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MEKSYKAÑSKIE  ZAPISKI  TEODORA  PARNICKIEGO

Odnalaz³, opracowa³ i do druku poda³
TOMASZ MARKIEWKA
(Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia³ej)

Publikowane tu notatki Teodora Parnickiego, sporz¹dzone w pierwszych latach jego
pobytu w Meksyku, pochodz¹ z grudnia 1952 lub, co bardziej prawdopodobne, z 1953 roku.
Na datê wcze�niejsz¹ wskazuje powo³anie siê pisarza (w notatce z 22 XII) na lekturê an-
gielskiego przek³adu powie�ci Helen Mahler The Empress of Byzantium, który ukaza³ siê
w Nowym Jorku w³a�nie w 1952 roku. Uzasadnione jest jednak równie¿ ustalenie daty na
grudzieñ 1953 � na tak¹ mo¿liwo�æ wskazuje pojawienie siê w ostatnich zapiskach wyra�-
nego zarysu fabu³y powie�ci, która powsta³a w pierwszych miesi¹cach roku 1954. Choæ
zapiski maj¹ charakter dziennika, nie stanowi¹ � czego nale¿y ¿a³owaæ � czê�ci jakiej�
wiêkszej zachowanej ca³o�ci. Karty z lu�nymi notatkami dziennymi, bêd¹cymi bardzo
wczesnym �wiadectwem kszta³towania siê koncepcji powie�ciowych (podobnie jak karty
ze wspomnieniami, krótkimi próbami dramatycznymi czy przepisanymi fragmentami pol-
skiej prozy XVI-wiecznej oraz rozpraw Polibiusza i Williama W. Tarna 1) wykorzysta³
Parnicki wiosn¹ 1954 pisz¹c na ich odwrocie tom 2 Koñca �Zgody Narodów�.

Zachowa³o siê jedynie 11 stronic owych notatek dziennika na kartach verso powie�ci:
1087�1089, 1091, 1092, 1100, 1102, 1103 i 1101. Latem 1954 przes³a³ Parnicki rêkopis
Koñca �Zgody Narodów� ze stolicy Meksyku do Londynu, gdzie Eleonora Grygier (przy-
sz³a jego ¿ona) przygotowa³a maszynopis, który nastêpnie, w r. 1955, sta³ siê podstaw¹
edycji ksi¹¿ki w paryskiej �Bibliotece »Kultury«�. Po przeniesieniu siê ¿ony Parnickiego
z Londynu do Meksyku rêkopis tomu 2 Koñca �Zgody Narodów�, na którego kartach
szczê�liwie zachowa³y siê publikowane tu notatki, pozostawa³ w Londynie pod opiek¹
pañstwa Weese (przyjació³ ¿ony pisarza), w r. 1970 za� przekazano go jako depozyt do
Biblioteki Polskiej, gdzie znajduje siê do dzi� w dziale rêkopisów pod sygnatur¹ 395.

W notatkach Parnickiego pojawi³y siê tematy, które nastêpnie zosta³y literacko rozwi-
niête w jego dwóch niezwykle wa¿nych tekstach powie�ciowych. Pocz¹tkowe rozwa¿ania
dotycz¹ powie�ci o Maksymianie � w ostatecznej realizacji powie�ciowej by³ on synem
Domnina Egipcjanina, który latem 450 przybywa do stolicy Cesarstwa Wschodniego jako

1 Sir William Woodthrope Ta r n  (1869�1957) � brytyjski badacz �wiata antycznego, by³ auto-
rem licznych prac traktuj¹cych o �wiecie hellenistycznym oraz o samym Aleksandrze Wielkim; bada-
j¹c historiê grecko-baktryjsk¹ oraz indyjsko-greck¹ (korzystaj¹c równie¿ obficie z wyników badañ
numizmatycznych) dokumentowa³ niemal zupe³nie zapoznany okres rozwoju cywilizacji. Jego dzie³a,
szczególnie The Greeks in Bactria and India (Cambridge 1938) oraz Alexander the Great and the Unity
of Mankind (London 1933) i Hellenistic Civilisation (London 1927), stanowi³y wa¿ny element studiów
przygotowawczych Parnickiego zwi¹zanych z prac¹ nad powie�ci¹ Koniec �Zgody Narodów�.
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notariusz delegacji senatu rzymskiego na narady w sprawie pomocy zbo¿owej dla dotkniê-
tych klêsk¹ g³odu pó³nocnych prowincji wikariatu italskiego 2. Pojawienie siê Maksymia-
na uruchamia machinê Szko³y Agentów, wszelkie za� dzia³ania wywiadu zmierzaj¹ do
ustalenia rzeczywistego celu misji Maksymiana, a nade wszystko tego, czyim w rzeczy-
wisto�ci jest wys³annikiem/agentem (Attyli, Aecjusza, biskupa rzymskiego Leona?). Klu-
czowy element uk³adanki to stwierdzenie, co stanowi faktyczn¹ zawarto�æ butli z tajemni-
czym listem. Interesuj¹ce jest, i¿ postaci wystêpuj¹ce w powie�ci (Rufus, Storacjusz) Par-
nicki ostatecznie wpisa³ w ramy wielkiego �mitu �ród³owego� zbudowanego wokó³
Chorezmijki Mitroanii � dziêki czemu sta³y siê one czê�ci¹ trylogii Twarz ksiê¿yca. Naj-
ciekawszym elementem rozwa¿añ zachowanych w notatkach jest sposób ujêcia fundamen-
talnej dla powie�ci problematyki teologicznej, a �ci�lej: chrystologicznej. Tak o tym mówi
Parnicki w zapisie z 21 XII:

Najwiêkszym triumfem tej powie�ci by³aby realizacja syntezy miêdzy dialektyk¹ chrystolo-
giczn¹ a detektywistyczn¹ [...]. Jak to rozumieæ? A tak � ¿e tylko osi¹gniêcia, zdobycze prowa-
dzonych miêdzy postaciami dyskusji chrystologicznych posuwaj¹ naprzód akcjê detektywistycz-
n¹... Nie musz¹ to nawet byæ zawsze dyskusje � mog¹ to byæ równie dobrze zdobycze �wiadomo-
�ci jednostkowych... Wiêc racja bytu powie�ci w³a�ciwie jest ta: uprzytomniæ �chrze�cijanom�
dzisiejszym atmosferê, w której tamte sprawy (stosunek miêdzy cz³owieczeñstwem a bosko�ci¹
w Chrystusie) prze¿ywane by³y jako maj¹ce pierwszorzêdne (najdos³owniej) znaczenie, a wiêc
decyduj¹cy w³adne mieæ wp³yw na d z i a ³ a n i e, na o d c z u w a n i e, nie tylko na my�lenie...

�Powie�æ o Rufusie i Maksymianie� przybra³a ostatecznie postaæ drugiej czê�ci cyklu
Twarz ksiê¿yca, z podtytu³em Opowie�æ bizantyñska z roku 450, i zosta³a opublikowana
w Warszawie w 1961 r. przez Instytut Wydawniczy �Pax�. Dla badaczy twórczo�ci powie-
�ciopisarskiej Parnickiego interesuj¹ce jest to, i¿ niezwykle szczegó³owe rozwa¿ania na
temat �opowie�ci bizantyñskiej� pojawiaj¹ siê niemal równolegle z naszkicowaniem po-
staci Leptynesa (notatka z 22 XII), której losy stanowi¹ o� fabularn¹ Koñca �Zgody Naro-
dów�, wydanego w Pary¿u w 1955 roku. Choæ powstanie obu powie�ci dzieli okres a¿
7 lat, notatki zachowane w rêkopisie londyñskim ujawniaj¹, jak bardzo dopracowane by³y
elementy Twarzy ksiê¿yca ju¿ przed 1954 rokiem. Ukazuj¹ równie¿, jak d³ugo i z jak¹
konsekwencj¹ pracowa³ pisarz nad swoimi projektami powie�ciowymi 3.

W�ród kilku innych fragmentów rêkopis londyñski zawiera te¿ obszerne � niestety
niekompletne � wspomnienia Parnickiego z okresu wczesnego dzieciñstwa (podró¿ z Ro-
sji do Szwecji w r. 1913, czas pierwszej wojny �wiatowej i rewolucji bolszewickiej spê-
dzony na zes³aniu w Ufie oraz lata nauki w gimnazjum polskim w Charbinie w Mand¿u-
rii), które opublikowane zosta³y w �Pamiêtniku Literackim� 4.

Drukuj¹c niniejsze notatki modernizujemy pisowniê, przy zachowaniu charakterystycz-
nych cech interpunkcji autora. Podkre�lenia oddajemy drukiem rozstrzelonym. Dopiski na
marginesach, poprawki oraz uzupe³nienia ujête zosta³y w klamry {}, a rozwiniêcia skró-
tów w nawiasy kwadratowe []. Karty, na których znajduj¹ siê notatki, s¹ po¿ó³ke, tekst
zapisany jest granatowym d³ugopisem oraz szarogranatowym atramentem.

Udostêpnienie rêkopisu oraz udzielenie zgody na publikacjê notatek zawdziêczam

2 T. P a r n i c k i, Twarz ksiê¿yca. Opowie�æ bizantyñska z roku 450. Wyd. 2. Warszawa 1967,
s. 227.

3 O podobnym podej�ciu do pracy �wiadcz¹ fragmenty dzienników Parnickiego z lat osiem-
dziesi¹tych, opublikowane w �Literaturze na �wiecie� (1993, nr 1/3). Znamienne jest te¿, ¿e pomy-
s³y dwóch pó�nych powie�ci historyczno-fantastycznych � o Polsce XIX-wiecznej, Muza dalekich
podró¿y (1970), oraz o Julianie Apostacie, Sam wyjdê bezbronny (1976) � opracowywa³ Parnicki ju¿
w latach 1936�1937.

4 Pamiêæ, w³adca [...] bezlitosny, wci¹¿ i wci¹¿ wskrzesza ponownie to, co minê³o. Fragmenty
wspomnieñ Teodora Parnickiego. Odnalaz³, opracowa³ i do druku poda³ T. M a r k i e w k a. �Pa-
miêtnik Literacki� 2002, z. 2.
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uczynnej ¿yczliwo�ci dyrektora The Polish Library, nieod¿a³owanej pamiêci dr. Zdzis³awa
Jagodziñskiego. Za zgodê na publikacjê fragmentów dziennika oraz za okazan¹ pomoc
sk³adam serdeczne podziêkowania Pani Eleonorze Parnickiej.

[19 XII]

W powie�ci o R[ufusie] i M[aksymianie] wa¿ne miejsce powinien zaj¹æ motyw
s³owa mi³osnego � s³owa, które rzuca siê niebacznie (i wcale niekoniecznie k³amli-
wie, bo raczej rodzi siê ono z potrzeby samooszukiwania siê, ba, samopocieszania
siê, samoupojenia siê...) � a z którego potem wprost nie sposób (psychologicznie:
nie sposób) siê wycofaæ... Wyst¹piæ to powinno bardzo wyrazi�cie w dziejach �mi-
³o�ci� miêdzy Rufusem i Emili¹ � ale mo¿e tak¿e i ze strony M[aksymiana] w sto-
sunku do Anastazji. Hermogenia otworzy jemu (a mo¿e i jemu, i tamtym dwojgu)
oczy na to � i bêdzie podkre�la³a ��wie¿o�æ� czy �prawo�æ� swego jutra z M[aksy-
mianem] w �utoniêciu�, bo nie bêdzie wzniesione na fundamentach s³ów, które stra-
ci³y istotn¹ warto�æ (a mo¿e jej nigdy nie mia³y?) � a których odwo³aæ nie sposób
bez ogromnego wstrz¹su... Ten temat �wstrz¹su� mo¿na bêdzie szczegó³owiej roz-
pracowaæ: pozornie to jest delikatno�æ, miêkko�æ, ale w istocie w wypadku R[ufusa]
mo¿e to byæ okrycie wstydliwe ¿¹dzy (a raczej nie ¿¹dzy, tylko przymusowej w du-
¿ej mierze potrzeby) utrzymania siê na wysokim poziomie materialnym; w wypad-
ku M[aksymiana] natomiast mo¿e to byæ b¹d� pretekst dla rzucenia wyzwania ist-
niej¹cemu stanowi (socjalnemu) rzeczy � b¹d� sprawdzian, o ile go na takie wyzwa-
nie staæ... Ale: porozumiewa³ siê M[aksymian] z Anastazj¹ przez 2 1/2 lata? Tak �
przynajmniej na pocz¹tku... Tu mo¿e byæ co� nowego: ¿e on j¹ pchn¹³ ku �czysto-
�ci� � a potem ona przesta³a byæ dlañ wa¿na... Przesta³a? có¿ wiêc znaczy³by ca³y
�wyczyn�?... Obawiam siê, ¿e Anastazja odpadnie i �wróci� Storacja... A je�li Sto-
racja, to i Storacjusz?... Nonsens! nie mo¿e siê tak staæ... Ale z drugiej strony, dla
R[ufusa] i Emilii owo �s³owo mi³osne� staje siê �kotwic¹�, pozytywne maj¹c¹ zna-
czenie... Ono to ich jednak bêdzie jeszcze (ono jedno) trzyma³o wówczas, gdy
w s z y s t k o  i n n e  bêdzie ich par³o ku rozej�ciu siê (w ramach owego �wszystkie-
go innego� bêdzie te¿ mie�ci³ siê i konflikt postaw religijnych, zrodzony z wrogo�ci
E[milii] do cesarzowej Eudocji 1, sprawczyni �mierci jej ojca...). Wiêc nie wi¹¿e ich
ju¿ wspólno�æ lêku przed odpowiedzialno�ci¹ za przeciwstawienie siê Attyli? 2 Nie
� bo od jakiego� czasu powodów do tego lêku wiêcej nie ma... Aha! czy Emilia
czasem nie pomaga Maksymianowi? w³a�nie z motywów religijnych... czy takich,
co jej siê wydaj¹ byæ religijnymi... I co? list Leona 3 jest w posiadaniu Rufusa (przy-
najmniej pod dachem Rufusa) od pocz¹tku?!... To by by³o zabawne... Ale M[aksy-
mian] � zamiast doradziæ E[milii] przekazaæ jak n a j s z y b c i e j  list Pulcherii �
zleca jej ostro¿ne przechowywanie, a¿ on siê sam po list zg³osi... czyli n i e  powo-
dzenie sprawy (samo w sobie) jest jego istotnym celem... Fabu³a komplikuje siê, ale
zarazem nabiera wiêkszej zwarto�ci. Poszczególne w¹tki coraz wyrazi�ciej o siebie
siê �zazêbiaj¹�. Najbardziej niesamowite, ale i najzabawniejsze te¿ by³oby, gdyby to
Rufus sam dorêczy³ list Leona Pulcherii (w³a�nie wybi³a pó³noc � zaczyna siê 20
grudnia). Mo¿e w drodze �wolnych kojarzeñ� �dogryzê siê� i do takiej mo¿liwo�ci
(takiej, co by na tle i akcji, i postaw psychiczn[ych] postaci nie wygl¹da³a absurdal-
nie czy �naci¹gniêta�...).

1 E u d o c j a  � Aelia Eudocia (zm. 460), ¿ona cesarza bizantyjskiego Teodozjusza II; by³a córk¹
Leontiusa, jednego z ostatnich pogañskich nauczycieli retoryki w Atenach; jej pierwsze imiê to Athe-
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nais; zosta³a ochrzczona w Bizancjum przez patriarchê Atticusa. 7 VI 421 po�lubi³a Teodozjusza. W roku
438 odby³a pierwsz¹ pielgrzymkê do Jerozolimy; w r. 441, popad³szy w nie³askê, wyjecha³a ponownie
z Bizancjum do Jerozolimy, gdzie mieszka³a do �mierci; na pewien czas zwi¹za³a siê z monofizyty-
zmem, jednak pó�niej broni³a uchwa³ Soboru Chalcedoñskiego (451). Tworzy³a poezje, m.in. w Jero-
zolimie napisa³a parafrazê obszernych fragmentów Biblii homeryckim heksametrem.

2 Maksymian, bohater powie�ci Parnickiego, mia³ byæ m.in. domniemanym agentem Attyli,
w³adcy Hunów.

3 Mowa o papie¿u L e o n i e  I   W i e l k i m  (ok. 390�461).

20 XII

Nie bêdê t e r a z  zastanawia³ siê nad tym, jakby móg³ Rufus � (logicznie, i to
nieuchronnie logicznie � w ramach akcji 7 dni) sam dorêczyæ list Leona Pulche-
rii � podkre�lê natomiast, ¿e akcja ma byæ sprzêgniêciem czterech p³aszczyzn:
1) religijnej; 2) politycznej (do których dochodzi jako ïðîñëîéêà 1 1a i 2a � mo-
tyw spo³eczno-ekonomiczny); 3) ma³¿eñsko-erotyczno-psychologicznej; 4) sen-
sacyjno-detektywistycznej... Czy znajdê najlepsze mo¿liwe rozwi¹zanie �archi-
tektoniczne� dla takiego sprzêgniêcia?...

Ale znowu¿ do tego wrócê: czy potrafiê byæ fair w stosunku do czytelnika,
skierowuj¹c jego uwagê na sprawê butli, a listu w butli w ogóle nie bêdzie?!... No,
tak � w³a�nie tu trzeba dowie�æ, na co miê staæ w dziedzinie techniki powie�ciopi-
sarskiej � bo przy umiejêtnym operowaniu w³a�nie t e c h n i k ¹  na pewno da³oby
siê osi¹gn¹æ to, aby skierowanie uwagi na butlê n i e  b y ³ o  �nabijaniem czytelni-
ka w butelkê�... M[aksymian] � owszem � ten najdos³owniej �nabija R[ufusa] w bu-
telkê�... Czy Rufus da siê �nabiæ w butelkê�?... to siê dopiero poka¿e: detektywi-
stycznie mo¿e i da siê... historycznie � n i e ...

1 Tj. �przenikanie warstwy�.

21 XII

W³a�ciwie powie�æ o R[ufusie] i M[aksymianie] powinna najwiêkszy nacisk k³a�æ
na motywie d¹¿enia do rozwi¹zania problemów chrystologicznych w drodze dialek-
tycznej. Najwiêkszym triumfem tej powie�ci by³aby realizacja syntezy miêdzy dia-
lektyk¹ chrystologiczn¹ a detektywistyczn¹ (�tropienie� butli i listu Leona I). Jak to
rozumieæ? A tak � ¿e tylko osi¹gniêcia, zdobycze prowadzonych miêdzy postaciami
dyskusji chrystologicznych posuwaj¹ naprzód akcjê detektywistyczn¹... Nie musz¹
to nawet byæ zawsze dyskusje � mog¹ to byæ równie dobrze zdobycze �wiadomo�ci
jednostkowych... Wiêc racja bytu powie�ci w³a�ciwie jest ta: uprzytomniæ �chrze-
�cijanom� dzisiejszym atmosferê, w której tamte sprawy (stosunek miêdzy cz³owie-
czeñstwem a bosko�ci¹ w Chrystusie) prze¿ywane by³y jako maj¹ce pierwszorzêd-
ne (najdos³owniej) znaczenie, a wiêc decyduj¹cy w³adne mieæ wp³yw na d z i a ³ a-
n i e, na o d c z u w a n i e , nie tylko na my�lenie...

Czyli: to, ¿e Emilia zostanie przy Rufusie, a nie zostanie przy M[aksymianie]
Anastazja, natomiast zaproponuje Maksymianowi �utoniêcie� Hermogenia � po-
winno w odczuciu czytelnika byæ warunkowane stosunkiem (stale pozostaj¹cym
w ruchu) wszystkich tych osób do problematyki chrystologicznej... Przy czym: fak-
ty, przebieg ich � wp³ywa na ów ruch postaw intelektualnych w stosunku do zagad-
nienia ilo�ci Natur (i Osób) Chrystusowych � i odwrotnie: z kolei od postaw intelek-
tualnych w ka¿dym momencie toku akcji zale¿y dalsze posuniêcie siê tej¿e... �Co
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by³o najpierw: kura czy jajko?�, niech to czytelnik sam rozstrzygnie... Chyba ¿e ja
w procesie pisania nabêdê tak dalece nowego zupe³nie spojrzenia na tê problematy-
kê � ¿e sam odczujê potrzebê z³o¿enia (metod¹ beletrystyczn¹, rzecz jasna) czytelni-
kowi o�wiadczenia: �Najpierw by³a kura� albo vice versa � co, oczywi�cie, musia³o-
by byæ poprzedzone pe³nym uprzytomnieniem moim sobie samemu, co mam za
�kurê�, a co za �jajko�: dzia³anie czy rozumowanie? My�lê, ¿e dzia³anie za �kurê�,
ale to t e r a z  tak my�lê � a jak bêdê my�la³ za miesi¹c � dwa?!...

Uwaga! �Dekoracja�, i to mo¿liwie impresjonistyczna � tj. Konstantynopol
(architektura i dodatki do niej), te¿ powinna wp³ywaæ na tok dialektyki chrystolo-
gicznej w powie�ci � i odwrotnie: stanowisko zajmowane przez postacie w spra-
wach chrystologicznych � powinno wp³ywaæ na ich odczuwanie �dekoracji�...

22 XII

Mo¿e te¿ tu jest rozwi¹zanie, w tym, co pisa³em do Ilony 1: ¿e mystery 2 mo¿e
byæ rozwi¹zane tylko in terms of theological struggle 3...

Wieczór: Mo¿e to reakcja na przegl¹danie powie�ci H. Mahler: Empress of
Byzantium 4.

[...] ale wci¹¿ powraca mi my�l: dlaczego ja muszê k o n i e c z n i e  trzymaæ
siê takiej starej koncepcji, jak M[aksymian] i R[ufus] � i terminu: 2�8 kwietnia
450? Koniecznie chcê napisaæ powie�æ �bizantyñsk¹� z V wieku? Czemu nie wzi¹æ
czasów trochê pó�niejszych? Na przyk³ad czasów Leona I, Zenona, Anastazego? 5

Czasy buntu Illusa 6 np.? Albo sam Sobór Chalcedoñski? 7... ̄ eby przebieg Soboru
rozstrzygn¹³ o akcji powie�ciowej? da³ rozwi¹zanie (o n  tylko) intrygi beletry-
stycznej � ba, detektywistycznej. Musia³aby we mnie rozwin¹æ siê z u p e ³ n i e
n o w a  koncepcja � i na ni¹ trzeba nastawiæ umys³ i wyobra�niê?... Albo je�li ju¿
koniecznie chcê akcji s p r z e d  Soboru Chalcedoñskiego � to niech to bêd¹ dni
prze³omu (lipiec�sierpieñ 450...) 8. Przypuszczam, ¿e trzeba zrobiæ tak: biernie
wch³aniaæ w siebie to, co mi bêd¹ przynosi³y ksi¹¿ki, jakich w drodze interlibrary
loan 9 oczekujê � i zobaczymy, co z tego �biernego wch³aniania� wyniknie...
Ostatecznie, powie�æ mo¿na zawsze, tj. bez wzglêdu na moment historyczny {byle
w w. V} 10 zakoñczyæ utoniêciem takim, jakie Hermogenia proponowa³a Maksy-
mianowi... Ale czy ja nie muszê �pieszyæ siê z powie�ci¹? Owszem, muszê � ale to
n i e  musi byæ przecie¿ koniecznie powie�æ z w. V.

Niech to jednak bêdzie np. powie�æ o m³odym Leptynesie! Akcja: Rufus �
Maksymian, mo¿e byæ przecie¿ przerzucona do Baktrii Eutydemidów 11 ... Czy
mo¿e? warto siê nad tym zastanowiæ... Czy mam zrobiæ z Leptynesa rodzaj Ma-
ksymiana? A mo¿e to mo¿e byæ z Chiñczykami? kiedy? w roku 50-tym prz[ed]
Chr[ystusem] i co�?... Albo Leptynes przyje¿d¿a do Baktrii w towarzystwie jakie-
go� �koczownika�? I tu znów siedem dni?...

Spróbujê teraz kilka dni po�wiêciæ na notatki co do powie�ci o Leptynesie:
pierwotna koncepcja: miasto �graniczne� greckie � z którego wyj�cie w �step sze-
roki�. Od strony stepu przyje¿d¿a m³ody (nie maj¹cy jeszcze 20 lat) cz³owiek i mó-
wi¹c nienajgorszym greckim o�wiadcza, ¿e jest synem rze�biarza Orestesa � ¿e
przed 6 laty (lub nawet 7) zosta³ porwany przez koczowników i teraz wraca �miê-
dzy swoich�... Kierownictwo �policji granicznej� jest zaalarmowane: spoza grani-
cy raz po raz przedostaj¹ siê szpiedzy, wiêc jak mog¹ na 100% wiedzieæ � ¿e i ten
m³odzieniec szpiegiem nie jest?... ¯e mówi po grecku? W�ród �barbarzyñców�
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sporo ju¿ jest takich, co siê nauczyli po grecku � w pierwszym rzêdzie w celach
szpiegowskich w³a�nie...

  1 Bli¿ej nie znana korespondentka Parnickiego. Mieszka³a w Londynie.
  2 Tj. �tajemnica�.
  3 Tj. �w formie walki teologicznej�.
  4 Powie�æ H. A. M a h l e r  o cesarzowej Athenais-Eudocji Empress of Byzantium ukaza³a siê

w angielskim przek³adzie w wydawnictwie Coward-McCann (New York) w 1952 roku.
  5 Cesarze bizantyjscy, którzy panowali w drugiej po³owie V w. � L e o n  I: 457�474; Zenon:

474�475 i 476�491, A n a s t a z y  (A n a s t a z j u s z  I): 491�518.
  6 I l l u s  (zm. w 488 r.) � pochodz¹cy z Izaurii bizantyjski dowódca wojskowy, sprawowa³

ró¿ne funkcje za czasów cesarza Leona I oraz odgrywa³ znaczn¹ rolê za rz¹dów cesarzy Zenona
i Basiliscusa. Parnicki najprawdopodobniej ma na my�li bunt Illusa przeciwko cesarzowi Basiliscu-
sowi (który wcze�niej � w lipcu 476 � korzystaj¹c z militarnego wsparcia samego Illusa, doprowa-
dzi³ do izolacji cesarza Zenona w Izaurii). Illus pokona³ armiê Basiliscusa, co doprowadzi³o do jego
detronizacji i skazania na �mieræ oraz powrotu Zenona na tron cesarski.

  7 S o b ó r  C h a l c e d o ñ s k i  � IV sobór powszechny (ekumeniczny) zwo³any w r. 451 przez
cesarza Marcjana do Nicei, obraduj¹cy ostateczne w Chalcedonie; zwo³any na wniosek papie¿a Le-
ona I Wielkiego w zwi¹zku z postanowieniami synodu w Efezie w r. 449, obraduj¹cego pod prze-
wodnictwem Dioskura, biskupa Aleksandrii, na którym pod naciskiem cesarza Teodozjusza II uzna-
no za prawowiern¹ (odrzucon¹ wcze�niej w 448 r. na synodzie w Konstantynopolu) naukê archi-
mandryty Eutychesa. Eutyches g³osi³, ¿e Jezus Chrystus mia³ wprawdzie dwie natury, ale w momencie
wcielenia utworzy³y one jedn¹ naturê � Bosk¹. W czasie soboru potêpiono monofizytyzm, og³asza-
j¹c jako dogmat wiary, ¿e w jednej osobie Jezusa Chrystusa jako Syna Bo¿ego istniej¹ dwie odrêbne,
doskona³e i niezmieszane, choæ integralnie ze sob¹ zespolone natury: ludzka i Boska, ró¿ne we w³a-
�ciwo�ciach i dzia³aniach.

  8 Ostatecznie akcja Opowie�ci bizantyñskiej (1961), stanowi¹cej tom 2 trylogii Twarz ksiê¿y-
ca, umiejscowiona zosta³a w Konstantynopolu w lecie 450.

  9 Tj. �wymiany miêdzybibliotecznej�.
10 Uzupe³nienie na lewym marginesie.
10 B a k t r i a  � po³o¿ona nad staro¿ytn¹ rzek¹ Oksos (Amu-Daria) kraina, od po³owy VI w.

p.n.e. satrapia perska, opanowana nastêpnie przez Greków podczas podbojów Aleksandra Wielkie-
go; od po³owy III w. stanowi³a niezale¿ne hellenistyczne królestwo grecko-baktryjskie w sercu Azji,
opieraj¹ce siê koczowniczym plemionom z pó³nocy, bêd¹ce jednak pod coraz silniejszym wp³ywem
Wschodu, g³ównie Indii. Dynastia Eutydemidów panowa³a w Baktrii od ok. 230 r. p.n.e. Akcja po-
wie�ci, zatytu³owanej ostatecznie Koniec �Zgody Narodów�, a opublikowanej w Pary¿u w 1955 r.
w �Bibliotece »Kultury«�, rozgrywa siê w Baktrii w r. 179 przed narodzeniem Chrystusa, g³ównym
za� jej bohaterem jest Leptynes � �mieszaniec�, syn greckiego rze�biarza Orestesa oraz ¯ydówki.
Wydaniem tej powie�ci przerwa³ Parnicki okres swego milczenia, trwaj¹cego od czasu og³oszenia
w Jerozolimie w 1944 r. Srebrnych or³ów.
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Excerpts from Teodor Parnicki�s diary published here were written in the first years of his stay
in the Mexico City (December 1952 or 1953). They document the process of the author�s work on
�Byzantine story� and comprise an analysis of the political situation in the Eastern Empire in 5th

century as well as the relations with western Christianity. The plot � complicated and rich in riddles
� and multilayer relationships between the characters are meant by the author to connect directly to
Christological discourse characteristic of 5th century Christian theology. The final parts of the diary
refer to an initial project of the novel The End of �The Concord of Nations� (Paris 1955). The
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