bywał na słynnych
odczytach i wykładach
Chwistka, wyst´pach
Jaremy z teatrem
Cricot, w salach koncertowych filharmonii i
konserwatorium, na
konkursach chopinowskich. Przyjaênił si´ z
twórcami muzyki powa˝nej. W notesie
Tonia widnieje numer
telefonu Hiszpana MaTen czar Tonia...
nuela de Falli, którego
kompozycje baletowe cenił inny jego przyjaciel, Karol Szymanowski.
Antoni lubił sobie podÊpiewywaç, miał przy tym ładny głos. Cz´sto
nucił szlagiery, zwłaszcza angielskie. – Can I do and blue a for away,
a blue a blue I tell I do... czy wysokim m´skim głosem – Brunetki, blondynki albo Ninon Kiepury. Za to nie lubił, wr´cz nie cierpiał opery.
W jego przekonaniu była ona prze˝ytkiem. – Jaaa uuumieeeraaam,
nieee mooog´ móóówiç... – Niech umiera – kpił – ja i tak nie b´d´ do
niej chodził7. Podczas gdy opera doprowadzała go do szału, balet cenił

za egzotyk´. Teatr natomiast wprost ubóstwiał, zresztà podobnie jak
nowoczesnà muzyk´. Nieraz przyłapywano go na dziwacznych podskokach i przytupach, tłumaczył wtedy, ˝e próbował naÊladowaç stepowanie Freda Astaire’a. Najbardziej jednak interesował si´
malarstwem i poezjà. Cz´sto opowiadał o swoich ukochanych Daumierze i Goi. Był wytrawnym recytatorem, czasem dawał próbki swoich mo˝liwoÊci, choç niestety ju˝ z lekkim angielskim akcentem.
Czarujàcy zarówno wobec kobiet, jak i m´˝czyzn. „Ten czar Tonia,
to mo˝e była jego pi´ta achillesowa, ale ˝e był niepospolity, to fakt
nieulegajàcy wàtpliwoÊci. Zdarzyło mi si´ czytaç wspomnienia pewnej
Angielki z jej parotygodniowej podró˝y po Polsce, drukowane gdzieÊ
za granicà. W tych wspomnieniach zachwyty nad Wawelem, Kazimierzem nad Wisłà, Wieliczkà mieszajà si´ do tego stopnia z «peanami na
czeÊç uroczego polskiego hrabiego», który jà obwoził, ˝e w koƒcu nie
wiadomo czy wi´kszà admiracj´ jej wzbudził ołtarz Wita Stwosza czy
te˝ dowcip Tonia przy tej okazji wypowiedziany” 8.
W liÊcie do Iwaszkiewicza Sobaƒski wspomina ich wspólnà przyjaciółk´ i jej krótkie peregrynacje warszawskie: „Robi´ co mog´ dla Kamilei. Nie wiem czy nie przeceniasz jej walorów. Mam wra˝enie, ˝e
blagierka pierwszej klasy (...) mówiàc o walkach byków, powiedziała,
˝e widziała najlepszych torreadorów jak to Blasco Obaneza i innych.
Struchlałem, ale zachowałem mojà nabytà w Anglii flegm´. (...) Warszawà zachwycona, tylko mówi, ˝e m´˝czyêni zbyt m´scy, a kobiety
zbyt zniewieÊciałe. Transwestytów ani na lekarstwo. Có˝ ja jej na to
poradziç mog´. Nieba bym jej uchylił, ale znasz naszà stolic´” 9.
Wiedzàc o sile własnego uroku, otoczony gronem znajomych, czasem celowo zaczynał dra˝niç nieznoÊnymi manierami. Podobno, gdy
ktoÊ opowiedział dobry dowcip, Tonio, zamiast wybuchnàç jak wszyscy Êmiechem, zrywał si´ nagle z krzesła i z serwetkà w r´ku co najmniej dwa razy obracał si´ wokół własnej osi. To miało znaczyç, ˝e
dowcip zrobił na nim wra˝enie. Zofia Mauersberger przeczy temu zapisanemu wspomnieniu, twierdzàc ˝e jest to raczej wymysł autora
Ferdydurke. Pami´ta za to innà histori´ i jednak nieco dziwne zacho-
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wanie Antoniego. Po Êmierci Michała Sobaƒskiego, ojca Tonia, w Guzowie przez kilka dni celebrowano nabo˝eƒstwa, a potem uroczystoÊci ˝ałobne. Kiedy Tonio wrócił do Warszawy, u Mauersbergerów
miało odbyç si´ przyj´cie popołudniowe dla paru osób. Sobaƒski pojawił si´ lekko spóêniony i zamiast usiàÊç jak wszyscy przy stole, odstawił krzesło i uklàkł na nim zupełnie jak na kl´czniku. Wszyscy
wiedzieli, ˝e min´ło zaledwie kilka dni
od Êmierci jego ojca. Szeptano, ˝e tam,
w pałacowej kaplicy, wÊród rodziny,
przywykł do tej formy zachowania.
Taktownie wi´c nie ˝àdano wyjaÊnieƒ.
W rodzinie mówiło si´ o nim, ˝e
„brzydzi si´” pracà fizycznà, sam nie
robił nawet fotografii do swoich reporta˝y. Nigdy te˝ nie prowadził samochodu, miał od tego przecie˝
człowieka, szofera Rekucia. A ten
zwykł mawiaç: – Ja jestem szoferem
Ludwika z Sobaƒskich
Tyszkiewicz, bratanica Tonia
pana Antoniego hrabiego Sobaƒskiego i
drugiego takiego pana nie ma. Drugiego takiego szofera te˝ trudno byłoby
Lula i Elka, bratanice Tonia
znaleêç. „KiedyÊ wracaliÊmy samochodem z Warszawy do Guzowa – wspomina Ludwika, córka Feliksa, brata
Antoniego – z nowym akwarium pełnym kolorowych rybek. Wyjechało
dwóch rowerzystów i Rekuç, zagapiony, stuknàł w nich. Wuj Tonio, zamiast zrobiç kierowcy awantur´,
wybiegł na drog´ i sam cucił rowerzystów… wodà z akwarium” 10.
Dla niej i jej licznego rodzeƒstwa
Tonio był po prostu idolem. Imponował

dorastajàcym bratankom stylem ˝ycia, tak
odmiennym od klimatu
panujàcego w guzowskim pałacu. Szalony
intelektualista, post´powy, nowoczesny, zarazem
bez
pozy,
zupełnie naturalny. A na
dodatek był bardzo
hojny. Kiedy spotykał
któreÊ z dzieci brata
Feliksa, zawsze zapraszał na ciastka lub lody,
i to od razu do Bristolu.
Ludwika, zwana w rodzinie Lulà, od dziecka
malowała. Ale kolejne
nauczycielki uwa˝ały to
malarstwo za przedziwne i twierdziły, ˝e
panienka powinna raczej kopiowaç. Wuj
Tonio stanowczo si´
temu sprzeciwił i rysunki bratanicy, nawet
te doÊç potworne, z
Bratanice i bratanki Tonia
postaciami o ogromnych oczach, chwalił i kolekcjonował. „Kiedy byłam po operacji Êlepej
kiszki, robionej w sekrecie przed mamà, chorej ju˝ wtedy na raka, wuj
przyszedł do szpitala i wr´czył mi kolekcj´ kaktusów umieszczonych na
ogromnej tacy. Innym razem podarował mi francuskie papu˝ki nierozłàczki. Zresztà ciàgle wr´czał nam takie nietypowe prezenty. Był bardzo
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opiekuƒczy, nie tylko dla członków rodziny, ale i dla innych ludzi” 11.
RzeczywiÊcie, Tonio był taki troch´ ojcowski. Przechodzàc koło
Adrii, wst´pował zawsze, by spotkaç siedzàcych tam co wieczór
Âwiatka z Miniem12. Zwracał im nieustannie uwag´, ˝e te całonocne
maratony w oparach alkoholu nie sprzyjajà zdrowiu. Sam lubił wypiç
odrobin´ starki albo angielskiego sherry czy lekko schłodzonego porto.
Palił za to zbyt du˝o papierosów. Nie uprawiał ˝adnych sportów, choç
wówczas królowała moda na tenis, jazd´ konnà, dobrze widziane były
popisy pływackie13. Nawet czas sp´dzony w wojsku był zwiàzany raczej z pracà ni˝ rozwojem sprawnoÊci cielesnej.
Kładł si´ spaç póêno i wstawał dopiero przed południem. Do obiadu
raczej nie wychodził z domu. Czasem tylko, podobnie jak Gombrowicz, zjawiał si´ na póêne Êniadanie w Klubie Stu14. GoÊci przyjmował
dopiero na five o’clock. Lubił zapraszaç na słodko-muzyczne podwieczorki. Sam jadał raczej niewiele, był smakoszem, choç np. bardzo lubił
ró˝ne potrawy z ziemniaków. Cz´sto razem z Feliksem Topolskim zaglàdał na ziemniaki z kresów do kawiarni Kresowa na Nowym Âwiecie
53. Wieczorami wychodził do restauracji na kolacj´, spotykał si´ z
przyjaciółmi lub wybierał si´ do teatru. Lubił sp´dzaç czas w towarzystwie rozbawionych biesiadników, pławiàc si´ w lokalnych ploteczkach,
zwłaszcza po dłu˝szej nieobecnoÊci w kraju. Nie znosił sytuacji, gdy
czegoÊ nie wiedział. Musiał byç zorientowany we wszystkim na bie˝àco. Gdy umarł Piłsudski, Tonia nie było w Warszawie. Wrócił zaraz
po pogrzebie, ale w mi´dzyczasie słyszał, ˝e w kraju panuje „˝ałobna
moda” i wszyscy noszà czarne opaski na r´kawie. Wobec tego przekroczywszy granic´ Polski, wło˝ył czarny krawat i opask´. Gdy wysiadł
z pociàgu zauwa˝ył, ˝e nikt niczego takiego nie nosi. Speszony natychmiast poszedł do dworcowej toalety i zdjàł owe ˝ałobne rekwizyty.
Wielokrotnie opowiadał potem przyjaciołom t´ histori´ i za ka˝dym
razem podkreÊlał z powa˝nà minà, ˝e gdyby ktoÊ zobaczył go wówczas
z opaskà na r´kawie, mógłby pomyÊleç, ˝e to takie prowincjonalne.
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Kopia portretu
ak wyglàdał?

J

Aleksander Janta-Połczyƒski: „Tonio Sobaƒski, jakby
˝ywcem wyj´ty z twórczoÊci
Prousta, młody a przecie˝ sylwetkà nale˝àcy jeszcze do
dziewi´tnastego wieku, korespondent londyƒskiego Times’a, wytworny i bardzo ludzki,
wnosił w to Êrodowisko ton
europejskiej egzotyki”1.
Maria Iwaszkiewicz: Był
wysoki, z niedu˝ym wàsikiem, ojciec pisał o nim, ˝e
miał takà bladà cer´, mo˝e,
ale tego ja ju˝ nie pami´tam2.
Jarosław Iwaszkiewicz:
„Brzydki, o przykrej ziemistej
«le style Tonio»...
cerze, ale wysoki, dobrze
zbudowany i bardzo elegancki (specjalna elegancja, którà nazwaliÊmy
«le style Tonio»)”3.
Zofia Mauersberger: Nie zgadzam si´ z tym, co pisał Iwaszkiewicz,
˝e niby miał nieładnà cer´. Nieprawda. Mo˝e jedynie był zbyt blady,
ale to przecie˝ nic dziwnego przy jego chorobie. Musiał unikaç słoƒca.
Był za to niezwykle urodziwy, miał bardzo ładne rysy, wysokie czoło i
w ogóle był niebywale szczupły i taki wysmukły. Dopiero, potem, ju˝
przed samà wojnà, przytył i stał si´ mo˝e nawet troch´ za gruby4.
Zofia Paczkowska: Za gruby? Nigdy! Przecie˝ pan Antoni był –
wtedy właÊnie – bardzo zgrabny. Jedynie cer´ miał troch´ nieładnà, ale
nie przyszło mi nigdy do głowy zastanawiaç si´ czy mi si´ podoba. Choç
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był niewàtpliwie bardzo przystojnym człowiekiem5.
Maria Baworowska: Był szalenie apetyczny i taki czyÊciutki, wymuskany, jakby wyszedł prosto z wanny. Zawsze ekscentrycznie i bajecznie pachnàcy dobrym mydłem i wodà koloƒskà6.
Ludwika z Sobaƒskich Tyszkiewicz: Doskonale go pami´tam, mnie
jako kobiecie bardzo si´ podobał... szczególnie te bł´kitne oczy7.
Gabriela z Sobaƒskich Krasicka: Był taki rasowy, nosił – jak na owe
czasy – doÊç długie ciemne blond włosy, w ogóle miał „zamerykanizowanà” sylwetk´. Wyglàdał niezwykle atrakcyjnie i miał cudowne r´ce
o delikatnych, długich palcach8.
Maria Dembiƒska: Mam go ciàgle przed oczami: twarz starannie
ogolona, wysokie czoło, filuterne spojrzenie, jasne brwi nadajàce
mu radosny wyraz i ten wieczny uÊmiech przechodzàcy czasem
w zadumanie9.
Jaki wi´c był?
Przepłyn´ły opinie tych, którzy na co dzieƒ z nim obcowali. Widzieli
postaç szlachetnà o regularnych rysach twarzy i harmonijnej sylwetce.
Jednak z ich opowieÊci nie da si´ skleiç całej postaci. I chocia˝ mo˝na
spieraç si´ o kolor oczu, włosów czy cery, to za bezsporny nale˝y
uznaç arystokratyczny sznyt. Teraz mo˝emy oceniaç jego wyglàd jedynie na podstawie ocalałej garstki zdj´ç. ˚adna fotografia nie
odda istoty jego osobowoÊci. Zabraknie barwy
głosu, dêwi´ku Êmiechu, sposobu mówienia, spojrzenia, gestów.
Rysopis trzeba by zatem ujàç w
form´ wojskowej precyzji: włosy ciemnoblond, oczy niebieskie, usta proporcjonalne, twarz pociàgła. Na szóstej stronie
ksià˝eczki wojskowej do dziÊ znajduje si´
odcisk wielkiego palca. Labirynt kresek uło˝onych w wàski, podłu˝ny kształt, niczym nie
poprzecinany, ˝adnà haƒbiàcà linià pracy.
Niezwykle szczupły o delikatnej budowie

ciała, sprawiał wra˝enie
wiotkiego. Ksià˝eczka wojskowa podaje obj´toÊç
klatki piersiowej 86 cm i
wag´ 72 kg. Gdyby iÊç za
nim ulicà, mo˝na by zobaczyç m´˝czyzn´ górujàcego wzrostem
nad otoczeniem (186
cm), przygarbionego,
z nieodłàcznym pakietem zagranicznych gazet pod pachà i parasolem przewieszonym przez rami´. Tadeusz Wittlin zatrzymuje słowa
Jerzego Paczkowskiego z czasów „Cyrulika Warszawskiego”:
„Chodêmy do redakcji (...) Potem pojad´ do Old England, ˝eby kupiç
londyƒski parasol dla Tonia Sobaƒskiego. Doszedłem do wniosku, ˝e to
dla niego najlepszy prezent na gwiazdk´” 10.
Antoni nosił zbyt ciasny kapelusz, wło˝ony tylko na czubek głowy,
zupełnie tak, jak w ówczesnym Pary˝u mieli w zwyczaju zakładaç ludzie starsi. Zawsze nienagannie ubrany, choç w nieco awangardowym
stylu. Pomieszanie kolorów, nieco dziwaczne zestawienia krawatów,
nakryç głowy, luênych tweedowych marynarek i doskonale dobranych
oprawek okularów.
Szyk á la Tonio to: ró˝owa koszula, zielony krawat, na to kusa kurteczka i dopełniajàcy obrazu maleƒki kapelusik. Inny zestaw: kurta w
krat´, rozcinana, z obciàganymi materiałem guzikami, np. od Harrodsa,
buty na „dziàsłach” i kolorowe skarpety w iÊcie tyrmandowskim stylu.
Ot, niedbała elegancja11. Zazwyczaj zaopatrywał si´ w garderob´ podczas pobytów w Anglii. W Polsce czasem kupował coÊ w sklepie Old
England, mieszczàcym si´ na rogu Krakowskiego PrzedmieÊcia. Zupełnie jak Old England na innym, paryskim, rogu bulwaru des Capucines i ulicy Scribe, w którym w firmowe czarne lakierowane buty
zaopatrywał si´ Marcel Proust.
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Inna miłoÊç

Przeglàdajàc stare, przedwojenne ˝urnale mody nie mo˝na umiejscowiç stylu Tonia, mo˝na za to znaleêç rygorystyczne podziały na
stroje spacerowe, popołudniowe, wieczorowe. Ludzie z towarzystwa
ÊciÊle trzymali si´ tych reguł, stàd jego ubiór cz´sto uchodził za nieco
gorszàcy. Maria Iwaszkiewicz pami´ta – po pojawieniu si´ Sobaƒskiego
w stroju raczej kurortowym: szara koszula w białe kwiatki, blezerowa
marynarka bez klap w ciemnozielonà krateczk´, na nogach meksykaƒskie sandały – pełne oburzenia komentarze goÊci zaproszonych do
Stawiska w któràÊ letnià niedziel´ 1938 roku.
O czystej elegancji w stylu angielskim wspominajà Jerzy Waldorff i
Paweł Hertz. Nazywajà nawet Tonia „Anglikiem na kontynencie”. „Nas
to jednak nie szokowało, bo na tym odcinku miasta, gdzie zbierał si´
Tonio na popołudniowej
nasz Êwiatek ˝adna innoÊç ju˝ nie dziherbatce
wiła. On nie jeêdził tramwajem ani
autobusem, dlatego jego sposób wyró˝niania si´ z tłumu był specjalny, bo
przeznaczony dla wàskiego grona odbiorców przygotowanych” 12.
Sobaƒski, podobnie jak Witkacy,
zawsze z upodobaniem nosił w kieszonce marynarki chusteczk´ zupełnie innej barwy ni˝ krawat. Chustki
do nosa nigdy zaÊ nie wkładał do kieszeni, jej miejsce było bowiem w
mankiecie r´kawa. Lewà r´k´ zdobił
zegarek osadzony w złotej bransolecie i sygnet rodowy na serdecznym
palcu. Dłonie miał pi´kne, o długich
„palcach pianisty”. Zachowało si´
nawet takie zdj´cie z popołudniowej
herbatki, w towarzystwie urokliwej
matrony. Na pierwszym planie jego
smukłe dłonie z cygaretkà…

kłonnoÊci seksualnych Tonia nie okrywała tajemnica, choç jak wówczas mawiano, rasowym homoseksualistà nie był. Powinien si´ o˝eniç, bo w okresie dwudziestolecia mi´dzywojennego mał˝eƒstwa
homoseksualnych m´˝czyzn nie były niczym niezwykłym. Do wyjàtków
nale˝eli raczej ci, którzy na podobny krok si´ nie decydowali. Irena
Krzywicka w jednym z pierwszych polskich tekstów na ten temat pisała,
˝e pederaÊci w koƒcu si´ ˝enià i sà podobno lepszymi od innych m´˝ami. Nawet ci, którzy pozostali kawalerami, jak Lechoƒ czy Szymanowski, nie unikn´li nacisków otoczenia w postaci wielokrotnego
swatania. Nie był to zresztà przymus, dla samych bowiem homoseksualistów z ró˝nych wzgl´dów trudne do wyobra˝enia było sp´dzenia
˝ycia z m´˝czyznà. Mał˝eƒstwo Iwaszkiewicza jest tego dobrym przykładem. Jego orientacja nie stanowiła dla nikogo tajemnicy, tak˝e Anna
była Êwiadoma, za kogo wychodzi za mà˝. Dowiedziała od samego narzeczonego, który wiele lat póêniej pisał: „Hania oczywiÊcie wiedziała
(i to nie z plotek, ale z moich ust), kogo poÊlubia. Nawet gdybym chciał
to ukryç, to w owych czasach – przy gadatliwoÊci Lechonia, przy zupełnej szczeroÊci Karola [Szymanowskiego] nie dałoby si´ to ukryç. (…)
Zresztà wiedziała o wszystkich moich uczuciach, bo niestety w przeciwieƒstwie do Gide’a mojemu plaisir towarzyszyło zawsze amour” 1.
Od czasu do czasu wi´c pojawiały si´ plotki o zakochanym Toniu
czy nawet jego rychłym mał˝eƒstwie. Tak było i wtedy, gdy poznał dwa
lata młodszà od siebie Iren´ Baruch. Była typowà belle femme: wysokà,
postawnà i zgrabnà kobietà o pi´knych, długich, czarnych włosach. Na
dodatek niezwykle zdolnà rzeêbiarkà, uczennicà profesora Tadeusza
Breyera. Pochodziła z bogatego ˝ydowskiego domu i mieszkała przy
ulicy Foksal 17 w budynku, w którym obecnie mieÊci si´ Paƒstwowy
Instytut Wydawniczy. Zachwycała wielu m´˝czyzn. Oczarowała Iwaszkiewicza i poeta kilkadziesiàt lat póêniej w Portretach na marginesach,
notował z ˝alem, ˝e dziÊ nikt nie pami´ta o tej utalentowanej kobiecie:
„Czy˝ ju˝ tylko ja widz´ «oczami duszy» t´ pi´knà dam´ w białej sukni
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na owym słynnym Balu Mody w roku 1930, pełnà uroku, niejako symbol «słodkiego ˝ycia», widz´ jej uÊmiech i słysz´ jej głos? 2”
Młoda rzeêbiarka była te˝ wielkà miłoÊcià Słonimskiego, lecz ten
nie miał u niej ˝adnych szans, „bo panna Irena mierzyła wy˝ej, majàc
nieco na punkcie dyplomacji i arystokracji przewrócone w głowie” 3.
Tak wi´c Tonio był dla niej doskonałà partià. Jego bratanica, Gabriela
z Sobaƒskich Krasicka, wspominajàc po latach, opowiadała o rozmowach rodziców na ten temat. Dziwili si´, ˝e taki przystojny, dobrze
ubrany, wyzwolony m´˝czyzna ciàgle jeszcze nie ˝eni si´. Potem od
słu˝by dowiedziała si´, ˝e wuj był zakochany i nawet zar´czony właÊnie z pannà Irenà Baruch, ale gdy oznajmił to rodzinie, wszyscy orzekli, ˝e to niemo˝liwe, by polski hrabia o˝enił si´ z ˚ydówkà. A skoro
nie hrabia, to… Irena w 1934 roku wyszła za mà˝ za amerykaƒskiego
dyplomat´ 4.
Ile w tych opowieÊciach jest prawdy, na ile była to tylko przelotna
znajomoÊç bàdê fascynacja pozbawiona erotyzmu, niełatwo dziÊ odgadnàç. Wiadomo za to, ˝e
Tonia, podobnie jak Szymanowskiego zawsze otaczali
młodzi, utalentowani chłopcy.
Cz´sto cudzoziemcy. W jego
notesie widnieje kilka nazwisk
i imion bliskich „przyjaciół”:
Jean, Simon, Godfrey... Byç
mo˝e podobnie jak André Gide’owi zagraniczne podró˝e
pomogły mu rozpoznaç swà orientacj´ i ostatecznie
upewniç Tonia w jego seksualnych wyborach. Młodzi chłopcy
– owoc zakazany i w krajach europejskich, i w Ameryce, nie mówiàc
o bardziej egzotycznych miejscach na Êwiecie, dla bogatych obcokrajowców był łatwo osiàgalny.
DziÊ niełatwo ustaliç, z kim Sobaƒski był zwiàzany uczuciowo. Jednà
ze wskazówek pozostawił nam Iwaszkiewicz, wspominajàc: „odbyło si´

u nas to historyczne Êniadanie, pierwsze po naszym przeniesieniu si´
na Stawisko, kiedy przy jednym stole zebraliÊmy siostry Kossakówny
Madzi´ i Lilk´, braci Brezów, Achillesa i Tadeusza oraz Antoniego Sobaƒskiego. Tonio nie znał jeszcze Achillesa ani obu Kossakówien i z tego
spotkania wynikły wielkie przyjaênie. Achilles był wtedy w rozkwicie
swej wyjàtkowej urody i jakoÊ tak przystał do Tonia, ˝e ciàgle widywano
ich razem, jak lorda Douglasa i Oscara Wilde’a”5. Achilles Breza uchodził wówczas za niezwykle urodziwego młodzieƒca o pi´knych jasnych
włosach. Byç mo˝e Tonia połàczyło z nim intensywne uczucie i narodziła
si´ mi´dzy nimi jakaÊ niezwykła wi´ê. Mo˝e podobna właÊnie do tej,

która wiele lat wczeÊniej połàczyła młodego poet´, angielskiego lorda
Alfreda Douglasa z kultywujàcym pederasti´ na wzór staro˝ytnych Greków, irlandzkim pisarzem Oscarem Wilde’m albo dwóch rodzimych
hrabiów Jana Tarnowskiego z Józefem Czapskim…
Wi´ê Tonia z Janem Tarnowskim była bardzo bliska i trwała długie
lata. Byç mo˝e był w tym i wàtek erotyczny, bo Sobaƒski uchodził za
podobnego fizycznie do Czapskiego. Jeszcze 9 lat po Êmierci Tonia, Le-
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Jan Tarnowski z Józefem Czapskim i Janem Tarnowskim z Ch????????????

choƒ w liÊcie do Grydzewskiego
piszàc o artyÊcie malarzu Józefie Czapskim dodawał sarkastycznie: „Czapski (…) jest to w
koƒcu wy˝szy i przyjemniejszy
Tonio Sobaƒski”6. Najprawdopodobniej jednak łàczyła ich gł´boka
przyjaêƒ,
którà
scementowało to, ˝e pochodzili
z tej samej sfery hrabiowskiej, i
to ˝e obaj – Tonio i JaÊ – byli
„wysferzeni” na skutek zarówno zainteresowaƒ artystycznych,
jak
i
homoseksualnych. Mieli te˝
wspólne przyjaciółki, które poczàtkowo liczyły na coÊ wi´cej...
Bo nie wszystkie kobiety były
Êwiadome ich odmiennych
upodobaƒ. Roman Jasiƒski
wspomina Jank´ Konarskà,
uwielbiajàcà bywanie w kr´gach
arystokracji. „Była ładna, inteligentna i sympatyczna, wi´c paru hrabiów «pi´knoduchów» (Antoni Sobaƒski i JaÊ Tarnowski), lubiàcych obracaç si´ w artystycznym Êrodowisku, bardzo si´ z nià zaprzyjaêniło. W
domu rodzice Konarskiej, paƒstwo Seideman-Konarscy wiedzàc o tych
arystokratycznych znajomoÊciach córki, byli przekonani, ˝e niebawem
dojdzie do maria˝u Janki z autentycznym hrabià. Nie wiedzieli biedni,
˝e obaj ci mili, przystojni i inteligentni hrabiowie mieli gusta natury zupełnie specjalnej, a ich przyjaêƒ z Jankà miała charakter jak najbardziej
platoniczny” 7.
Sam Tonio zwierza si´ z zakusów innej zainteresowanej nim kobiety „Byłem w Szkole Sztuk Pi´knych - pi´knie ucharakteryzowany

na Fikalskiego z «Domu Otwartego», bo bal miał byç 1900, ale
przyczepiła si´ do mnie ta erotomanka – Marjanna Daszewska, która we mnie si´ lubi to
kocha, i po dwugodzinnym kontakcie naszych spoconych dłoni
i po skonstatowaniu, ˝e odczepienia nie ma si´ co spodziewaç,
uciekłem korzystajàc z chwili,
kiedy udała si´ do wychodka”8.
Kolejne party i nowe wra˝enia
dotyczàce towarzystwa kobiet:
„Dziesi´ciolecie u Bormanów
nie obeszło si´ beze mnie. Tak
ju˝ si´ w t´ braç wgryzłem. Bormanowie mieszkajà – jak Bogi.
Alkoholu było du˝o, a atmosfera
była chłodzona obecnoÊcià
Dziuby i dwóch innych kobietek
(...). Pani Boyowa ur˝n´ła si´ i
Jan Tarnowski i Tonio Sobaƒski
zaprosiła do siebie Stasi´ od
Grydza myÊlàc, ˝e to Janka Konarska. Franc Fiszer zapluł Dziub´ do
nitki i tylko dzi´ki temu w ogóle si´ wyniosła. Nałkowska tak˝e nie
wolna od wpływu alkoholu była bardzo czerwona, bardzo rozczochrana i bardzo dekoltowana; chwilami wychodziło rami´, wyglàdajàce jak golonka, a piersi odgra˝ały si´ co chwila. Le˝ała rozwalona na
fotelu. Istna bachantka. (...) Widok był niezapomniany”9. Obrazki
rodem ze staro˝ytnego Rzymu z orgiastycznych libacji. To nie zach´cało
do bli˝szych kontaktów. Ale Tonio w swoich odczuciach nie był odosobniony. Taki sam sposób opisywania seksualnoÊci kobiecej wypływa
z opowieÊci innych artystów dwudziestolecia. Pianista Roman Jasiƒski
wspomina jak do luksusowo urzàdzonego apartamentu Romana Ba-
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siora i jego Êwie˝o poÊlubionej mał˝onki Tuty Dàbrowskiej (córki potentata prasowego, właÊciciela słynnego krakowskiego „Ilustrowanego
Kuriera Codziennego”, posła Mariana Dàbrowskiego) „przyszło kilkadziesiàt osób, bufet wspaniały, szyki i taƒce. Atmosfera wytworna. Niestety nie utrzymała si´ ona do koƒca, gdy˝ pani domu, nadu˝ywszy
trunków, w pewnym momencie wskoczyła na stół i wykonała jakiegoÊ
zwariowanego charlestona, podnoszàc przy tym spódnic´ do góry nazbyt wysoko. Tableau! Było to widowisko ˝enujàce w najwy˝szym
stopniu. (…) Pami´tam, ˝e gdy uciekałem z tego festynu, Tonio Sobaƒski oÊwiadczył mi jeszcze na schodach: «To moja ostatnia wieczerza w tym domu»”10.
Kobiety nie zawsze wzbudzały w Sobaƒskim takà silnà ch´ç
ucieczki. Cenił sobie przyjaênie z niektórymi paniami. Jak choçby z Lilkà
Pawlikowskà. Poznał jà na obiedzie u Iwaszkiewiczów i od razu nawiàzała si´ mi´dzy nimi gwałtowna i serdeczna przyjaêƒ. A zdarzyło
si´ to 8 grudnia 1928 roku, w dniu tak zwanego Niepokalanego Pocz´cia, które Iwaszkiewicz okreÊlił nawet mianem brzemiennego. Bo
ju˝ po kilkunastu dniach listonosz przyniósł na Stawisko kartk´ pocztowà z ˝yczeniami Êwiàtecznymi, na której widniały tylko dwa atramentowe zawijasy, czyli podpisy Marii Pawlikowskiej i Antoniego
Sobaƒskiego. „Było to coÊ w rodzaju zawiadomienia o zawarciu przyjaêni. Przyjaêƒ była czysta, romansu nie było. Ale w par´ tygodni póêniej, kiedy odwiedziłem Lilk´ i Madzi´ [Kossakówny] w «Bristolu»,
oprócz lemura którego przywiózł im Wojtek Marylski z Afryki, zastałem tam Sobaƒskiego i Brez´ na prawach domowych zwierzàtek”11.
Nie wiadomo, czy była to fascynacja kobietà czy poetkà. Wiadomo, ˝e
filigranowe strofy Marii Pawlikowskiej Sobaƒski cenił wysoko, zresztà
jak wszyscy z Ziemiaƒskiej. Do niej warto było wzdychaç, choçby i po
przyjacielsku.
Tonio lubił sp´dzaç czas z Wandà Telakowskà, utalentowanà graficzkà i przyjaciółkà Janki Konarskiej. Mo˝e dlatego, ˝e Wanda podkochiwała si´ akurat w Iwaszkiewiczu. Mo˝e te˝ dlatego, ˝e była
matronowata, bardzo wysoka, o ogromnej tuszy. No i miała równie

ogromny temperament, który podobno, nie znajdujàc ujÊcia w dziedzinie seksu (z utratà dziewictwa chciała ponoç czekaç do nocy poÊlubnej), miał przejawiaç si´ w rubasznym słownictwie. Słuchaczom
wydawało si´, ˝e Wanda, opowiadajàc niemoralne dowcipy, najcz´Êciej nie zdaje sobie sprawy z tego, o czym rozprawia. Przecie˝ w
tamtych czasach panie z towarzystwa nie opowiadały sproÊnych dykteryjek, Telakowska zaÊ
szczyciła si´ tym, ˝e
wygrała konkurs na najbardziej nieprzyzwoità
anegdot´ przed samym
Wieniawà.
Antoni poproszony
o wpis do sztambucha,
nakreÊlił celnie jej obraz:
„Bo Twoja poza tryska z
Ciebie i jest od Ciebie
silniejsza; jest czerstwa i
rumiana jak Twe policzki i rojna jak jurnoÊç
Twych przygaduszek,
których stosunek znowu˝ przyczynowy do
tej˝e, wy˝ej wymienionej pozy - jest ÊciÊle
kompensacyjny (…). Bo
jesteÊ cham i subtelniak.
Bo jesteÊ w sam raz niezbyt szcz´Êliwa. Bo mi si´ robi na sercu ciepło,
kiedy Ci´ widz´” 12.
Cenił te˝ stroje Wandy. To co nosiła, nazywał szatami i uwa˝ał, ˝e
sà zawsze przemyÊlane i wr´cz sceniczne. Zresztà w kwestii garderoby Tonio lubił doradzaç bliskim niewiastom. Miał dobry gust i odwag´ w łàczeniu sukien ze strojnymi detalami. Troch´ jak kobieta
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bawił si´ doborem dodatków czy nawet perfum. Cz´sto w magazynach oglàdał pierÊcionki, bransolety i naszyjniki. I równie cz´sto w
prezencie ofiarowywał bi˝uteri´. Zofii Mauersberger przywiózł z podró˝y do Meksyku pi´kne korale. Lubił te˝ wr´czaç kwiaty, i to nie
tylko kobietom. Iwaszkiewicz w dzienniku zanotował, ˝e w latach
dwudziestych dostał od Tonia ogromny bukiet pàsowych ró˝.
Ciekawe, co ówczesne kobiety myÊlały o tych m´˝czyznach, którzy na ulicy oglàdali si´ jedynie za tà samà płcià. Irena Krzywicka, choç
w tych kwestiach niezwykle tolerancyjna, mawiała rozczarowana, ˝e
tak jak jest, dłu˝ej byç nie mo˝e, bo co drugi ładny chłopiec (je˝eli nie
ka˝dy) patrzy przygasłym wzrokiem na kobiety i Êciska pod stołem
r´k´ przyjaciela. Wspominała te˝, ˝e poznała kiedyÊ pi´knego pana
(oni zawsze sà ładni), któremu powiedziała stanowczo: – Panie, jeÊli
si´ oka˝e, ˝e pan te˝…, to napisz´, co o tym myÊl´. No i okazało si´.
Mo˝e wi´c dlatego w autobiograficznych Wyznaniach gorszycielki
przeprowadziła wyliczank´. Oprócz Sobaƒskiego, o którym napisała,
˝e „miły, inteligentny, usłu˝ny, a z powierzchownoÊci chudy, z długim
nosem, troch´ gnàcy si´ pederastycznie”13, wyciàgn´ła z mroku tak˝e
i innych m´˝czyzn ze swojego otoczenia. O Iwaszkiewiczu, nie tylko
na kartach Wyznaƒ..., wypowiadała si´ z szacunkiem powielekroç.
Podobało si´ jej, ˝e poeta w swych utworach wprowadza wàtki homoseksualne, co w literaturze było wówczas jeszcze tematem tabu.
Ceniła Tadeusza Boya ˚eleƒskiego, którego ówczeÊni homoseksualiÊci uznali nawet za swego patrona, bo piórem stanàł w ich obronie,
mimo ˝e były to przecie˝ czasy kiedy zwiàzki seksualne miedzy m´˝czyznami Êcigano prawem. A Boy ˚eleƒski walczył o t´ uciskanà
mniejszoÊç. I gdy w jednym z tekstów, by nie gorszyç czytelników,
zastàpiono mu słowo „pederaÊci” – „dziwnymi postaciami” Boy ˚eleƒski wytoczył redakcji proces.
Krzywickà fascynował te˝ biseksualizm. Uwa˝ała, ˝e m´˝czyêni,
którzy jednà r´kà obejmujà ˝on´, a drugà głaszczà przyjaciela, sà „pełnymi” ludêmi. Dlatego zachwycała si´ Antonim Bormanem i Juliuszem
Osterwà, za to właÊnie, ˝e mimo i˝ byli „cichymi” homoseksualistami

odczuwali równoczeÊnie przemo˝nà i wr´cz niesłychanà miłoÊç do
˝on: Hapy Bormanowej i Wandy Osterwiny. Trzeba jednak przyznaç,
˝e obie miały wyglàd raczej chłopi´cy, choç szczyciły si´ doÊç niebanalnà urodà. SkłonnoÊci obojnackie miał te˝ Karol Szymanowski.
Krzywicka wspomina jego niewàtpliwy pociàg do Nałkowskiej, który
jednak zatrzymywał si´ w pewnym punkcie, bo Szymanowski tak naprawd´ erotycznie był wra˝liwy tylko na uroki chłopców. I to niewàtpliwie była prawda, bowiem co i raz jakiÊ młody tancerz potrafił
zawróciç kompozytorowi w głowie. Swoje rozwa˝ania Szymanowski
zawarł w jedynej powieÊci pt. Efebos. Przeprowadził na jej kartach
apologi´ homoseksualizmu, sytuujàc ten rodzaj miłoÊci na szczycie
duchowego rozwoju. W jednym z rozdziałów Szymanowski porównuje ciało kobiety i młodzieƒca, by stwierdziç ˝e to drugie jest bardziej harmonijne, bo łono kobiety zaburza lini´ brzucha i piersi, a jej
biodra sà po prostu zbyt szerokie.
Ksià˝ka Szymanowskiego nie przetrwała do dziÊ. Przed Êmiercià
muzyk przekazał r´kopis swojemu kuzynowi Iwaszkiewiczowi. Ten
zaÊ, chcàc jà ocaliç, w pierwszych dniach wojny zawiózł do mieszkania na Kredytowej w Warszawie. Tam, niestety, wraz z innymi cennymi pamiàtkami spłon´ła. Antoni zapewne znał Efebosa z opowieÊci
samego Szymanowskiego, ze streszczeƒ Iwaszkiewicza albo z fragmentów czytywanych na Stawisku.
To przedwojenne Êrodowisko artystyczne, do którego i Tonio nale˝ał było rzeczywiÊcie w du˝ej mierze zdominowane przez homoseksualistów. Skrajny prawicowiec Alfred Łaszowski na łamach
tygodnika „Prosto z mostu” głoÊno dowodził wówczas, ˝e kiedy psychika człowieka ulega wynaturzeniu, wtedy zaczyna go cechowaç wybujały liberalizm. W swoich artykułach napi´tnował przedwojenne
Êrodowisko gejowskie, wyÊmiewajàc si´, ˝e dzisiejsi m´˝czyêni homoseksualni majà najczulsze serca i sumował, ˝e to po prostu… stare
panny m´skie. Łaszowski, na wzór niemiecki, był zwolennikiem karania homoseksualistów wi´zieniem i obozem reedukacyjnym, a ju˝
na pewno – twierdził – nie wolno zgadzaç si´ na udział homoseksu-
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alistów w organizowaniu jakichkolwiek protestów i akcji, bo skutek
b´dzie opłakany. Nie wolno te˝ zgadzaç si´ na dzieła, w których b´dzie si´ panoszyç „poetyka niewyra˝alnego po˝àdania” m´˝czyzny
przez m´˝czyzn´. Nie mógł jednak zatrzymaç twórców, którzy i w
utworach, i w dziennikach zaczynali o tym nieÊmiało pisaç. U Iwaszkiewicza, Lechonia, Gombrowicza, Brezy, Andrzejewskiego czy wielu
innych ówczesnych pisarzy, mo˝na odnaleêç wàtek miłoÊci artysty do
pi´knego chłopca. Jednak zawsze w zakamuflowany sposób. Tego po
prostu nie wolno było powiedzieç wprost i na głos. Co innego za zachodnià granicà.
W jednym z reporta˝y Sobaƒski pisze, ˝e Niemcy to naród skomplikowany płciowo i nigdzie homoseksualizm nie jest tak rozpowszechniony jak tam. Bary dla pederastów i lesbijek t´tnià ˝yciem
przez całà noc, a w ka˝dym kiosku da si´ kupiç pismo gejowskie.
Tonio był zaznajomiony z dost´pnà w jego czasach literaturà na
temat homoseksualizmu. W Berlinie regularnie ukazywało si´ pierwsze na Êwiecie czasopismo Adolfa Branda „Der Eigene”, które miało
charakter homoseksualny. Współpracujàcy z nim autorzy to w wi´kszoÊci geje. Otwarcie pisali, ˝e miłoÊç homoseksualna jest lepsza i
pi´kniejsza od heteroseksualnej. Tonio mówił biegle po niemiecku i
cz´sto bywał w stolicy Niemiec, niewykluczone wi´c, ˝e był stałym
czytelnikiem tego periodyku. Zresztà nazwiska dziennikarzy czy lekarzy o homoseksualnej orientacji nie były mu obce. W swoim reporta˝u z 1933 roku donosi, jak to 10 maja uczestniczył jako
obserwator w paleniu przez faszystów niepo˝àdanej literatury na
Opernplatzu w Berlinie14. Opisuje, jak w płomienie rzucano ksià˝ki
˝ydowskich autorów, m.in. burzyciela obyczajnoÊci Magnusa Hirschfelda. Tego, który przez wiele lat prowadził z powodzeniem Instytut
Badaƒ Seksuologicznych. A potem jak z dogasajàcego ogniska udało
mu si´ wyciàgnàç „formularz dla pragnàcych zapisaç si´ na członków
Âwiatowej Ligi Reformy Seksualnej. (Pod oficjalnym adresem Ligi w
nawiasie: doktor Magnus Hirschfeld). Ten szacowny, choç w błocie
zbrukany dokument, mam zamiar ofiarowaç polskiemu oddziałowi

Ligi, czym niewàtpliwie zyskam sobie serca wszystkich współpracowników «˚ycia Âwiadomego»”15.
Poglàdy Tonia zbli˝one raczej były do linii pisma gejowskiego
Branda ni˝ do słynnej wówczas teorii trzeciej płci, którà głosił prekursor seksuologii dr Magnus Hirschfeld. Twierdził w niej, ˝e homoseksualne kobiety i tacy m´˝czyêni sà w naturalny sposób ze sobà
spokrewnieni i nale˝à w istocie do odr´bnej, trzeciej płci. W swym
roczniku „Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen” umieszczał wyniki
badaƒ specjalistów niemieckich nad homoerotyzmem. Choç sam Hirschfeld uwa˝ał, ˝e homoseksualizm nie jest chorobà i nie wymaga leczenia, to jednak w swoim periodyku przedstawiał nowe metody
terapeutyczne, dla tych, którzy nie sà zadowoleni ze swojej orientacji. Jednà z nich była terapia hipnotyczna berliƒskiego lekarza Alberta
Molla. Kolejne ówczesne metody propagował Izydor Sadger, współpracownik Zygmunta Freuda. Proponował, by przekształcaç osob´
homoseksualnà w heteroseksualnà metodà psychoanalizy. W latach
trzydziestych gejów próbowano tak˝e leczyç, stosujàc kastracj´. Zabieg polegał na wyci´ciu jàder pacjenta i implantacji jàder heteroseksualnego m´˝czyzny. Powoływano si´ przy tym na stwierdzenia
Tomasza z Akwinu, który głosił, ˝e dla dobra całoÊci ciała mo˝na poÊwi´ciç jego chorà cz´Êç. Brzmi to dziÊ nieprawdopodobnie, choç
rzeczywiÊcie, po dojÊciu Hitlera do władzy, rzàd niemiecki wprowadził ustaw´ umo˝liwiajàcà przeprowadzenie kastracji homoseksualistów w przypadku niepowodzenia innych metod terapii. Jako ˝e owe
inne metody nie mogły przynieÊç po˝àdanych skutków, pozostały jedynie te przera˝ajàce zabiegi medyczne.
W dawnej Polsce, na mocy prawa z 1589 roku kodeks karny nakazywał Êcigaç odmieƒców uprawiajàcych seks z tà samà płcià i karaç
ich Êmiercià. Ale w 1932 roku przepisy prawne zmieniono i homoseksualizm przestał byç karany. Wówczas to podziemne ˝ycie klubów
gejowskich mogło wyjÊç na powierzchni´. Cz´Êç Placu Trzech Krzy˝y
to do dziÊ historyczne miejsce dla warszawskich homoseksualistów
tamtego czasu. Podobno legenda głosi, ˝e niejedna znajomoÊç na-
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wiàzała si´ na obszarze od skrzy˝owania dzisiejszych ulic Brackiej i
˚urawiej a˝ do parku przy ulicy Ksià˝´cej. W koƒcu, według Gombrowicza, nie ma prawie m´˝czyzny, który by mógł zeznaç pod przysi´gà, ˝e nigdy nie doÊwiadczył tego pokuszenia. ˚e jest si´
homoseksualistà i nie jest albo ˝e si´ jest w pewnym okresie ˝ycia czy
po prostu w pewnych okolicznoÊciach…
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