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Jean-Baptiste Baronian 

Belgia - moja miłość 

 

Secesja 

 

W Belgii secesja w odniesieniu do kultury stała się jedynie czystym frazesem. Secesja tu, 

secesja tam, secesja na prawo, secesja na lewo i w centrum. Secesja doskonale zauważalna 

dzięki licznym osiągnięciom architektonicznym autorstwa osób takich jak: Victor Horta, Léon 

Govaerts, Paul Hankar, François Hemelsoet czy Antoine Pompe. Secesja pozytywnie 

niezauważalna poprzez wszystkie budynki, które powstały, zwłaszcza w Brukseli, w latach 

1893-1910 (było ich około tysiąc pięćset), niektóre z nich już nie istnieją, a za najbardziej 

symboliczny i najbardziej spektakularny uważany jest bezsprzecznie Dom Ludowy na placu 

Emile’a Vandervelde’a przy ulicy Stevens, z pewnością arcydzieło Victora Horty, 

najwybitniejsze świadectwo tego genialnego twórcy pochodzącego z Gandawy. Jednakże w 

1964 organy państwowe podjęły decyzję o jego wyburzeniu, podczas gdy w momencie 

stworzenia, w 1895, został okrzyknięty świecką katedrą oraz namacalnym i triumfalnym 

wyrazem ekspresji Belgijskiej Partii Robotniczej. Protesty, nawet te słuszne, Centralnego 

Stowarzyszenia Architektury Belgijskiej czy renomowanych zagranicznych architektów, 

takich jak Mies van der Rohe czy Walter Gropius, nigdy nie były brane pod uwagę przez 

władze, które szybko rozebrały Dom Ludowy za przyzwoleniem starych socjalistów 

historycznych, do których należał Camille Huysmans, a także udzieliły zgody na budowę 

niebywale brzydkiego wieżowca w miejsce Domu Ludowego. Powody niniejszej decyzji 

stanowią niewiarygodną zagadkę…  

Mimo wszystko, w tamtych czasach, które nie są jednak aż tak odległe, secesja nie miała 

takiego statusu, jakim może cieszyć się dzisiaj i który jest inspiracją do wydawania coraz to 

nowych publikacji. Nie można powiedzieć, że w latach 60. pogardzano secesją, ale nie była 

ona też należycie doceniana we wszystkich swoich aspektach i przez wszystkich 

przedstawicieli: architektów, malarzy, rzeźbiarzy, dekoratorów, złotników, ceramików, 

szklarzy, plakacistów, introligatorów czy ilustratorów… Głównie dlatego wiele domów w 

nowoczesnym stylu było zaniedbanych, jedne były przerabiane, inne całkowicie 

pozostawione na pastwę losu. Nie było również rzadkością, że gdzieniegdzie w Brukseli oraz 

w aglomeracji brukselskiej lub w Cogels-Osy w Berchem należącego do miasta Anvers, 

wystawiano domy na sprzedaż za niewielką cenę, jednak miesiącami czy nawet przez dwa lub 

trzy lata nie znajdowały one nabywców. 
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Ponadto styl secesji był tak wielce niedoceniany, że zainteresowanych nim kolekcjonerów, 

takich jak Anne-Marie i Rolanda Gilliona Crowetów, uważano za oderwanych od 

rzeczywistości czy też za fanatyków pozbawionych gustu. Dawało im to możliwość nabycia 

za bezcen wspaniałych przedmiotów, których autorami byli Van de Velde, Serrurier-Bovy, 

Craco, Finch czy zagraniczni twórcy: Daum, Gallé, Müller, Schneider czy Loetz. Poza tym 

antykwariusze bezwstydnie pogardzali całym tym zestawem chryzelefantyn, kinkietów, masy 

szklanej, kamionki, tapicerki, zawieszek i breloków. Uważali, iż są one niegodne miejsca na 

wystawach w ich butikach i pozbywali się ich pospiesznie u handlarzy starzyzną. Pamiętam, 

że w latach 60. brukselski pchli targ na placu Jeu de Balle przypominał niemalże gigantyczne 

wysypisko śmieci przeznaczone na secesję. 

Pierre Puttemans w książce Architecture moderne en Belgique, opublikowanej w 1974 

roku, pisał na temat Victora Horty następująco: „cudzoziemiec od dawna bardziej się tym 

przejmował niż my” oraz że Włosi i Amerykanie „regularnie odbywali pielgrzymki do 

Brukseli”. Pisał również, że w Belgii zaczynano „ledwie uświadamiać sobie historyczne 

znaczenie tej twórczości” i dokonywać klasyfikacji niektórych jej osiągnięć, podczas gdy inne 

zostały zniszczone lub zniekształcone, jak hôtel Frison przy ulicy Lebeau czy hôtel 

Verstraeten przy alei Louise. „Jednakże, dodał, najlepsi historycy są dalecy od jednogłośnej 

oceny. O ile jedni bardzo wychwalali Hortę, to Pierre Francastel na temat hôtel Tassel [przy 

ulicy Paul-Émile Janson] pisze: «Rozwój w czysto dekoracyjnej linearnej arabesce elementów 

architektonicznych, które stanowią podstawową strukturę, nie ustanawia warunków 

nowoczesnego stylu. Dodanie dekoracji do techniki nie tworzy stylu.»” 

Brak stylu. Czy też styl, który nie był jednolity, co było brutalną obrazą tego, czym 

powinien być styl. Zasadniczo jest to refren, który śpiewała inteligencja przez dziesięciolecia, 

aż do wystawy Europalia w 1980 roku w Pałacu Sztuk Pięknych w Brukseli, odtąd zaczęto 

mówić o secesji. Na szczęście te czasy już minęły. Jednak poprzez szafowanie tym 

określeniem, co nieustannie robimy, istnieje ryzyko, że utraci ono swoje znaczenie i zostanie 

uznane za całkowicie banalny ruch artystyczny.  

 

Nothomb, Amélie 

 

Z każdym otwarciem sezonu literackiego, gdy tylko nowa książka Nothomb pojawia się w 

księgarni, od razu po nią sięgam. Od 1992 nowe pozycje ukazują się co roku jedna po drugiej, 

ale nie są do siebie podobne, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Jedne są wybitne, a 

inne nie przypadają mi zbytnio do gustu. Są to zazwyczaj książki autobiograficzne 
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powieściopisarki pochodzącej z Etterbeek, jednej z gmin aglomeracji brukselskiej. (W 

centrum Etterbeek istnieje ulica Nothomb, od nazwiska jednego z przodków Amélie, chociaż 

nie wiadomo dokładnie którego, Jean-Baptiste’a (1805-1881), jednego z najbardziej zaciętych 

przeciwników Wilhelma II z Holandii czy Alfonsa (1817-1898), wieloletniego lidera 

konserwatywnej prawicy w XIX wieku, który był następnie czynnym aktywistą w Krajowym 

Komitecie ds. Wyborów Powszechnych). 

Amélie Nothomb pisze z tupetem, uprawia tupet, roztrząsa tupet i przeżuwa tupet. 

Wszystkie książki, które napisała, są ćwiczeniami z tupetu, także wobec swojej osoby, nawet 

kiedy przedstawia siebie samą i przywołuje pewne sceny z życia w Belgii (Metafizyka rur), 

Chinach (Sabotaż miłosny) czy Japonii (Z pokorą i uniżeniem). Na przykład w Metafizyce rur 

z niebywałą mieszanką autoironii, prowokacji, naiwności oraz humoru posuwa się do 

dokładnego porównywania siebie do rury, a nawet do Boga, pisząc: „Rodzice rury byli 

narodowości belgijskiej, Bóg był zatem Belgiem, co wyjaśniało sporą liczbę katastrof od 

zarania dziejów. Nie ma w tym nic dziwnego, Adam i Ewa mówili po flamandzku, jak 

wyjaśnił to naukowo przed kilkoma wiekami pewien ksiądz z płaskiego kraju. Rura znalazła 

sprytny sposób na rozwiązanie narodowych sporów językowych. Nie mówiła w ogóle, nigdy 

niczego nie powiedziała. Nigdy nawet nie wydała żadnego dźwięku”
1
.  

A trzeba dużo tupetu, aby opowiadać niebanalne historie, ocierające się niemalże o 

nieprawdopodobność, w których powracają (i triumfują) nieszablonowe postaci, często 

potworne: odrażająco szpetny młody mężczyzna, który decyduje się uwieść wspaniałą 

komediantkę (Attentat), lubieżny starzec (Rtęć), początkujący zabójca o ponadprzeciętnej 

inteligencji (Kosmetyka wroga), para sadystów (Krasomówca), tancerka spragniona miłości i 

wdzięczności (Słownik imion własnych) czy osamotniony płatny zabójca, który zakochuje się 

w jednej ze swoich ofiar, zaledwie po kilku sekundach wpatrywania się jej w oczy (Dziennik 

Jaskółki). Nothomb tworzy historie, w których postaci noszą często absurdalne imiona, takie 

jak: Pannonique, Zoil, Zdena, Plectrude, Texel, Antychrysta, Epiphane, Pétronille, Astrolab, 

Mélaine, Palamede… 

Tupet Amélie Nothomb przejawia się również w nieustannych odniesieniach do sztuki, 

muzyki, kina, filozofii, a zwłaszcza do literatury. Rozprzestrzeniają się one z jednej książki na 

drugą. Weźmy dowolną (?) powieść, na przykład Podróż zimową, gdzie na prawie stu 

trzydziestu stronach (powieści Amélie Nothomb są zwykle bardzo krótkie) możemy odnaleźć 

następujące nazwiska: Schubert (naturalnie), Goethe, Homer, Debussy, Heloiza i Abelard, 
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Amélie Nothomb, Metafizyka rur, przeł. Barbara Grzegorzewska 
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Lamartine (poprzez neologizm „lamartynizować”), Koestler, Kandinsky, Miró, de Staël 

(Nicolas), Platon, Sokrates, Dali, Mishima, Wilde, Proust (poprzez wyrażenie „cykle 

proustowskie”), Rimbaud, Valéry... Natomiast w Attentat (po raz kolejny coś wybranego 

przypadkowo i tylko nieco dłuższego): Hugo (od pierwszej strony), Baudelaire 

(wielokrotnie), Nerval, Wilde, Sade, Bosch, Louÿs, Bataille, Homer, Wergiliusz, Dali, 

Mishima, Apollinaire („poeta obserwator”) Eugenia Grandet, Cezar, Pustelnia parmeńska, 

Memling, Bowles, Jarry, Krytyka czystego rozumu, Sołżenicyn, Cendrars, Mallarmé, Bresson, 

Cyrano de Bergerac, Marx, Doktor Żywago… Co może usprawiedliwić taki przepych  

odniesień? Co bezustannie popycha Amélie Nothomb do obnoszenia się, trzeba to jasno 

nazwać, ze swoimi zainteresowaniami? 

Amélie Nothomb ma także zamiłowanie do paradoksalnych sformułowań, zdań 

brzmiących apoftegmatycznie, trochę jak w niezwykłych kronikach Alexandre’a Vialatte’a, 

jednego z jej ulubionych autorów, którego zresztą cytuje w Sabotażu miłosnym, parafrazując 

jego słowa we własnej maksymie: „Istotą zachwycających prawd jest porzucenie analiz. 

Vialatte napisał to wspaniałe zdanie: «Lipiec jest bardzo miesięcznym miesiącem». Czy 

kiedykolwiek powiedziano coś bardziej autentycznego i bardziej niesamowitego na temat 

lipca?” Nie ulega wątpliwości, że to jest właśnie jej znak rozpoznawczy i myślę sobie, że 

stanowi to część jej powieściopisarskiego tupetu. 

 

Przełożyła Kamila Sagan 

 


