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Anna Fulda 

Jean d’Ormesson – lekkość i powaga  

 

PORTRET – Pisarz o niebywałym intelekcie, który nigdy nie wyzbył się ciętego poczucia 

humoru i upodobania do swawolnych rozmów. 

„Ależ to nadzwyczajne!” Był kwiecień 2013 roku. Jean d’Ormesson znajdował się w 

szpitalu, a plotki na temat stanu jego zdrowia nie napawały optymizmem. Do tego stopnia, że 

władze dziennika Le Figaro zażyczyły sobie, by artykuły były gotowe. W razie gdyby. 

Niewzruszona rządza aktualności. Zadanie, do którego nie byłam w stanie się zabrać. Nagle 

dzwoni telefon. Po drugiej stronie Heloïse d’Ormesson, córka pisarza. Podaje mi do 

słuchawki swojego ojca. Słyszę jego zmęczony głos, trochę mniej żwawy niż zazwyczaj. 

Chce ze mną porozmawiać o artykule, który właśnie przeczytał, a który wydaje mu się 

„nadzwyczajny”. Telefon ten odbieram jak znak od losu. Tak jakby życie miało być silniejsze 

niż wszystko. „To nadzwyczajne”. Słowa te brzmią jak mantra, jak prztyczek dany czyhającej 

śmierci w nos. Śmierci, którą zdawało się, że trzyma na dystans, wykazując się zbyt 

podejrzaną energią i miłością do życia. Starania te wynikały, być może, z niepokoju 

kryjącego się w czeluściach jego jestestwa. 

Krył się on za iskrzącymi niebieskimi oczami, za sztuką życia w całej jej krasie. Za 

elegancją, za swobodą myśli, które nie uwolniły się nigdy od pychy. Za filuternością, tak jak 

wtedy, gdy będąc na Korsyce, niedbale upuścił na końcu pomostu frotowy ręcznik w 

cyrankowym kolorze, by nago zażywać kąpieli morskiej. Skrywał się on w pisarzu o 

niebywałej erudycji i o radosnym oraz nieograniczonym intelekcie, który twierdził, że lubi 

słowo honor jedynie w liczbie pojedynczej, ale który nie wzbraniał się jednak przed 

otrzymywaniem go w liczbie mnogiej. Niezgłębiony niepokój krył się w wiecznie pełnej 

wdzięku aparycji; zmuszony był czasami muskać go czubkami swoich nagich stóp, odzianych 

w robione na wymiar mokasyny. Te obawy rozwiać mogło jedynie zapewnienie o byciu 

docenianym i potrzeba pisania, ponieważ życie nie wystarcza, jak wskazuje na to tytuł jednej 

z jego książek (inspirowanej cytatem z Pessoi „literatura jest dowodem na to, że życie nie 

wystarcza”
1
). 
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 F. Pessoa, Fragments d'un voyage immobile, Rivages poche, 1990, p. 53. Książka, na którą autorka się 

powołuje to Et toi mon coeur pourquoi bats-tu, Wydawnictwo Gallimard, 2003 [przyp. tłum]. 
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Zainteresowanie polityką 

 

Chociaż życie nie wystarcza lub prawie nie, Jean d’Ormesson, będący członkiem 

Akademii Francuskiej, podobał się zarówno wypudrowanym baronom jak i młodym 

elegantkom, czym rozkoszował się bez skrupułów. Pisał dużo. Kiedy zmieniał się z 

epikurejczyka w ascetę, ręcznie spisywał wiele stron, które następnie odczytywał, skąpany w 

słońcu na tarasie swojego domu w Saint-Florent na Korsyce. Jeszcze do niedawna, ubrany w 

lawendową koszulę dobraną pod kolor oczu, stał w pełnym słońcu jakby jemu oddany. W 

harmonii ze śródziemnomorskością, której natura i korzenie kulturowe tak bardzo go 

zachwycały. 

Jego intelekt był ewidentny, ale nigdy uciążliwy. Nie obnosił się arogancko ze swoim 

statusem absolwenta prestiżowej szkoły wyższej École normale supérieure. Jego wiedza 

rozwijała się przed słuchaczem podczas konwersacji jak bukiet wina. Podczas obiadów w 

swojej rezydencji w Neuilly oddawał się tym samym, niezmiennym rytuałom. Aperitif w 

salonie w formie świeżego soku marchewkowego i słonych beżowych ciasteczek podanych 

przez majordoma Oliviera: okazja by porozmawiać o życiu, o pracy w Le Figaro, o miłości 

również, ale takiej, która przytrafia się innym… Kiedy zadałam mu pytanie na ten temat, 

zmarszczył nos i nagle stał się mniej rozmowny, woląc pozostać z tajemniczym uśmiechem 

na ustach. Był bardziej powściągliwy niż się zdawało. Później obiad w małej kuchni. Często, 

pomiędzy przystawką a daniem głównym, przykładał do klatki piersiowej rozgrzany przez 

podgrzewacz talerz, tak jak to robiły jego ciotki, i podejmował najtrudniejszy temat: politykę, 

jego słodki grzech. 

Ostatnie obietnice jednego z polityków, przełomowy moment innego, przeciętność jakiejś 

działaczki, którą przywoływał ściszając głos tak jakby wypowiadał przekleństwo. Na końcu 

kawa w salonie przy ogólnych refleksjach na temat konkretnego pisarza czy jego dzieła. 

„Zapewne zna pani tę książkę Anouilha? Zna pani ten cytat?” pytał często. Tak jakby 

chodziło o złagodzenie tej wezbranej fali wiedzy, która nadejdzie. Była to przebiegła 

kurtuazja wobec rozmówcy, aby ten nie miał poczucia bycia nuworyszem wiedzy. 

Zazwyczaj nie znało się tego, o co pytał. Rozmowa z magikiem d’O była jak taniec, w 

którym on prowadził
2
. Charakteryzowała go żywotność umysłu i autoironia, które stanowiły o 

jego uroku. Nie ważna zdaje się jego skłonność do mówienia czasami i przede wszystkim o 

samym sobie, pomimo zasad wpojonych mu przez matkę. Mówił o sobie i o swoim dziele 
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 Jean d’O był jednym z przydomków Jeana d’Ormessona [przyp. tłum]. 
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oraz o ulubionych autorach. Będąc zdeklarowany narcyzem, identyfikował się ze słowami 

Woody’ego Allena: „Wychowano mnie w religii hebrajskiej, ale nawróciłem się na 

narcyzm”
3
. Bez wątpienia nim był, ale pieniądze nigdy go nie otumaniły. 

 

Szczęśliwy z bycia kochanym 

 

Jedną z jego ostatnich radości była wiadomość, iż zostanie wprowadzony do grona 

autorów opublikowanych przez Francuską Bibliotekę Plejady. Było to w 2014 roku, chwilę 

po ukazaniu się Un jour je m’en irai sans avoir tout dit (pl. Pewnego dnia odejdę nie 

powiedziawszy wszystkiego). „Nic pani o tym nie wie? Mam dobrą wiadomość. Antoine 

Gallimard chciał się ze mną zobaczyć. Zrozumiałem, że jest to pilna sprawa. Spotkałem się z 

nim, a on oświadczył, że opublikują mnie w Bibliotece Plejady.” Tego dnia, w styczniu 2014 

roku, prawie dziewięćdziesięcioletni członek Akademii Francuskiej cieszył się jak chłopiec w 

krótkich spodenkach. Dumny jak papież z faktu, że za swojego życia, tak samo jak Kundera i  

Lévi-Strauss, znalazł się w tym świętym przybytku literatury. Oczy mu błyszczały prawie tak 

samo jak wtedy, gdy mówił o swojej ukochanej wnuczce Marie-Sarah. 

Nadzwyczajne. Przecież wydawało się, że Jean d’Ormesson miał już wszystko, wszystko 

widział i wiedział, poznał „wszystkie formy upadku, wliczając w to sukces”
4
. Honor, uznanie, 

obycie, renoma i kobiety, a od kilku lat również pewnego rodzaju popularność i 

rozpoznawalność medialna. Zdobył status ikony telewizyjnej współczesnych czasów, będąc 

jednocześnie stylowy i przyziemny. Był w stanie dyskutować o ostatnich trendach w modzie 

jak i prowadzić rozważania metafizyczne o ocaleniu duszy. O Spinozie i o piersiach Loany. O 

Fillonie i o Macronie. Z werwą i finezją oraz z pewnym rodzajem radości. Charakteryzowała 

go filuterna lekkość. Niespotykana wolność. Pogarda dla tego, co inni powiedzą. 

Lekceważenie tego, co przyjęte za normę lub za jej przekroczenie. 

Jean d’Ormesson nigdy tego nie ukrywał: rozkoszował się ponad miarę reputacją, która 

wykraczała poza świat literatury. Był zachwycony z bycia kochanym. Pochlebiało mu to. 

Popularny. Zadowolony ze swojego drugiego życia, które pozwalało mu, często 

przedstawionemu żartobliwie jako bożek arystokratycznej, luksusowej i nieskazitelnej  

Francji, stać się ideałem powszechnym. Demoralizując się z przyjemnością podczas emisji 

telewizyjnych prowadzonych przez Ardissona, Fogiela czy Ruquiera, debatując na łamach Le 

                                                             
3
 Scoop-gorący temat, reż. Woody Allen, Focus Features [DVD], Nowy Jork, 2006. 

4
 Słowa Emila Michela Ciorana, rumuńskiego pisarza. Zostały przez niego wypowiedziane po tym jak odmówił 

odebrania nagrody Grand Prix Paul-Morand przyznawaną przez Akademię Francuską [przyp. tłum.]. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Focus_Features
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Figaro z raperem Doc Gynéco lub będąc inspiracją dla Laurenta Gerry, którego naśladowanie 

„Jean d’Ormesson z Figarooooo” przyczyniło się do rozpoznawalności pisarza o wiele 

bardziej niż jakakolwiek nagroda literacka. 

 

„Oczy Michèle Morgan, ale nos jak u Quasimodo” 

 

Coż za przemiana! Z biegiem lat pisarz, który rozpoczynał standardowo na planie 

programu literackiego Lecture pour tous (pl. Czytanie dla każdego) będąc czasami, jak sam to  

określił, „nieznośny i wyniosły”, rozwinął się znacząco w sztuce audiowizualnej. Lata 

działały na niego jak patyna, która dobrze współgrała z jego cerą. Zmatowiły jego falsetowy 

głos oraz fizjonomie. „Oczy Michèle Morgan, ale nos jak u Quasimodo”, jak opisywał swój 

wygląd przez cały czas. Słowa te łagodziły aparycję, która była dla niego uciążliwa w 

młodości. 

Nie był aż tak naiwny. W jego oczach widoczna była ironia, która wskazywała na to, iż 

doskonale zdaje sobie sprawę z bycia uczestnikiem telewizyjnego targowiska próżności. 

Pozostawał jednak przejrzysty i stanowczo wolny. Zostając aktorem w wieku 87 lat w filmie 

Christiana Vincenta Niebo w gębie, odegrał rolę prezydenta przypominającego François 

Mitteranda. Była to szansa na postawienie kropki nad „i” dla byłego powiernika 

socjalistycznego prezydenta, nazywanego Bogiem
5
. Sposób, by połączyć lekkość i powagę… 

 

Przełożyła Monika Różowicz 

 

 

                                                             
5
 Jeden z przydomków nadanych François Mitterandowi na początku lat 80. Wiązało się ono z marionetkowym 

programem satyrycznym „Le Bébête Show”. Prezydent został w nim przedstawiony jako postać odnosząca się 

do innych z wyższością, każąc nazywać się Bogiem [przyp. tłum]. 


