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Ostatni z ostatnich patrycjuszy.
O dziennikach Sándora Máraiego z lat 1943–451

„Literatura nie jest tylko tym, czym się wydaje, tym, co donośne, obiecująco perspek-
tywiczne czy bezprecedensowo popularne; ale nie jest to też coś bezprecedensowo nie-
popularnego” – pisał Márai w grudniu 1935 roku, w jednej z recenzji opublikowanych 
w piśmie „Nyugat”. Sam był już wówczas „bezprecedensowo popularny”, a jego reputa-
cja i uznanie – głównie na Węgrzech – były przesądzone. Swoją myśl kontynuował tak: 
„literatura ma także swoje niedostrzegalne życie; i może to ono jest bliższe rzeczywisto-
ści”. Prawdopodobnie upominał samego siebie tym stwierdzeniem. Węgierskiego pisarza 
coś zafrapowało w dzienniku Jules’a Renarda. Może to, że francuski twórca nie trosz-
czył się w pierwszej kolejności o własną sławę, jego dziennik, jako taki, nie był celem, 
a on sam nie wykorzystywał pisania jako narzędzia wychowawczego tudzież eduka-
cyjnego. Mówiąc słowami Máraiego: „(Renard – przyp. K.P.-J.) nie chce oczyścić się 
jak Tołstoj. Nie chce kreślić obrazów epoki niczym bracia Goncourt. Przez dwadzieścia 
trzy lata pisze swoją książkę tak, jak oddycha”.

Márai w tym czasie nie prowadził jeszcze dziennika i nie mamy dowodu na to, że miał 
taki zamiar. Był z krwi i kości człowiekiem publiczności i prasy. Ale możliwe, że to właśnie 
dziennik Jules’a Renarda uzmysłowił mu, że „niewidzialnego życia” literatury nie da się 
pogodzić z tym, czym zajmuje się na co dzień. „Pisarz – stwierdza Márai we wspomnianej 
recenzji – który w dzienniku lub liście prywatnym przerabia zdanie pod względem styli-
stycznym, liczy się z tym, że nawet te pojedyncze wersy współtworzyć będą kiedyś jego 
dorobek… Pogódźmy się z tym, że pisarz, artysta żyje i umiera dla swoich odbiorców, 
że każde jego słowo i publikacja domagają się oddźwięku ze strony ludzi, nawet wów-
czas, gdy czynią to już tylko potomni względem samego dzieła. Tylko szaleniec prze-
mawia do nicości. Pisarz, tworząc w pustce swojego pokoju „dziennik intymny”, widzi 
już w myślach samego siebie w odległej przyszłości i pod żadnym pozorem nie zacho-
wuje się naturalnie; po sporządzeniu poufnych notatek kłania się i dziękuje potomnym 
za oklaski”. 

Wówczas, w 1935 roku, Márai wciąż jeszcze spotykał się z aplauzem ze stro-
ny publiczności złożonej z jego rówieśników, ale po upływie siedmiu lat, pod koniec 
1942 roku, postanowił, że będzie pisał dziennik. Krótko przed czterdziestą trzecią 
rocznicą urodzin skreślił na papierze pierwsze litery i od tego momentu ani na chwi-
lę nie porzucił pisarstwa dziennikowego, które stało się największym i najtrwalszym 

1 Wstęp do pierwszego tomu niemieckiej edycji Dzienników (Piper Verlag, München).
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przedsięwzięciem twórcy. Máraiego zawsze pociągło stylizowanie życiorysu na literaturę: 
Wyznania patrycjusza (1934) i Ziemia! Ziemia! (1972), która jest kontynuacją pierw-
szej książki, są dwoma szczytowymi osiągnięciami w jego dorobku. Potężny materiał 
Dziennika, który obejmuje niemal pół wieku, od 1943 do 1989 roku, jest wybitnym 
dziełem nie tylko w obrębie literatury węgierskiej, lecz także europejskiej. Splatają się 
w nim „niewidzialne” i publiczne życie literatury. „Chwile, w których panuje taka cisza 
– w nas i wokół nas – że wydaje się, jakbym słyszał sekretne tykanie mechanizmu po-
ruszającego świat”. To pierwsze zdanie z potężnego korpusu Dziennika, pisanego 
od początku 1943 roku, krótko przed urodzinami pisarza obchodzonymi 11 kwietnia. 
„Czekam na wezwanie, nie ponaglam, ale i nie ociągam się. Już pora”. To ostatnie 
zdanie, napisane po 46 latach, 15 stycznia 1989 roku. Pięć tygodni później, 22 lutego, 
Márai strzeli sobie w głowę.

Urok ciszy, powstrzymującej gwar świata i literatury niepisanej dla publiczności, 
przenikał wszystkie tomy dzienników. Márai nie chciał „oczyszczenia”, nie pragnął też 
„nakreślać obrazu” swojej epoki. Nie pisał dziennika, by odnotowywać fragmenty życia 
prywatnego i intymnego. Nie zamierzał też uwieczniać codziennej rutyny – daty pojawiają 
się sporadycznie. Nie wykorzystywał diariusza do zapisywania planu pracy czy notowania 
pomysłów, inwencję spychał na dalszy plan, i chociaż referował skrupulatnie swoje lektu-
ry, nie zamierzał prowadzić dziennika na ich temat. 

Do czego zatem miały służyć dzienniki?
*

Chociaż stosunkowo rzadko wypowiadał się na temat własnych praktyk diarystycz-
nych, na podstawie Dziennika można zrekonstruować dwie główne przyczyny, które 
skłoniły autora do podjęcia się tej pracy pisarskiej. Pierwsza miała związek z pospo-
litowaniem polityki: ze stopniowym dryfowaniem ku postawom prawicowym, z nastę-
pującymi po sobie „ustawami żydowskimi”2, z coraz większymi ustępstwami na rzecz 
hitlerowskich Niemiec – wszystko to wystarczyło, by Márai wybrał emigrację wewnętrzną. 
Mimo że wówczas jeszcze nie nastały czasy niemieckiej okupacji (co stało się 19 marca 
1944 roku), nikt nie podejrzewał, że deportacja Żydów w Europie osiągnie takie roz-
miary, nikt nie wierzył w przejęcie władzy przez strzałokrzyżowców, a inwazję sowiecką 
traktowano najwyżej jako nierealny senny koszmar. 

Drugi powód to narastające niezadowolenie z dotychczasowych osiągnięć pisarskich. 
Można to wykoncypować z poziomu jego elokwencji, gdy patrzymy na wcześniejszą pra-
cę: „Ach, na próżno władałem swoją maszyną do pisania, by zapewnić sobie mieszkanie 
z dwuosobową służbą i odpowiednim poziomem życia” (II/71)3 – pisze na początku 

2 W latach 1920–1944 uchwalono i wprowadzono w życie 267 „ustaw żydowskich”, określających obowiązki 
obywateli węgierskich żydowskiego pochodzenia oraz formułujących główne zakazy i kary dotyczące nieprze-
strzegania zasad objętych ustawami [przyp. tłum.].
3 Odwołania stosowane przez Földényiego odsyłają do węgierskiego wydania Dziennika pisarza. Skrót I, II 
i III wskazuje numer tomu, liczba następująca po nim – stronę. Ponieważ polski przekład Dziennika jest wyborem 
– tam, gdzie istnieje polskie tłumaczenie wskazanego cytatu, stosuję zapis literowy „Dz” i podaję po nim numer 
strony. Odsyłam w ten sposób do następującego wydania: S. Márai, Dziennik (fragmenty), tłum. oprac., przypisy 
i posłowie T. Worowska, Warszawa 2004.
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1945 roku. Niedługo potem nie wypiera się swoich powieści i stwierdza: „ale pod pew-
nymi względami w ostatnich latach pisało mi się aż nazbyt łatwo, zbyt mała była moja 
siła sprzeciwu wobec tego, co chciałem powiedzieć”. W 1946 roku, w odniesieniu 
do 1943 roku, mówi już o tym, że musi mu się „odbić” ten jego własny głos, ten „me-
lodyjny głos Máraiego”, który pod koniec – już dwa, trzy lata wcześniej – był niczym 
rzępoląca katarynka. „Nienawidzę tego głosu” (III/70). I gdy myślał o swoim, zbom-
bardowanym podczas oblężenia Budapesztu, księgozbiorze, zastanawiał się, czy nale-
ży go odtworzyć, czy też uznać za zamknięty, a myśląc o dodawaniu swoich powieści 
do półek biblioteki powiada: „Jestem znacznie bardziej wymagający niż książki, które 
napisałem” (III/189). Od tego momentu Márai, aż do końca życia, czuwa nad właściwą 
formą swojego dorobku – na początku lat 80. odrzuca jeszcze jedną z wersji powieści 
Świece dopalają się do końca (polski tytuł: Żar – przyp. tłum.). Nie przeszkadza mu 
to oczywiście ciągle pisać nowych dzieł. 

Po zajęciu kraju przez Niemców, 19 marca 1944 roku, Márai zabronił publikowania 
wszystkich swoich dzieł i od tego momentu stronił od drukowania swoich pism. Ale zaczął 
się wycofywać już w 1943 roku – wprost proporcjonalnie do zaangażowania w tworze-
nie dziennika. „Postanowiłem porzucić dziennikarstwo” (Dz,16) – napisał na początku 
1943 roku w dzienniku. Miało to poważne konsekwencje: Márai od dwóch dekad utrzy-
mywał się głównie z pisania do prasy i od 1936 roku był pracownikiem umiarkowanie 
konserwatywnego pisma „Pesti Hírlap”. Każdej niedzieli pisał felieton, za który otrzymywał 
bardzo godziwe honorarium, w wysokości 1001 pengő, które odpowiadało miesięcz-
nemu wynagrodzeniu ówczesnego pracownika klasy średniej czy trzymiesięcznej pensji 
wykwalifi kowanego robotnika fabryki. (Jego poprzednik, konserwatywny książę pisarzy, 
Ferenc Herczeg, otrzymywał za każdy artykuł „jedynie” 1000 pengő; Márai zgodził się 
przyjąć zaproszenie do współpracy z pismem za wyższe honorarium). Ostatni artykuł 
do „Pesti Hírlap” autor złożył 17 stycznia 1943 roku. Możliwe, że to tego właśnie dnia 
rozpoczął pisanie dziennika. Krótko po tym uzasadniał ten krok następująco:

„W pewnym wieku, w pewnym stadium swego rozwoju nie można bezkarnie pisać do gazet (...). 
To bełkotliwe, bezbarwne komentowanie wydarzeń i zjawisk, ten upadek druku publicznego dziś, 
gdy nie ma wolnej prasy, stanowi dla pisarza głębokie upokorzenie i źródło zakażenia. (...) teraz 
muszę zamilknąć, schronić się w tym dzienniku (...). Ta ofi ara wywróci może do góry nogami cały 
mój »uporządkowany tryb życia« – ale bez złożenia ofi ary nie wypełni się zadania” (Dz, 16). 

Oczywiście Márai nie stał się kimś, kto ostatecznie rezygnuje z publiczności. 
Jak napisał przy okazji lektury Jules’a Renarda, pisarz nawet w pustym pokoju widzi sie-
bie na scenie przed potomnymi. A nawet: na scenie współczesności. Początek dziennika 
pisany był na maszynie, twórca strzegł go tak samo, jak rękopisów powieści: zabierał 
go ze sobą wszędzie i starannie ukrywał. Po części robił to z powodu niebywale surowych 
głosów krytyki, a po części z powodu nadziei na jego wydanie. „Od dwóch dni nie muszę 
ukrywać tego dziennika na poddaszu, jak to czyniłem w minionych miesiącach” (I/244) 
– napisał pod koniec grudnia 1944 roku, po tym jak Rosjanie oswobodzili Leányfalu 
– miejsce, do którego przeniósł się z Lolą, żoną żydowskiego pochodzenia i adoptowanym 
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synem, po zajęciu kraju przez Niemców; tam też przetrwał oblężenie Budapesztu. Po-
cząwszy od 17 czerwca 1945 roku, w liberalnym piśmie „Magyar Nemzet” ukazywały się 
regularnie fragmenty jego Dziennika, ale zachował przy tym ostrożność i pytał samego 
siebie (czyniąc to w dalszym ciągu pod postacią dziennika), czy jego rolą nie jest ujaw-
nianie tego, co pisze. Trzeba pisać tak, „jakby rozmawiało się z samym sobą” (II/235) 
– stwierdza, ale równocześnie trzeba adresować swoje słowa do ludzi. Pod koniec 
1945 roku ukazał się osobny tom: Dziennik 1934–44. Oczywiście w wyborze, bo Márai 
wyciął wszystko, co jego zdaniem nie powinno trafi ć do publicznego obiegu. Swój dzien-
nik zaprezentował tak, jak to robił z powieściami i sztukami teatralnymi. Czy stało się to 
świadomie, czy nie, nawet najintymniejsze wyznania umiał przelać na papier tylko 
pod postacią tworzywa artystycznego. A opublikowane dzieła, podobnie jak ksiażki, 
mają swoje losy. Na przykład na początku 1946 roku jeden z wiejskich proboszczów, 
który kiedyś był faszystą, przeczytał pojedyncze zdania Dziennika 1943–44 swoim wier-
nym w kościele, co – jak twierdził pisarz – można było uznać za proedukacyjne trakto-
wanie dzieła. Już latem 1946 roku pojawiły się fragmenty dzieła w szwajcarsko-francus-
kim piśmie, co poskutkowało atakami na pisarza ze strony rodaków. Po tym, jak jedno 
z francuskich wydawnictw zrezygnowało z druku Dziennika, nadarzyła się inna okazja, 
ale Márai zniweczył plany amerykańskiego wydawnictwa: 

„Ten Dziennik i jego opublikowane fragmenty pisałem dla siebie, ponieważ nie umiałbym ina-
czej, a to, co udostępniłem węgierskim czytelnikom, powinno pozostać między nami, w rodzinie… 
nie chcę, by obcy ludzie, w obcym języku, w nie zawsze wiernym, choć pełnym dobrych zamiarów 
tłumacza, przekładzie czytali o czymś, co musi – i to bezwzględnie – pozostać w rodzinie” (III/226)

– pisał w 1946 roku. Ta „rodzina”, czy mówiąc inaczej węgierska publiczność, 
nie miała dobrych zamiarów. Márton Horváth, jeden z ideologicznych przywódców coraz 
szybciej rozwijającej się dyktatury komunistycznej, tak pisał w owym czasie do Márai-
ego: „Pana słowa i zdania są piękne niczym zielonkawe i pobłyskujące złotawo muszki 
siadające na zwłokach”, a w 1947 roku, za sprawą Dziennika 1943–44, ukazała się 
karykatura pisarza prezentująca wizerunek Máraiego siedzącego pomiędzy krzakami róż 
w czasie, gdy za jego plecami deportowani są Żydzi. (Ten rysunek jest odpowiedzią 
na zapis z 3 lipca 1944 roku sporządzony po bombardowaniach: 

„Chwila w ogrodzie. Chwila pomiędzy jedną a drugą nieskończonością: świeci słońce; prze-
kwitają róże; pomiędzy jednym a drugim przypływem oceanu potworności (czyli bombardowaniem 
i deportowaniem Żydów – przyp. L.F.F.) jestem przez chwilę nieskończenie szczęśliwy” (Dz, 55)).

Dziennik potraktować można, nie tylko jako jeden z przejawów wycofania się, lecz 
także jako nową formę poszukiwania odbiorców. Zamiast powieści – czy też: obok nich 
– Márai eksperymentował z nową formą literackiego komunikowania się i wkrótce wy-
szło na jaw, że diarystyka jest gatunkiem wprost skrojonym na jego miarę. Dziennik 
stał się organiczną częścią pisarskiego dorobku. Pokazuje to jego wystylizowanie oraz 
redakcja tekstu, zdradzające pewną i doświadczoną rękę autora. Cytowane wcześniej 
pierwsze zdanie dzieła jest też silnie nacechowane retorycznie, a następujące po nim 
kolejne zdania mają taką wymowę, jakby dotyczyły nie zapisu dziennikowego, ale miały 
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upamiętnić całą publiczność pisarza. Przywołane są czasy dzieciństwa i młodości, po-
jawiają się migawki z przeszłości, ożywione zostają miejsca – Bártfa i Pistoia, Alföld 
i Normandia, różnorakie przeżycia zlewają się ze sobą w jednym czasie i pojawiają się 
nawet umarli, nieznani, tak jak sygnowani jedynie monogramem bliscy lub postaci histo-
ryczne, począwszy od premiera Pála Telekiego, który popełnił samobójstwo 3 kwietnia 
1941 roku, poprzez – wymagającego cofnięcia się do początku lat dwudziestych 
XX wieku – króla Karola IV, na ojcu pisarza skończywszy. Najpierw zdaje się, że przeszłość 
i teraźniejszość oddzielone są od siebie grubą, szklaną szybą, by mimo to niezauważalnie 
na siebie wpływać i pomóc nam odnaleźć nas samych już w teraźniejszości. Márai rozpo-
czyna Dziennik tak, jakby pisał powieść czy też główne dzieło życia, Wyznania patrycju-
sza, a podniosły ton i intensyfi kujący się proces samoobserwacji wskazują równocześnie 
dwóch twórców literatury powszechnej, których pisarz wybrał na swoich patronów: świę-
tego Augustyna i Jeana-Jacques’a Rousseau. Ale w toku narracji ujawniają się także inni 
duchowi przewodnicy. Nie wszyscy w takim stopniu, by tych, z których tezami współbrzmi 
dzieło Máraiego, przywołać z imienia (jak na przykład Ortegę y Gasseta, piszącego 
o „buncie mas”, Oswalda Spenglera, mówiącego o „zmierzchu Zachodu”, czy Ernsta 
Curtiusa). Nie, prawdziwym wielkim przewodnikiem jest Marek Aureliusz, cesarz-sto-
ik, który mniej więcej w 170 roku naszej ery, w Carnuntum, na północ od Wiednia, 
nad brzegiem Dunaju przelał na papier swoje myśli. Márai niejednokrotnie wzdycha 
do cesarza: „jesteś mi największą pociechą” (Dz, 36), jak pisze latem 1944 roku, 
w samym środku największego utrapienia; ale w 1945 roku, w czasie nastania pokoju, 
także był dla niego źródłem ukojenia. Podczas, gdy Węgrzy podsycali uczucie nienawiś-
ci, w zawieszeniu pomiędzy Niemcami a Rosjanami, drżąc zarówno przed pierwszymi, 
jak i przed drugimi, Máraiemu naprawdę trudno byłoby zwrócić się ku czemuś inne-
mu niż stoicyzm. Pod koniec 1943 roku, w ostatnim publicznym wystąpieniu, wykładzie, 
była mowa o Marku Aureliuszu. Później pisarz nie przejawiał już chęci do wychodze-
nia ku publiczności: „Na Węgrzech nie można już żyć inaczej, jak tylko w stanie we-
wnętrznej emigracji. Zwrócić się całkowicie do wnętrza, ku moim pracom. Wyemigro-
wać do swoich prac” (Dz, 33). Márai dobrze znał utwór Marcus Aurelius, napisany 
w 1929 roku przez jego przyjaciela Dezső Kosztolányiego, jedną z najważniejszych 
postaci swojego czasu. Kosztolányi tytułuje w nim rzymskiego cesarza „wspaniałym to-
warzyszem pióra”, który pokonuje barbarzyńcę i „wszystko, co jest kłamstwem”. Márai 
także podąża tropem rzymskiego „towarzysza po piórze”, sporządzając z jednej strony 
na wskroś drobiazgową diagnozę licznych kwestii społecznych i historycznych swoich 
czasów, starając się przy tym trzymać z dala od współczesności i, co będzie później 
przedmiotem obserwacji wielu osób, próbując usytuować samego siebie na stanowisku 
osoby postronnej. 

Stoicką postawę można wykazać na podstawie Dziennika, który uniemożliwia wni-
kliwe śledzenie kluczowych wydarzeń tych, decydujących o wszystkim, lat. Podobnie, 
jak to czynił w przypadku powieści, Márai przypisuje duże znaczenie nastrojowi dzienni-
ków, podobną rolę odgrywa historyczna rzetelność, fundament liryczny (chociaż twórca 
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był słabszym poetą niż prozaikiem); autor na pierwszym planie stawia rzeczywistość, 
podobnie jak – powiedzmy – chronologię. „Ciągle jeszcze gorzej znoszę rzeczywi-
stość i zimno niż wojnę” (I/220) – pisze i konsekwentnie traktuje wewnętrzne odczucia 
jako ważniejsze niż wydarzenia dziejące się dokoła, nie mając przy tym żadnych wąt-
pliwości, co do ciężaru tych ostatnich. Na przykład o zajęciu kraju przez Niemców 
19 marca 1944, które było bez mała przełomem w jego życiu, pisze szczegółowo do-
piero po kilku miesiącach, w połowie lata („Jakby dziewiętnastego marca pękło coś 
we mnie” (I/245)), tego samego dnia zapisuje, co zdarzyło się o czwartej po południu, 
ale nie wspomina, którego dnia miało miejsce to zdarzenie. Zaznacza swoje urodziny, 
rocznicę śmierci syna Krzysztofa (jego jedyne dziecko zmarło 1 września 1939 roku, 
w wieku niemowlęcym); notuje, że upał sięga trzydziestu sześciu stopni, ale możemy się 
tylko domyślać, że mowa jest o lipcu 1944; ze wzruszającą drobiazgowością opowiada 
o adopcji czteroletniego Jánosa Babocsaya w 1945 roku, ale niemal w biegu wspomina 
o sporach literackich z 1945 roku, które były dla niego decydujące, ponieważ musiał 
opowiedzieć się za okupującymi kraj lub przeciw nim. Wspomina o jednym czy drugim 
dniu bombardowania, ale kiedy Horthy ogłasza proklamację, nie wpisuje daty (15 paź-
dziernika 1944), nie referuje też jej znaczenia, nie informuje o (nieszczęśliwym) odstą-
pieniu Węgier od wojny. Jego milczenie dziwi, ponieważ sam do pewnego stopnia wziął 
udział w przygotowaniu tego kroku, co było przedsięwzięciem ryzykownym. Na dobro-
wolnym wygnaniu w Leányfalu, w październiku 1944, razem z Kálmánem Hardym, ge-
nerałem wojska królewskiej armii węgierskiej, napisał na maszynie wiadomość, w której 
ponaglał Horthyego do zerwania więzi z Niemcami. (Márai do śmierci pisał na maszynie 
marki Hermes). Następnego dnia po ogłoszeniu proklamacji na czele z członkiem akcji 
zbrojnej SS, Ottonem Skorzenym, zaatakowano Zamek w Budzie, pojmano syna Hor-
thyego (wcześniej wyswobodził on Mussoliniego), wskutek czego zaszantażowany Hor-
thy zrezygnował z piastowania stanowiska głowy państwa i 16 października mianował 
premierem kraju Szálasiego. Strzałokrzyżowcy natychmiast aresztowali Hardyego (ojca 
chrzestnego syna Máraiego), który w latach 1935–40 był attaché wojskowym w Berlinie. 
Gdyby list ujrzał światło dzienne, podobny los czekałby także Máraiego. W Dzienniku 
prawie nie ma słowa o tej budzącej litość, typowo węgierskiej historii odzwierciedlającej 
słabość Horthyego i jego nieodpowiedzialność – kto jest ciekawy szczegółów, powinien 
sięgnąć do podręcznika historii. U Máraiego obok daty 17 października 1944 (przy czym 
samej daty możemy się jedynie domyślać) możemy przeczytać tylko tyle: „Od dwóch dni 
wiemy, że piekło ma jeszcze niższy poziom: jak gdyby otworzyły się wahadłowe drzwi, jak-
byśmy dostali się w czeluść jeszcze potężniejszej, bardziej cuchnącej gehenny” (I/305).

Nie wspomina również o wielu innych faktach, które z perspektywy potomnych 
– i własnej oceny, po upływie pewnego czasu – były istotne. Dopiero w 1972 roku, 
w autobiografi cznej książce Ziemia! Ziemia! rzucił nowe światło na to, co wydarzyło się 
18 marca 1944 roku, podczas rodzinnego świętowania imienin, w nocy poprzedzającej 
zajęcie kraju przez Niemców. Jak istotne znaczenie mógł mieć dla niego ten dzień wynika 
także z zapisu 18 marca 1984 roku, gdy pisarz wraca do wydarzeń: „Czterdzieści lat 
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temu zginął ktoś, kim byłem do tamtej pory” (Dz, 541). Niemal po dekadzie wspomina 
o żydowskiej dziewczynce imieniem Ági, którą w 1944 roku uratował przed strzałokrzy-
żowcami, wyprowadzając ją za rękę w bezpieczne miejsce – w zapisach z 1944 roku 
milczy na ten temat, podobnie jak o tym, w jaki sposób brał udział w ratowaniu Ży-
dów, co jest pewne. (Ági była siostrzenicą żony pisarza i mieszkała z nimi w Leányfalu). 
Nie wspomina też w Dzienniku o wielkanocnej kolacji w Leányfalu, kiedy gospodyni 
umieściła obok każdego z talerzy żółtą gwiazdę, nie wspomina o tym, że pewien żydowski 
restaurator, Poldi Krausz, właściciel kawiarni literackiej chciał przed swoją deportacją, 
powierzyć Máraiemu księgę gości, z wpisem wielkiego Gyuli Krúdyego; nie wspomina 
także w Dzienniku, nawet wówczas, gdy nastał czas pokoju, o zdarzeniu w kawiarni 
z grudnia 1945 roku, gdy biesiadnicy przypatrywali się w ciszy żydowskiemu ofi cerowi 
policji, zachowującemu się tak płochliwie, jak ścigane przez niego rok wcześniej ofi ary. 
Przemilczenie tych wydarzeń trudno byłoby wytłumaczyć obawą Máraiego, że Dziennik 
zostanie przechwycony przez strzałokrzyżowców lub Sowietów. Co więcej, autor mógł 
przecież później dołączyć te fragmenty Dziennika. A wydedukować można, że pisarz do-
pisywał i uzupełniał swoje zapisy: na przykład w lipcu 1944 roku wspomina o komorach 
gazowych dla Żydów, na początku września tego samego roku szczegółowo pisze o obo-
zie w Auschwitz, „o fabryce śmierci” i kominach dymiących ciałami spalonych – a prze-
cież Auschwitz oswobodzono 27 stycznia 1945 roku, a Márai – jak można przypuszczać 
– poznał te szczegóły obozowego życia dopiero po uwolnieniu więźniów przez aliantów.

7 stycznia 1985 roku, osamotniony w San Diego, raz jeszcze kartkuje Dziennik 
1943–44, notując: „jego przeglądanie przywołuje masowe samobójstwa chorych psy-
chicznie sprzed czterdziestu lat i czasami się dziwię, jak zachowawcze jest wszystko to, 
co piszę o tych latach”. Tę asekurację widać pod postacią licznych przemilczeń. Można 
to wytłumaczyć wspomnianym już stoicyzmem Máraiego: akcenty położone są w innych 
miejscach, niż zwykło się to obserwować w tradycyjnym, uporządkowanym chronologicz-
nie, dzienniku. Stoicka samodyscyplina wiąże się po części ze zdolnością konstruowania, 
wynikającą przynajmniej z dziejowych uwarunkowań sytuacji twórcy. A na Węgrzech, 
w latach 1943–45, stoicka mentalność, nawet jeśli nie jest nazbyt efektowna, to z pew-
nością postrzega się ją jako jedną z najbardziej szlachetnych i zacnych.

„Węgry są czymś na kształt snu” – pisze już po wojnie, w 1947 roku. To, co zwiemy 
narodem, powiada, to nic innego, jak: „wybrakowany teren, niedorzeczni mieszkańcy 
i rzadki, niechlujny język”. Wzmacniający się terror sowiecki miał pewien udział w tym 
zgorzknieniu. Ale gdy zaczynamy lekturę Dziennika, okazuje się, że już w 1943 roku, 
przed zajęciem kraju przez Niemcy, pisarz znajdował się w podobnym stanie. Jego naj-
większym problemem nie była inwazja obcych, Niemców czy Rosjan, ale to, że przyjęta 
przez Węgrów głęboka wiara, z o s t a ła  p r z e z  n i c h  od r z u cona . Jest niemal pew-
ne, że odegrało to również ważną rolę w zainicjowaniu pisania dziennika w 1943 roku. 
„Muszę opuścić Węgry” (II, 32) – pisze w styczniu 1945 roku i mija niespełna miesiąc, 
a myśl ta na nowo do niego powraca. Márai dobrze wiedział, co oznacza emigracja: 
jego ojczyste tereny przyłączono w 1920 roku do Czechosłowacji i bezwolnie stał się 
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wygnańcem, z kolei lata dwudzieste spędził w Niemczech i Francji. Po powrocie do kraju 
szybko stał się jednym z najbardziej popularnych pisarzy na Węgrzech. Ale niezachwiana 
pozycja nie uchroniła go, już podczas wojny, przed poczuciem bycia emigrantem. Mimo 
że nie zdarzyło się „nic szczególnego”, od 1972 roku wraca do niego myśl o dojrzewaniu 
do emigracji. Po prostu stracił swoją wiarę. Naród węgierski, jak pisze: 

„nie jest zdolny do takiej przemocy moralnej, która oddziaływała na cierpliwość Szwedów, Ho-
lendrów, Finów i Anglików w kryzysowym dla nich czasie; Węgrzy nie posiadają moralnego poczucia 
odpowiedzialności” (II, 112). 

Márai nie miał wcześniej tak złego zdania o swoich rodakach. W 1942 roku, w swo-
im studium Broszura o wychowaniu narodu pisał jeszcze: 

„Węgier nie jest romantykiem marzycielem. Jego cechą charakterystyczną i zarazem zdolnością 
jest trzeźwość umysłu, twarde stąpanie po ziemi, umiejętność trafnej oceny. Węgrzy mają cudowną 
cechę, jak mało który naród europejski”. 

Potem kreśli obraz szlachetnej natury Węgrów: „Dziś pełno jest tajemniczych 
i szczerych rycerzy Ankerschmidtów”. Gdy pisał te słowa, skutkiem I i II arbitrażu wie-
deńskiego Węgry odzyskały część swoich utraconych, na mocy traktatu w Trianon, 
ziem – Słowację, skąd pochodził pisarz, i część Karpat oraz Siedmiogrodu. W czasie 
ponownego scalania tych terenów Horthy w swojej przemowie scharakteryzował na-
ród węgierski w podobnych słowach: powołując się na jego „szlachetne, prawe po-
glądy” i „odwieczne węgierskie cnoty”. Podobnie jak Márai traktuje swoich rodaków 
jako rycerzy. Pełniący w owym czasie funkcję premiera Węgier Pál Teleki (który 3 kwietnia 
1941 roku popełnił samobójstwo, gdyż nie chciał zająć pożądanego przez Niemców sta-
nowiska w sprawie ich napaści na Jugosławię), powołując się właśnie na rycerskość , 
obiecywał, że będzie strzegł odzyskanych terenów Węgier. A jednak niewielu mu współ-
czesnych zastanowiło się nad tym, jak się ma węgierska rycerskość do natychmiastowe-
go, samowolnego przekazania SS osiemnastu tysięcy Żydów pochodzących z terenów 
ponownie przyłączonych Karpat i to bez nacisku ze strony Niemców.

Máraiemu w tej kwestii dość późno otworzyły się oczy – dopiero wtedy, gdy sytuacja 
wydawała się już bez wyjścia. Na początku 1944 roku odczuwał wokół siebie jedynie izo-
lację, brak nadziei oraz ludzką podłość i zaczął to coraz wyraźniej dostrzegać i nazywać 
po imieniu. Pojął, że to wszystko zdarzyło się z dnia na dzień. Niepowodzenie powstania 
chłopskiego Györgya Dózsy, klęska pod Mohaczem, trwający ponad półtora wieku zabór 
turecki, fi asko ruchu narodowo-wyzwoleńczego 1948–49, Trianon, spustoszenie narodu 
i napaść niemiecka – mówiąc słowami Máraiego: wszystko to wystarczyło, by złamać 
„kręgosłup narodu” (I/232). Największym problemem, z jego punktu widzenia, nie było 
zagrożenie płynące z zewnątrz. Katastrofa dojrzewała wewnątrz: Węgrzy sami są odpo-
wiedzialni za własny los. Napisał to latem 1944 roku i dodał: „Zgubiliśmy gdzieś drogę”.

Wskazał tym samym cykl artykułów Gyuli Szekfű opublikowanych pod podobnym 
tytułem. Miał on niekwestionowany wpływ na Máraiego. Szekfű zaczerpnął ten ty-
tuł z wiersza Endre Adyego z 1913 roku. Cykl ukazał się na przełomie lat 1943–44 
na łamach pisma „Magyar Nemzet”. Niewielu ludzi w podobny sposób zmusiło Węgrów 
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do przyjrzenia się samym sobie bez zbędnej iluzji. Szekfű wylicza po kolei wszystkie prze-
gapione możliwości, przez które Węgry nie rozwinęły się pod względem obywatelskim 
i które zatrzymały kraj na poziomie państwa półfeudalnego: autor wspomina okres 
węgierskich reform (1825–48), wszystkie uwarunkowane historycznie ruchy zewnętrzne 
i wewnętrzne, które zniweczyły wszelkie formy sprzeciwu. Tak było z reformą gospodarczą 
i samorządową, tak było z prawem zrzeszania się, z gospodarczym stowarzyszeniem pra-
cowników i chłopów, z powszechnym i tajnym systemem głosowania czy likwidowaniem 
przesadnej władzy państwa. Na Węgrzech nigdy nie udało się przeprowadzić do końca 
reform społecznych, wskutek czego potęga państwa została utrzymana. „W takim życiu 
na łonie państwa – w tej »sztuce dla sztuki« – ciężar ludzkiego gatunku staje się coraz 
mniejszy, a jego wartość coraz bardziej znikoma i dająca się pominąć” – pisze Szek-
fű i wskazuje, że na Węgrzech, mimo stłumienia ziemiańsko-pańszczyźnianej tęsknoty 
za lennem, pozostał jednak pewien rodzaj feudalizmu: „co jest przejawem nadmier-
nego politycznego i społecznego wpływu feudalnych panów i członków arystokracji”. 
Objawia się on w tym, że reprezentantów państwa i władzy otacza się nieuzasadnioną 
i niedopuszczalnie dużą atencją i jeśli nawet zaczyna kiełkować myślenie demokratyczne, 
to retoryka jest ta sama. Sytuacja zmieniła się diametralnie w następstwie 4 czerwca 
1920 roku, kiedy podpisano w Paryżu tak zwany traktat trianoński, wskutek którego po-
wierzchnia Węgier zmniejszyła się z 282 000 kilometrów kwadratowych do 93 000, 
a liczba mieszkańców zmalała z 18,2 miliona do 7,9 miliona. Feudalizacja ogólnych 
stosunków oznacza na przykład, że w 1922 roku procent osób uprawnionych do głoso-
wania w stosunku do liczby wszystkich mieszkańców spadł z wcześniejszych 40 do 28%; 
stała się ona w ówczesnej Europie, bezprecedensowo, sprawą p ub l i c z ną  (tylko 20% 
uprawnionych do głosowania mogło głosować niejawnie), co poskutkowało raptow-
nym wzrostem liczby obszarników na posiedzeniu narodowym. Mówiąc słowami Szekfű: 
po Trianonie „w dalszym ciągu utrwalał się ustrój oligarchiczny – nigdy nie mówiono tyle 
o »szacunku względem osób poważanych«, jak wtedy”.

Zdaniem Szekfű zgubiliśmy drogę. Márai nie dał się nabrać na „spiskową teorię 
dziejów”, która na Węgrzech była tak samo silna, jak w Niemczech, nie oskarża li-
berałów, Żydów czy przedstawicieli pisma „Nyugat” o stan kraju. Odpowiedzialnymi 
za bałkanizację Węgier są warstwy rządzące. István Bibó napisze później o „ślepej ulicz-
ce węgierskiej historii”. Márai czuł się na „wewnętrznej emigracji” jak w ślepej uliczce, 
w pułapce. On – traktowany dotąd jako jeden z najbardziej poważanych pisarzy czasów 
reżimu Horthyego – w przeciwieństwie do Kosztolányiego, Zsigmonda Móricza czy László 
Németha postanowił zostać członkiem Akademii4, wstąpił do grona zacnych twórców 
księgi pamiątkowej poświęconej Ferencowi Herczegowi i choć mógł wieść wysoko upo-
sażone życie, od 1913 roku począwszy, zaczął być coraz bardziej radykalny w powyż-
szych kwestiach. Już na początku 1945 roku napisał: „Odpowiedzialność reżimu Hor-
thyego jako precedens w historii Węgier; najazd tatarski i cień Mohacza w tej potwornej 

4 Węgierska Akademia Nauk [przyp.tłum.].
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rzeczywistości, którą ten naród przywołał i która nieubłaganie nastąpiła” (II,39). Márai 
wspomina tu o Tatarach, Turkach i Austriakach, ale w istocie odpowiedzialnymi są 
– według niego – jego rodacy: „ta spółka komandytowa”, która pod szyldem „Myśli Se-
gedyńskiej” „przez dwadzieścia pięć lat wykorzystywała kraj” (I/279)5. Márai nie znalazł 
nic na obronę tej formacji; odrzucił też jej katolicyzm, jako przejaw cechy narodowej. 
Co oznaczała w rzeczywistości „chrześcijańska” orientacja? Mówiono „chrześcijaństwo” 
– i rozumiano pod tym pojęciem domaganie się karty rzemieślniczej bez fachowego 
wykształcenia. Mówiono „chrześcijaństwo” i rozumiano pod tym pojęciem rabowanie 
żydowskich mebli. Mówiono „chrześcijaństwo” i rozumiano pod tym pojęciem przera-
żenie każdą wolną myślą, wyrażaniem własnej opinii. „Jesteśmy ludźmi chrześcijaństwa, 
mawiano hardo i zaciskano pięści”. A co znaczyło „narodowy”? „Konsorcjum, w obro-
nie feudalnych obszarników, dwudziestopięcioletnie prolongowanie – pod pretekstem 
Trianonu – systemu, który mniej lub bardziej subtelnie ciemiężył i defraudował wszystko, 
co posiadało jakąś wartość”.

Jeśli Trianon mógł naprawdę kogoś zaboleć, to tym człowiekiem był Márai: w prze-
ciwieństwie do Horthyego i Gömbösa urodził się on na jednym z odłączonych terenów 
– w Koszycach, na Słowacji, która stała się częścią Czechosłowacji6. A jednak, kiedy 
na mocy traktatu monachijskiego w 1938 roku Węgry odzyskały duży obszar, tak zwaną 
Górną Prowincję, niewielu – wśród międzynarodowego animuszu – miało świadomość, 
że jednak nie warto się cieszyć, co rozumie się samo przez się, z daru nazistowskich 
Niemców. W konsekwencji, 18 stycznia 1945 roku, gdy Rosjanie zajęli Koszyce, Márai 
zanotował w dzienniku coś, za co nie tylko wtedy, lecz także i dzisiaj jest piętnowany: 

„Węgierskość nie straciła Koszyc wtedy, gdy zajęły je grupy Rosjan; utraciliśmy je ostatecznie 
tego dnia, gdy Horthy i jego żołnierze pojawili się przed katedrą. Utraciliśmy je, a co dodaliśmy 
od siebie, było najgorszą reakcją z możliwych, samowolą ociężałych i chciwych urzędników oraz 
aroganckich, laickich organizacji administracyjnych i wojskowych; ponieważ przynieśliśmy do pew-
nego miasta duszę godnych właścicieli, a miasto to poznało demokrację pod rządami Czechów… 
nie przeceniajmy Koszyc. Nie przytrafi ł się godny tubylec z Koszyc w tych latach, który nie czekałby 
powrotu Czechów” (II/40-41)7.

Później Márai nie był już tak pewien tych słów. Latem 1944, kiedy Górna Prowincja 
należała jeszcze do Węgier, stawiał przed oczami rodaków Finów, Bułgarów i Rumunów: 
byli oni przeniknięci bólem z powodu oddzielenia ich państw, ale – w przeciwieństwie 
do Węgrów – jednak nie zawarli układu z Niemcami „ponieważ chcieli ratować kraj…, 

5 „Myśl Segedyńska”, w następstwie klęski Węgierskiej Republiki Rad, reprezentowała skrajnie prawicowy pro-
gram wytyczający tak zwany „chrześcijański kurs narodowy” i była organem silnie nacjonalistycznym i antyse-
mickim. W gronie jej redaktorów znaleźli się Horthy i Gyula Gömbös, który w latach 1932–1936 pełnił funkcję 
premiera (był pierwszą głową rządu, która odwiedziła Hitlera po objęciu władzy) i który uczynił możliwie dużo 
w sprawie faszyzacji Węgier.
6 Wśród twórców jego czasów podobny los podzielili Béla Balázs i Béla Hamvas, który pochodził właśnie z Gór-
nej Prowincji, oraz Kosztólányi, którego rodzinne miasto przyłączono do Jugosławii.
7 Kiedy w 1946 roku ówczesny prezydent Czechosłowacji, Eduard Beneš, wysiedlił tysiące Węgrów z terenu 
Górnej Prowincji w ramach etnicznego homogenizowania kraju, Márai zajął inne – ale nie mniej sprawiedliwe 
stanowisko.
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życie narodu, a nie przywilej klasowy i obszarników” (I/227-8). Sabotowanie reform, 
pogardzanie ustawami zapewniającymi obywatelski rozwój okazało się trwającym niemal 
dwa stulecia skutecznym sprzeciwem ze strony szlachty.

Szczere słowa, brak jakiejkolwiek litości dla siebie. Jego słowa same w sobie wywoła-
ły szczególny oddźwięk także dlatego, że ten, który był najbardziej popularnym pisarzem 
tak zwanej klasy średniej, nie solidaryzował się z nią. Jeśli z kimkolwiek, to wyłącznie 
z prześladowanymi. W grudniu 1945 roku ukończył powieść Oswobodzenie (któ-
rej niski poziom uderzająco kontrastuje z Dziennikiem) i właśnie w niej stwierdza: 
kraj „od czasu napaści niemieckiej nie będzie więcej domem, ale miejscem prześla-
dujących i ich ofi ar”. Prześladowanymi byli w pierwszej kolejności Żydzi, których ge-
henna nie zaczęła się wraz z zajęciem kraju przez Niemców. Przeciwnie: Węgry, jeśli 
chodzi o kwestię żydowską, wyprzedziły Niemców. W ocenie „Myśli Segedyńskiej” już 
w 1920 roku pojawiło się pierwsze rozporządzenie (numerus clausus), mówiące o ko-
nieczności zredukowania liczby studiujących Żydów, później między 1938 a 1942 rokiem 
parlament przyjął więcej ustaw antyżydowskich. Chociaż Horthy bezsprzecznie starał się 
zmniejszyć rozmiar represji wobec Żydów i, jak długo mógł, sprzeciwiał się wymaganiom 
Niemców, to w następstwie 19 marca 1944 roku jego opór był już niemożliwy. Adolf 
Eichmann pojawił się Budapeszcie celem zorganizowania deportacji. Pierwsze pociągi 
opuściły kraj 15 maja, do końca czerwca deportowano mniej więcej 440 000 Żydów, 
w pierwszej kolejności z terenów prowincji. Pod wpływem protestów z zagranicy Horthy 
na początku lipca zatrzymał deportacje, czym ocalił życie 200 000 budapeszteńskich 
Żydów. Wskutek przejęcia władzy przez strzałokrzyżowców (16 października 1944 roku) 
w Budapeszcie rozpętało się piekło, strzałokrzyżowe bojówki prześladowały i mordowały 
Żydów na własną rękę – na oczach nieżydowskich, pasywnych obywateli. W czasie wojny 
Węgry sprzyjały Związkowi Sowieckiemu – ale w międzyczasie toczyły też własną wo j nę 
domową . Deportacja blisko 200 000 węgierskich Żydów, a raczej zamordowanie ich 
na łonie ojczyzny nie było bowiem wojną węgierską ani żydowską, ale wymordowa-
niem jednych obywateli węgierskich przez drugich. Márai traktował ten głęboki kryzys 
węgierskiego społeczeństwa jednoznacznie jako uwieńczenie minionych dziesięcioleci. 
Solidarność z Żydami nie wynikała jasno z naturalnej, ludzkiej i chrześcijańskiej postawy, 
ale była skutkiem pozbawionej iluzji wizji węgierskiej historii.

Współodczuwanie z Żydami pojawia się w Dzienniku jako emocjonalne pokre-
wieństwo. Fakt biografi czny – jego osobista pomoc w ukrywaniu Żydów – jest przez 
całe życie przemilczany; jego empatię wyrażają raczej takie gesty, jak choćby ten, 
gdy 19 marca 1944 roku, po wkroczeniu Niemców do kraju, zabronił drukowania swo-
ich dzieł, nie zamierzał więcej publikować; albo, gdy 4 kwietnia 1944 zarządzono przy-
pinanie żółtych gwiazd do ubrań, pisarz zdjął odziedziczony po ojcu sygnet8. Nie mógł 
zrobić nic więcej. Ale pustkę istnienia odnotowuje jako winę: „Wstyd żyć. Wstyd cho-
dzić pod słońcem. Wstyd żyć.” (Dz, 50). On, oczywiście, także nie był w stanie chodzić 

8 Pisze o tym w Dzienniku w 1946 roku. Noszenie żółtej gwiazdy obowiązywało od 29 marca.
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pod słońcem. W Vácu zauważa, że ludzie starają się z wielkim taktem nie dostrzegać 
żółtych gwiazd i wstrząśnięty zapisuje również tę niezwyczajną sytuację, gdy pewnego 
dnia jadł obiad w Hotelu Gellerta, gdzie nakrywano do stołów z wielkim smakiem, mil-
czący kelnerzy w oślepiająco eleganckich koszulach przynosili gościom na srebrnych 
tacach dania, a wszystko to wprowadzało szczególnie intymny nastrój pokoju i dobrobytu 
– ale kiedy wyjrzało się przez okno, widziało się na ulicy grupę Żydów, których żandarmi 
wyprowadzali do miejsca deportacji. Tej sytuacji nie można zrekonstruować we współ-
czesnym umyśle, nie można jej także psychologizować, co mógł rozumieć Márai, którego 
majętność i pochodzenie oddzieliły od tych, których ujrzał, ale który ze względu na żonę 
Żydówkę i deportację, a później zamordowanie teścia czuł, że w pewien sposób należy 
do tej grupy. 

I co mógł myśleć w pierwszych dniach lipca 1944 roku, kiedy podróżował koleją 
podmiejską z Leányfalu do Budapesztu: 

„Po drodze pociąg przejeżdza obok cegielni w Budakalász. Siedem tysięcy Żydów z okolic 
Budapesztu czeka tu pomiędzy szopami suszarni na deportację. Na nasypie stoją żołnierze z bronią 
maszynową” (Dz, 56). 

W jednej z takich szop był też czternastoletni chłopiec, Imre Kertész, który kilkadziesiąt 
lat później opisał to letnie popołudnie – swoje pierwsze popołudnie niewoli – w Losie 
utraconym: 

„Dalej pamiętam tylko tyle, że kiedy szliśmy z chłopakami do naszej kwatery, był dziwnie spokoj-
ny, czerwieniejący nad wzgórzami letni zmierzch tego ostatniego dnia. Po przeciwnej stronie, bliżej 
rzeki, widziałem nad drewnianym ogrodzeniem przemykające dachy lokalnego pociągu”9.

W jednym z wagonów tego składu siedział Sándor Márai. Kertész, długo po napi-
saniu Losu utraconego, natrafi ł na dziennikową notatkę pisarza i później, we własnym 
dzienniku – Dzienniku galernika, nie mniej ważnym niż Dziennik Máraiego – odnotował 
ten przedziwny zbieg okoliczności:

„Nie wiem, dlaczego nawet teraz, po fakcie, czuję za każdym razem gwałtowny przypływ wdzięcz-
ności i radości, że Sándor Márai mnie widział. On miał wtedy czterdzieści cztery lata, ja czternaście. 
Widział dziecko z żółtą gwiazdą pośród szop, w których suszyły się cegły, i wiedział to, czego tamten 
dzieciak wówczas nie wiedział: że wkrótce wywiozą go do Auschwitz. Wszystko to opisał – bo cóż 
innego mógłby zrobić pisarz? – w Dzienniku (a Dziennik ten, nawiasem mówiąc, jest najuczciwszym, 
najobszerniejszym i najważniejszym, duchowym obrazem epoki). Czy to wszystko coś znaczy? Trudno 
powiedzieć, podobnie jak trudno odszyfrować szczególne położenie gwiazd. A jednak wyraźnie wy-
czuwam w tym jakiś głęboki, niezależny od nas obu, sens, który z wolna promieniuje dookoła (...)”10.

Kertész oczywiście nie mógł poznać Máraiego, później ukazywała się mu jego po-
stać: „po wojnie, jeszcze jako dziecko widziałem go kilkakrotnie, jak spacerował ulicą 
Zárda, na ścieżce u stóp Różanego Wzgórza czy na basenie Lukácsa, gdzie się opalał”11. 

9 I. Kertész, Los utracony, tłum. K. Pisarska, Warszawa 2002, s. 71 [przyp. tłum.].
10 I. Kertész, Dziennik galernika, tłum. E. Cygielska, Warszawa 2006, s. 225 [przyp. tłum.].
11 I. Kertész, Hommage à Fejtő [w:] Język na wygnaniu, tłum. E. Cygielska, E. Sobolewska, Warszawa 2004, 
s. 154 [przyp. tłum.].
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Márai w tych czasach wrócił z dobrowolnego wygnania w Leányfalu. Jego mieszka-
nie przy ulicy Mikó, wraz z pięcioma tysiącami książek, leżało w gruzach (podobnie 
jak sąsiedni dom, w którym mieszkał Dezső Kosztolányi). Márai, jeszcze przed wojną, 
kupił sobie z honorariów autorskich niewielkie mieszkanie u stóp Różanego Wzgórza, 
mieszkał w nim wraz z żoną i adoptowanym synem aż do 1948 roku, kiedy to urzeczy-
wistniła się dojrzewająca w nim przez lata myśl, żeby wyjechać z rodziną za granicę, 
by jego stopy nigdy więcej nie dotknęły węgierskiej ziemi. Emigracja pisarza nie spotkała 
się ze szczególnym odzewem. Imre Kertész nazwał po imieniu tę gorzką dla Węgrów 
prawdę: o ile emigracja Thomasa Manna rzuciła cień na cały naród niemiecki, o tyle 
wyjazd Máraiego pozostał w kraju – na dobrą sprawę – niezauważony i nie wywołał 
żadnego oddźwięku (Dziennik galernika), co można z kolei wyjaśnić tym, że Márai re-
prezentował na Węgrzech patrycjat, utrzymany w duchu zachodnioeuropejskim, który 
w tym kraju, prawdę mówiąc, nigdy nie zaistniał. Pisarz był klasycznym przykładem twór-
cy splecionego z ojczyzną, językiem i własną kulturą wszystkimi włóknami nerwowymi, 
dla którego domem stała się w istocie próżnia. Otaczała go pustka, ponieważ węgierski 
patrycjat był warstwą cieniutką jak cieniutka błona w ciele, prawie wyłącznie feudalnego, 
a od końca lat trzydziestych silnie faszyzującego kraju. Márai, począwszy od końca lat 
dwudziestych, należał do grona popularnych i lubianych pisarzy przede wszystkim wśród 
klasy średniej. Na początku lat czterdziestych natomiast musiał przyjąć do wiadomości 
gorzką prawdę, że ta klasa średnia w ogóle nie ma nic wspólnego z idealizowanym 
przez niego patrycjatem. W 1943 roku postrzegał już ją jako „na wskroś zruinowaną”, 
ponieważ „nie chce i nie zamierza dostrzegać rzeczywistości” (I/111) i coraz silniejsze 
stało się jego przekonanie, że patrycjat nigdy nie miał nic wspólnego z klasą średnią. 
Gdy życie Máraiego dobiegało kresu, odnotował w swoim dzienniku w 1985 roku: „pa-
trycjat był powołaniem, klasa średnia tylko kliką”.

Podczas lektury Dziennika nasuwa się pytanie: skoro klasa średnia to nie patrycjat, 
to kto nim wtedy był? Gdzie ukrywali się ci, którzy, podobnie do Máraiego, także 
chcieli i byli gotowi widzieć prawdziwą rzeczywistość. W jakich skrywali się katakumbach 
i gdzie słuchali napominających słów pisarza? Może sam Márai podejrzewał, że nigdzie 
ich nie ma i wykrzykuje w pustkę swoje gloryfi kujące etos patrycjuszowski słowa jako 
przedstawiciel nieistniejącej grupy. 

Co znaczyło dla niego bycie patrycjuszem? Sformułował to w 1972 roku w książce 
Ziemia! Ziemia!: 

„Bycie patrycjuszem nigdy nie oznaczało dla mnie przynależności społecznej – byłem zawsze 
przekonany, że to powołanie. Patrycjusz był, według mnie, najlepszą odmianą istoty ludzkiej, 
jaką wychowała zachodnia kultura, którą i on sam równocześnie tworzył: kiedy znikła hierarchia 
społeczna, w porządku świata, który zachwiał się nagle, równowagę utrzymywał patrycjat”12.

Z powodu braku patrycjatu doszło do bałkanizacji kraju, pisze w 1944 roku (I/154), 
w czym miał rację. A jednak w jego stwierdzeniu jest coś z małomiasteczkowości. 

12 S. Márai, Ziemia! Ziemia! Wspomnienia, tłum. i posłowie T. Worowska, Warszawa 2005, s. 139 
[przyp. tłum.].
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Márai ma przed oczami ten sam ideał patrycjatu, który jawi się jako depozytariusz 
rozwoju i kultury, ale – właśnie z powodu roli „strzegących rozwoju” – nie włącza się 
do istotnych wydarzeń, nie splami się tym, że podlega historii, nie zobowiązuje się 
do wyznawania jakiejkolwiek orientacji politycznej. Albo też lokuje się nad historią, niczym 
na wieży strażniczej. Taki przykładowy patrycjat oczywiście nie odpowiada za powstanie 
historycznych kataklizmów w XX wieku; a nie pełnił żadnej roli ani w obu wojnach świa-
towych, ani w szerzeniu się idei totalitarnych – za nie jest jeszcze mniej odpowiedzialny. 
Nie należy do żadnej kliki – takiej, jak niezależnie istniejące jednostki, które – kto wie, dla-
czego – złe siły ściągają na ziemię i zadeptują na śmierć. „Europę zbudowali patrycjusze, 
a barbarzyńcy ją unicestwili” (II/274) – pisze Márai w 1945 roku, na krótko przed za-
kończeniem wojny i nie zastanawia się zbyt długo nad tym, czy w istocie XX-wieczni 
barbarzyńcy nie zostali wytworzeni z tego samego surowca, co ich ofi ary, patrycjusze? 
Ma w zupełności rację, kiedy pisze, że wielkim przegranym II wojny światowej nie są 
Niemcy, ale c a ła  Europa, ponieważ zginęło coś, co dotychczas nazywaliśmy patrycja-
tem, a na jego miejscu zrodziło się coś, co można nazwać „inteligenckim proletariatem” 
(I/127). Niemal w tym samym czasie podważa jego odpowiedzialność; ze stoickim spo-
kojem stwierdza tylko tyle, że patrycjat zniknął z Europy, jakby był zjawiskiem przyrody, 
który odradza się lub przestaje istnieć, zgodnie z prawem natury, bez najmniejszych mo-
ralnych konsekwencji. 

Márai rozkoszował się czasami rolą „patrycjusza”, jakby był ostatnim żyjącym przed-
stawicielem ginącego gatunku ludzkiego. Endre Ady nazwał siebie na początku XX wieku 
ostatnim Węgrem; Márai w podobny sposób skłania się ku temu, by traktować siebie 
jako ostatniego patrycjusza. W jego postawie jest jakaś głęboka, przepełniona cięża-
rem nostalgii szczerość, a zarazem także rodzaj ułudy. Trzymając się ideału wzorcowego 
„patrycjusza”, Márai buduje takie same zamki na lodzie, jak niepatrycjuszowscy Węgrzy, 
których pisarz potępiał za ich mrzonki i ułudę właśnie. Nie umiał oddzielić samego siebie 
od zakłamania – jego myśli, jawiące się jako najmniej złudne, są najbardziej zwodnicze.

Można by dłużej zarysowywać małomiasteczkowość Máraiego w tym kontekście. 
Dużo bardziej owocne będzie przyjrzenie się, dlaczego twórca tak idealizował patry-
cjat? Odpowiedź już wybrzmiała: dlatego, że na Węgrzech nigdy nie przyjął się patrycjat 
w duchu zachodnioeuropejskim i pisarz nie mógł poznać go od środka. Był człowiekiem 
z miasta – nie w sensie patrycjuszowskim, ale w tęsknocie za patrycjatem. Dla Europy 
i patrycjatu przyszłość oznaczała wyłącznie przyszłość pełną mądrości. Ale w międzycza-
sie podejrzewał nie bez racji, że przyszłość – dla potencjalnych, normalnie funkcjonują-
cych patrycjuszowskich Węgier – jest na własnym podwórku nieosiągalna. Dlatego też 
z wyprzedzeniem myślał o niej z bolesną nostalgią. Kreślił obraz przyszłości, jakby była 
już odległą przeszłością. Nie miał jeszcze trzydziestu lat, a pisał już w Wyznaniach pa-
trycjusza o bliskiej sobie przeszłości, sprzed dwóch, trzech lat tak, jak starzec spoglą-
dający wstecz na własną młodość. Tęsknił wówczas za patrycjuszowską formą egzy-
stencji, gdy tymczasem gdzie indziej był to już od dawna relikt. I tutaj trzeba wskazać 
autora dużo bardziej radykalnego pod względem światopoglądu i poetyki niż Márai, 
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na przykład Roberta Musila albo, powiedzmy, Thomasa Manna, którego Budden-
brooków Márai przeczytał raz jeszcze podczas wojny, a w trakcie lektury rzewnie płakał, 
rozmyślając nad na wieki utraconym patrycjatem. Tymczasem Thomas Buddenbrook 
(na dodatek uzbrojony w ironiczny światopogląd Manna) w ten sam sposób dziwił się 
temu, co Márai w latach trzydziestych przedstawił jako złoty wiek patrycjatu swoich Koszyc 
lat dziesiątych i dwudziestych! Koszyce Máraiego i w ogóle to, co traktował on jako świat 
utraconego patrycjatu, nie miały, w szerszym kontekście, nic wspólnego z rzeczywistością 
Thomasa Manna. U Máraiego, gdy porównamy go z Mannem, jest coś charakterystycz-
nie nostalgicznego, konserwatywnego. W końcu nie dysponuje tą wiarygodną i stabil-
ną formą patrycjuszowskiego życia jak dziecko Hanzy, więc nie ma też czego chronić 
w swojej pamięci. 

Márai nie był przywiązany tak mocno do świata patrycjatu, jak do wyobrażeń 
na jego temat. Traktuje go jako utraconą świetność złotego czasu. Ponieważ posiadał 
też wyczucie rzeczywistości, lokalizował ten okres w czasie i przestrzeni: ograniczył go 
do Siedmiogrodu i Górnych Węgier, czyli do dwóch przyłączonych terenów, które po-
zostają w niemożliwym do zmniejszenia dystansie względem Budapesztu. Bezsprzecznie 
prawdą jest, że na obu tych terenach egzystował pewien rodzaj patrycjatu, co, poza 
obecnością drogocennych wód leczniczych, wytłumaczyć można także istnieniem rozwi-
niętego przemysłu i rękodzieła; ale nie jest prawdą to, co Márai stwierdza, mówiąc o Bu-
dapeszcie, że nie było w nim patrycjatu. Twórca nie zdawał sobie również sprawy z tego 
(jako ktoś, kto podkreśla swój dystans i należy do tak zwanych pisarzy tematyki miejskiej), 
że na Węgrzech warstwa, którą możemy nazwać patrycjatem, powstała ze wzmacniają-
cej się w latach dwudziestych i trzydziestych inteligencji chłopskiego pochodzenia. Prze-
milczenie tego da się wytłumaczyć głęboką niechęcią, która odnosiła się do chłopstwa, 
czy raczej do pisarzy zrzeszonych w ruchach ludowych. (Chłopstwo z Górnych Węgier, 
które autor mógł poznać bliżej, w porównaniu z chłopstwem z terenów Niziny Węgierskiej 
czy terenów zadunajskich, mimo zalet natury etnologicznej zawsze egzystowało w nędzy). 
Swoje – w pierwszej kolejności emocjonalne i estetyczne – obiekcje dotyczące tamtejszych 
chłopów, przenosił na całe chłopstwo węgierskie. W Dzienniku zawsze wypowiada się 
w negatywnym tonie o „ludzie” i pisarzach reprezentujących jego sprawy. Jednak w toku 
pisania odrzuca niektóre ze swoich prawicowych poglądów, wylewając dziecko wraz 
z kąpielą: nie przyjmuje do wiadomości najbardziej palących problemów współczesne-
go mu społeczeństwa węgierskiego, trwającego przez półtora wieku odroczenia reform 
rolnych, których rozwiązanie – tak pożądane przez Máraiego – mogłoby się przyczy-
nić do narodzin patrycjuszowskich Węgier. Przywiązując się do pewnego rodzaju wy-
idealizowanego patrycjatu, Márai potyka się o leżące odłogiem problemy społeczne, 
ale nie dostrzega swojej niezręczności.

Máraiemu nie była też obca autoironia – chociaż, prawdę mówiąc, pojawia się 
u niego, gdy ten stroni od opisów. W Dzienniku sporo jest mowy o liczącym pięć tysię-
cy woluminów księgozbiorze z ulicy Mikó, o najsilniejszym bastionie patrycjuszowskiego 
życia, o kulturze tej jego wyspy, która, wskutek oblężenia Budapesztu, została trafi ona 
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przez bombę i w znacznej części przestała istnieć. Opisuje, co go czekało w zrujnowanym 
pokoju: 

„Moje książki leżą na podłodze, ale biurko i dwa francuskie fotele ocalały; pod nietkniętym 
szkłem wisiała rycina Hufnagla przedstawiająca Koszyce… Wszystko inne zniszczało” (II/101). 

W końcu podnosi z ziemi fotografi ę, która przedstawiała Tołstoja i Gorkiego w ogro-
dzie w Jasnej Polanie, wkłada do kieszeni i odchodzi. Dwadzieścia pięć lat później znowu 
przywołuje tę scenę w książce Ziemia! Ziemia!: zburzone ściany, kopczyki śmieci i książki 
zamienione w papkę. A jednak dodaje:

„Ale na kupie śmieci tuż obok cylindra leżała jedna nienaruszona książka. Podniosłem 
ją i przyjrzałem się jej, był to Podręcznik pielęgnacji psów rasowych. Ją także schowałem do kieszeni 
i ostrożnie zsunąłem się po kupie gruzów na parter. W tamtej chwili – później myślałem o tym wie-
lokrotnie – poczułem niespodziewanie wielką ulgę”13.

Czytelnikowi trudno jest uwierzyć, że Márai naprawdę natrafi ł na tę książkę, zbyt 
teatralna jest ta pointa. Tymczasem zdarzyło się to naprawdę: w Dzienniku z 1945 roku 
też o tym wspomina. Ale nie przypisuje jej znaczenia i mówi o niej na marginesie roz-
ważań. W 1972 roku już oddziaływała w nim autoironia. Blisko ćwierć wieku spędził 
w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych; dowiedział się, co oznacza w istocie 
patrycjat, i umiał już dostrzegać własną nostalgię za nim w bardziej krytycznym świetle14.

Márai, diarysta, jako „ostatni patrycjusz” robił wrażenie, jakby siedział na górującej 
nad wszystkim strażniczej wieży jako samotny prorok. Prawdą jednak jest, że w trakcie 
pisania Dziennika, począwszy od 1943 roku, do tego stopnia nie szczędził Węgrom 
ostrych słów krytyki, że nie miał innego wyboru niż wewnętrzna (a potem zewnętrzna) 
emigracja. Posługiwał się patrycjatem jak pasami bezpieczeństwa – przyjmowanie tego 
do wiadomości jest może ważniejsze niż jego kultywowanie pojęcia „patrycjat”. Ma to 
związek z niezmiernym zaślepieniem przeczącym rozwojowi oraz jego naiwną wiarą. Jed-
ną z powracających w Dzienniku myśli jest chęć ustawicznego i wartościowego służenia 
krajowi, który go o to nie prosił. Tak było ofi cjalnie. Jednakże niemożliwe do zrozumienia 
jest to, jak mógł napisać, przy okazji przejęcia władzy przez strzałokrzyżowców, że kraj 
się pogrążył, ponieważ „przez dwadzieścia pięć lat społeczeństwo negowało rozwój”, 
albo że Żydzi sami sobie zawdzięczają swoją klęskę, ponieważ w okresie międzywojen-
nym ich skromne intelektualnie periodyki, przy pomocy innych wytworów ducha, jedynie 
potęgowały powszechne ubóstwo. Wszystko to jest niezmierną naiwnością z jego stro-
ny. Ale można znaleźć wytłumaczenie: prawicowe nastawienie w samym środku silnego 
antysemityzmu, gdzie pojęcia „rozwój” i „kultura” są po części kodem antysemityzmu, 
sprawia, że stanowisko Máraiego, jego bezgraniczne zaślepienie w kwestii rozwoju, daje 
się już wyjaśnić. Kiedy po 1919 roku Ferenc Herczeg oświadczył: „Przy pomocy takich 
słów-kluczy jak liberalizm, kultura, Zachód, rozwój – które do dzisiaj wyobrażaliśmy sobie 

13 Ibidem, s. 119.
14 W 1989 roku, krótko przed śmiercią stwierdził: „ludziom przypina się dwie etykiety. Pierwsza, to »patrycjusz«, 
druga to »Europejczyk«. Przyczepia się je jak tablicę do pomnika – A pomniki czeka taki los: najpierw są ogląda-
ne przez dzieci, ale potem przychodzą psy i na nie siusiają”.
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ze wstrętem (przywołując oświadczenie pochodzące ze sztuki Schlageter Hannsa Joh-
sta, powstałej w 1933 roku: „Gdy słyszę słowo »kultura«… odbezpieczam rewolwer”), 
dano odzew rozpowszechnionej antyliberalnej (w domyśle antysemickiej) mentalno-
ści”. Czy w tej materii Márai mógłby zrobić coś na przekór wszystkiemu i przyłączyć się 
do prądu umysłowo-pedagogicznego, który w XVIII wieku stał się ideą i jako owoc Oświe-
cenia trwał jeszcze dwa wieki? Bildungsbürger istniał jeszcze wtedy, kiedy Nietzscheański 
Bildungsphilister był już anachronizmem – w tej kwestii staje nam przed oczami typowy 
węgierski pisarz, który szamocząc się w pułapce „ślepej uliczki węgierskiej historii”, stara 
się zachować resztki godności. 

W dniu swoich urodzin, 11 kwietnia 1943 napisał w Dzienniku: 
„Przeżyłem dotąd czterdzieści trzy lata. A jeśli przeżyję jeszcze raz tyle? I będę osiemdziesię-

ciosześciolatkiem? Czy będę więcej wiedział? Czy będę szczęśliwszy? Czy będę lepiej znał naturę 
Boga, ludzi, przyrody? Nie sądzę. Do bycia doświadczonym potrzeba czasu, ale czas z pewnością 
nie pogłębia doświadczeń. Będę po prostu starszy, nic więcej, nic mniej” (I/76).

Márai nigdy nie porzucił pisarstwa dziennikowego, odnalazł tę formę, która najle-
piej odpowiadała jego twórczości i umiejętnościom. Swój dziennik zabierał wszędzie 
i wszędzie sporządzał notatki. Także na emigracji, w Ameryce. Po upływie czterdziestu lat, 
samotny w San Diego, na wpół ślepy, obok umierającej żony, na krótko przed śmiercią 
syna, wziął do ręki Dziennik 1943–44 i podczas jego wertowania natknął się na po-
wyższe zdania. Przepisał je do swojego aktualnego dziennika i tak kontynuował swój 
zapis: „te zdania z 1943 roku, kiedy to wydrukowano tę książkę, brzmią teraz, w 1985, 
gdy to czytam, dziwnie. Z pytań zrodziła się rzeczywistość, do osiemdziesiątego szóstego 
roku życia brakuje mi roku. I nie wiem więcej. Jedynie zbieram w całość to, co czter-
dzieści trzy lata temu już wiedziałem, ale zdążyłem w międzyczasie zatracić, zapomnieć”.

Summary
The Last Patrician: On Sándor Márai’s Journals from Years 1943–1945

The article concentrates on two topics: the special signifi cance of Márai’s Journals 
in his oeuvre and the fi gure of the patrician, often evoked by the Hungarian writer in 
his texts. For Márai, the journal was the realm of inner emigration, free from pre-war 
Hugary’s anti-semitic policy and from the limitations of journalism or prose fi ction. 
His journal notes are characterized as a new, experimental literary form, transcending 
the genre. The persona of the Journals can be compared to Marcus Aurelius, the ancient 
spokesman for patrician stoicism, which has been described by the Hungarian writer as 
„the greatest consolation” in war times, justifying his inner emigration. The question 
is whether the fi gure of the indifferent patrician was ethically fair in the epoch of ge-
nocides. However, Márai’s stoical attitude toward the reality cannot be perceived 
a sign of self-isolation. His vision of culture was unreal, considering the social conditions 
of twentieth-century Hungary. In the context of pre-war Western culture, where the ethos 
of the middle-class already seemed anachronistic, Márai emerges as „the last patrician”.
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Ekslibris Jerzego Radziwiłła, zakład grafi czny 
„Agry”, staloryt, około 1900; zbiory Biblioteki 

Polskiej w Paryżu, foto. Arkadiusz Wagner

Ekslibris Stanisława Radziwiłła, autor nieznany, 
około 1900; zbiory Biblioteki Polskiej w Pary-

żu, foto. Arkadiusz Wagner

Ekslibris Bolesława Przegalińskiego, Stefan Mrożewski, drzeworyt, przed 1975; zbiory Biblioteki 
Polskiej w Paryżu, foto. Arkadiusz Wagner
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