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Anna Fulda 

Jean d’Ormesson, lekkość i powaga 

 

Portret pisarza o ponadprzeciętnej kulturze, którego nigdy nie opuszczało zjadliwe poczucie 

humoru i ochota do rozmowy, także tej mniej poważnej. 

 

„Rewelacja!” Kwiecień 2013. Jean d’Ormesson leżał w szpitalu. Doniesienia o jego stanie 

zdrowia nie były zbyt dobre, a wręcz niepokojące. Do tego stopnia, że w „Figaro” zażyczyli 

sobie, żeby artykuły były już gotowe. Liczą się przecież wiadomości z ostatniej chwili. Tak w 

razie gdyby. Było to zadanie, do którego jakoś nie umiałam przysiąść. Aż tu nagle dzwoni 

telefon. Po drugiej stronie jego córka – Heloïse d’Ormesson przekazuje telefon ojcu. Ten ma 

zmęczony głos, trochę mniej ożywiony niż zwykle. Chce rozmawiać o artykule, który właśnie 

przeczytał i który nazwał „rewelacyjnym”. Ten telefon to jakby znak z góry. Jak gdyby życie 

zwyciężało zawsze całą resztę. „Rewelacyjne!” – powtarza i brzmi to jak uprzejmość z jego 

strony, jak prztyczek w nos dany śmierci, która już się o niego upomina. Śmierci, od której 

zdaje się trzymać się na dystans, z taką energią i miłością do życia, że daje to do myślenia. 

Kto wie, być może nosi w sobie gdzieś głęboko skrywany lęk. 

Skrywany za iskrą w tych niebieskich oczach, za tą umiejętnością życia we wszelkich 

możliwych odcieniach. Za tą elegancją, za tą „wiedzą radosną”, którą dzieli się bez żadnej 

zarozumiałości. Za tym jego nawykami, jak wtedy na Korsyce, kiedy rzucał od niechcenia 

swój ręcznik kąpielowy w kolorze morza na koniec pomostu, by się zanurzyć w morzu takim, 

jakim go Bóg stworzył. Za tym pisarzem erudytą, z tych co reprezentują wielką i pełną 

radości kulturę, zapewniającym, że słowo „honor” uznaje tylko w liczbie pojedynczej, ale za 

to nie gardzi honorami otrzymywanymi w liczbie mnogiej. „Nieśmiertelny” (bo tak nazywa 

się członków Akademii Francuskiej) o wyglądzie łobuziaka. Czasem musiał delikatnie, jak 

gdyby poruszał się na paluszkach w swoich mokasynach szytych na miarę i założonych na 

bosą stopę, omijać ogromne lęki. Te lęki dawały się poskromić jedynie przez pewność, że 

ktoś go podziwia i przez potrzebę pisania. Pisania, gdyż jak mówi tytuł jednej z jego książek 

(inspirowany cytatem z Pessoi „literatura jest dowodem na to, że życie nie wystarcza”), życie 

nie wystarcza. 
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Zamiłowanie do polityki 

 

Chociaż życie mu nie wystarczało, a przynajmniej nie całkiem, cieszył się powodzeniem. I 

u posągowych dam i u zalotnic. I rozkoszował się tym, bez wyjątku. I dużo pisał. Z hedonisty 

zamieniał się w ascetę i zapełniał całe strony rękopisu, które później sczytywał, siedząc nieraz 

w pełnym słońcu na tarasie swego domu w Saint-Florence na Korsyce. Jeszcze niedawno tak 

przesiadywał w pełnym skwarze, ubrany w samodzielnie dobraną lawendową koszulę, jakby 

opuszczony na tym słońcu. W poczuciu wspólnoty ze „Środziemnomorzem”, z  jego 

ukochaną naturą i swoistą kulturą. 

Co do jego osobistej kultury, była nie do podważenia, ale też nie była nachalna. Był 

inteligentem (absolwentem prestiżowej we Francji szkoły wyższej Ecole Normale), ale nie 

arogantem. Posiadaną wiedzę serwował podczas rozmowy niczym wykwintnego szampana. 

Obiadom podawanym w jego posiadłości w Neuilly towarzyszyła niezmienna kolejność, 

jakby podążano za nutami zapisanymi z partyturze. Nienaruszalny rytuał. Apéritif  w salonie, 

czyli świeżo wyciśnięty sok marchewkowy i kruche ciasteczka bez cukru podane przez 

majordomusa Oliviera stwarzały okazję, by pomówić o życiu, o „Figaro”, o miłości, 

oczywiście tej czyjejś, byle nie prywatnej… Jak tylko ośmielałam się zacząć ten temat, 

marszczył nos i nagle stawał się mniej rozmowny. Zamiast tego posyłał zagadkowy uśmiech. 

Był znacznie bardziej powściągliwy niż się wydawało. Potem przychodził czas na obiad w 

małej jadalni. Wtedy, między przystawką a daniem, lubił czasem przyłożyć sobie do piersi 

ciepły talerz, tak jak robiły to jego ciotki. I przystępowaliśmy do rozmowy temat polityki. 

Miał do niej słabość. 

Obietnice złożone ostatnio przez tego, jakiś przełom dokonany przez tamtego, 

przeciętniactwo tej czy tamtej, o której wspominał, ściszając głos jakby wypowiadał brzydkie 

słowo. Wreszcie kawa w salonie i powrót do tematów bardziej neutralnych, jak ten czy ów 

pisarz i jego nowe dzieło. „Na pewno zna pani tę nową książkę Anouilha? A zna pani ten 

fragment?” – pytał często. Był to sposób na opanowanie napływu informacji, które pojawiały 

się w jego głowie, sprytny i grzeczny wybieg, przy którym nie sprawiał wrażenia, że popisuje 

się wiedzą. 

Zazwyczaj rozmówca nie znał. Tylko pokonany słuchał go jak czarnoksiężnika 

przekazującego jakąś wiedzę tajemną. A wszystko to ze swoistą bystrością umysłu i 

autoironią, które dodawały mu uroku. Nie ważne, że czasem, na przekór temu, czego uczyła 

go matka, nie przestawał gadać o sobie. O sobie i o swojej twórczości. O sobie i o swoich 
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ukochanych autorach. Zdeklarowany narcyz przywłaszczył sobie powiedzenie Woody’ego 

Allena: „Wychowałem się w religii żydowskiej, ale przeszedłem na narcyzm.” Narcyz tak, ale 

na pewno nie zmanierowany. 

 

Uwielbiał być uwielbiany 

 

Jednym z jego ostatnich powodów do radości była decyzja o publikacji jego twórczości w 

Bibliotece Plejady (prestiżowa we Francji kolekcja dzieł klasyków). Był rok 2014, zaraz po 

ukazaniu się „Un jour je m’en irai sans avoir tout dit” (fr. „Kiedyś stąd odejdę nie 

powiedziawszy wszystkiego”), powieści z pożegnaniem w tytule. „Wie pani, mam dobrą 

nowinę. Antoine Gallimard się ze mną skontaktował. Domyśliłem się, że to dość pilne. Byłem 

u niego i poinformował mnie, że opublikuje mnie w Plejadzie.” Tego lutowego dnia 2014 

roku prawie dziewięćdziesięcioletni Członek Akademii Francuskiej cieszy się jak dziecko. 

Dumny jak paw, że znalazł się, obok Kundery i Lévi-Straussa, wśród pisarzy wyniesionych za 

życia na ołtarze tej świątyni literatury. A oczy święcą mu się, zupełnie tak jak wtedy, kiedy 

mówi o swojej ukochanej wnuczce Marie-Sarah. 

Zadziwiające, bo Jean d’Ormesson przy tym wszystkim najwyraźniej zalicza się do osób, 

które wszystko widziały, wszystko przeżyły, poznały wszystko, jak napisał Cioran –

„wszystkie formy upadku, w tym sukces”. Honory, uznanie, światowe życie, rozgłos, kobiety, 

a od kilku lat doświadcza nawet pewnego rodzaju powszechnego i medialnego uwielbienia. 

Zyskał status telewizyjnej ikony na miarę obecnych czasów, jednocześnie wysublimowanej i 

uniwersalnej. Umie wypowiedzieć się zarówno o ostatnich krzykach mody jak i o swoich 

wątpliwościach metafizycznych dotyczących ocalenia duszy. O Spinozie i o biuście celebrytki 

Loany. O Fillonie i o Macronie. Ze swadą i z lekkością. Ale i z pewnego rodzaju 

zadowoleniem. Ze swojej bystrości. Ale przede wszystkim z niezrównaną wolnością. Nic 

sobie nie robiąc z tego, co powiedzą inni. Co inni z tym zrobią albo i nie. 

Jean d’Ormesson nigdy się z tym nie krył: kuriozalnie poił się tą nową sławą, odchodząc 

od wizerunku pisarza zasiedziałego na wieczorkach literackich. Zachwycony tym, że go tak 

uwielbiają. Wychwalany. Popularny. Zauroczony tym drugim życiem, obiecującym mu na 

miejsce łatki idola Francji-elegancji, jaka na długo do niego przylgnęła, nową rolę – 

przedstawiciela francuskości, tej bardziej przystępnej. Wygłupiający się z przyjemnością u 

telewizyjnych gospodarzy Ardissona, Fogiela czy Ruquiera. Wchodzący w potyczki słowne z 

raperem Doc Gyneco na łamach „Figaro”. Stanowiący źródło inspiracji dla Laurenta Gerry, 
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który swoją parodią „Jean d’Ormesson du Figaroooo” przysporzył pisarzowi więcej sławy 

niż niejedna z nagród literackich. 

 

„Oczy jak u Michèle Morgan, nos jak u Quasimodo” 

 

Postęp godny podziwu! Literat, który swoją drogę zaczynał standardowo od słowa 

pisanego na łamach magazynu „Lectures pour tous” (fr. „Lektury dla wszystkich”) i bywał w 

tym, jak sam określił, „nieznośny i pyszałkowaty”, z biegiem lat rozwinął skrzydła na 

szklanym ekranie. Z siwizną było mu do twarzy, bo łagodziła jego wysoki głos i fizjonomię, 

na którą składały się, jak sam określał, bezceremonialnie piękne „oczy jak u aktorki Michèle 

Morgan i nos jak u Quasimodo”. Nad tą fizjonomią ubolewał w młodości. 

A przy tym wszystkim był niegłupi i przemycał czasem trochę ironii, czym dawał do 

zrozumienia, że przystawał na to telewizyjne targowisko próżności i uczestniczył w nim, ale z 

pełną premedytacją. I zdecydowanie z poczuciem wolności. Został aktorem w wieku 87 lat, 

grając w filmie Christiana Vincenta „Les Saveurs du Palais” (polski tytuł „Niebo w gębie”) 

niezapomnianą rolę prezydenta, którego pierwowzorem był François Mitterand. Niezły 

sposób na postawienie kropki nad „i” dla byłego zwolennika prezydenta socjalisty o 

przydomku „Bóg”. Na połączenie, jak zwykle, lekkości formy i powagi treści. 

 

Przełożyła Sonia Jankowiak 


