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WST Ę P

I .  Ustalenia  bio graficzne

Od Behrendta do Berenta. Niemiecka rodzina Behrendtów osiedli-
ła się na Pomorzu w XVIII wieku, skąd w 1807 roku przeniosła się do 
Warszawy  1. Tam dziad przyszłego pisarza Wenzel Behrendt otrzymał 
posadę intendenta w Szpitalu Ewangelickim, ponieważ – co należy 
w tym miejscu dodać – był wyznania ewangelickiego podobnie jak 
jego przodkowie. Jeden z nich, kapitan gwardii króla Augusta III, na 
swoją ojczyznę wybrał Rzeczpospolitą i zmienił nazwisko z Behrendt 
na Berent, toteż Wenzel, gdy wybuchło powstanie listopadowe, nie tyl-
ko wziął w nim ofiarnie udział, lecz także po zakończeniu walk zrzekł 
się sądownie niemieckiego nazwiska i stał się Wacławem Berentem. 
Poznana w trakcie insurekcji panna Julia Pilatti, wywodząca się z ro-
dziny francuskich hugenotów, została wkrótce potem jego żoną. Z tego 
związku na świat przyszło dwóch synów, z których młodszy, Ludwik, 

1 Znikoma liczba materiałów źródłowych sprawia, że podejmując pró
bę opisu życia i działalności twórczej Wacława Berenta, należy posiłkować 
się pracami, których autorzy zadali sobie trud zebrania bądź odtworze
nia z rozsianych po innych tekstach skrawków wiadomości o tym wybit
nym pisarzu. Mam tu na myśli m.in. dwie publikacje Marii Danilewiczowej: 
Pierścień z Herkulanum i płaszcz pokutnicy (Londyn 1960) oraz Wacław 
Berent – wielki zapomniany (Na trzydziestą rocznicę zgonu) („Wiadomości” 
1970, nr 48). Zob. też: H. Naglerowa, Wspomnienia o pisarzach, Londyn 1960; 
H. Mortkowicz Olczakowa, Bunt wspomnień, Warszawa 1961; W. Studencki, 
O Wacławie Berencie, cz. 1 (1873–1918), Opole 1968; idem, O Wacławie Berencie, 
cz. 2 (1918–1940), Opole 1969.
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VI Wstęp 

zginął w powstaniu styczniowym, czym zapisał na kartach historii na-
zwisko rodziny. Starszy z braci, Karol, pracował najpierw jako asystent 
przy katedrze fizyki w Szkole Głównej, by następnie zacząć z powodze-
niem prowadzić zakład optyczny. Na małżonkę wybrał sobie przedsta-
wicielkę spolonizowanego rodu niemieckiego Paulinę Deike, która po 
ślubie obdarzyła go licznym potomstwem. Pierwsza na świat przyszła 
Władysława, zmarła w niemowlęctwie, po niej pojawili się dwaj syno-
wie: Stanisław Franciszek (1872) i Wacław Karol (1873), i wreszcie dłu-
go wyczekiwana córka Halina (1878). Porody oraz rodzinna przypad-
łość pani Berentowej, czyli choroba płuc, były zapewne przyczyną jej 
śmierci tuż po narodzinach najmłodszej pociechy. Pogrążony w żało-
bie Karol dla dobra dzieci poślubił siostrę swojej żony Zofię, z którą 
doczekał się jeszcze jednego syna – Jana (1880). Niestety, Zofia, tak jak 
wcześniej Paulina, zapadła na suchoty i w niedługim czasie uczyniła 
męża wdowcem oraz osierociła syna i pasierbów. Do rodzinnej legen-
dy przeszło trzecie małżeństwo Karola Berenta, zawarte w jesieni ży-
cia z młodziutką Australijką Elisabeth Duve, którą poznał w Londynie 
podczas manifestacji sufrażystek ze słynną Emmeline Pankhurst na 
czele. Krewka panna w szamotaninie z policją zgubiła kapelusz, zła-
mała parasolkę i zapewne trafiłaby do aresztu, gdyby nie interwencja 
Karola, który oświadczył policji, że dziewczyna znajduje się pod jego 
opieką, i tym sposobem wyprowadził ją z kotłującego się tłumu. Za-
warta w tak niecodziennych okolicznościach znajomość przerodziła 
się w miłość i po dwóch tygodniach miss Augi Duve została trzecią 
panią Berent. Będąc w Polsce, przez jakiś czas zachwycała się pięk-
nem jej krajobrazu, aż wreszcie oświadczyła, że się potwornie nudzi 
i wraca do Australii, co też niezwłocznie uczyniła.

Lata nauki. Wacław wraz ze swoim bratem Stanisławem pobie-
rali naukę najpierw w domu, a następnie w prywatnym gimnazjum 
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 I. Ustalenia biograficzne VII

Wojciecha Górskiego. Od najmłodszych lat Wacław wyróżniał się 
zdolnościami językowymi – władał biegle niemieckim, angielskim, 
francuskim i oczywiście rosyjskim, do tego doszła znajomość włoskie-
go, a także klasycznej łaciny. Talent ten wydał wspaniałe owoce w jego 
późniejszej działalności translatorskiej, gdy przełożył Upaniszady 
Kena, Isa oraz fragmenty z wielkiej Aranyaki i dzieła tak znakomitych 
autorów jak Fryderyk Nietzsche, Christian Dietrich Grabbe, Charles 
Kingsley, Johann Wolfgang von Goethe, Knut Hamsun, Guy de Mau-
passant, Romain Rolland, Marie-Henri Beyle (Stendhal), Lafcadio 
Hearn czy Henryk Ibsen.

Bracia mieszkali w zaborze rosyjskim, zaraz po maturze mogli 
więc być wcieleni do wojska. Uchroniła ich przed tym interwencja 
ojca, który sowicie opłacił carskiego urzędnika, dzięki czemu obaj 
jego synowie wyjechali i w 1890 roku rozpoczęli naukę w Monachium. 
Wacław został studentem wydziału biologii, rychło jednak zaniedbał 
studenckie obowiązki, więcej czasu poświęcając tłumaczeniom Fry-
deryka Nietzschego niż wykładom w uniwersyteckiej auli. Wtedy też 
ojciec, człowiek z natury surowy i wymagający, przestał łożyć na jego 
utrzymanie. Korzystając z dobrej woli brata, który podzielił się z nim 
swoim kieszonkowym, Wacław nadrobił zaległości, czym odzyskał 
zaufanie rodzica, a wraz z nim miesięczne wypłaty z ojcowskiej kasy. 
Po trzech latach nauki w Monachium bracia przenieśli się do Zury-
chu, gdzie Wacław często gościł w salonie państwa Lübecków, przez 
który przewijało się mnóstwo osób, m.in. Edward Abramowski, Julian 
Marchlewski, Ignacy Daszyński, Gabriel Narutowicz, Józef Piłsud-
ski czy Roman Dmowski  2. W kręgu bliskich znajomych znalazła się 

2 Krąg przyjaciół pisarza był równie skromny, co tajemniczy. Jak wynika 
z odnalezionego przeze mnie listu ze stycznia 1932 roku, Berent podczas pracy 
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VIII Wstęp 

także śliczna Wanda Juchniewiczówna, pasierbica Józefa Piłsudskiego, 
z którą Berent wiązał życiowe plany. Niestety, w 1905 roku, wskutek 
powikłań po operacji wyrostka robaczkowego, panna zmarła. Czas 
intensywnych studiów Wacława dobiegł końca w 1895 roku, kiedy 
ten obronił doktorat z ichtiologii, rok później opublikowany w Jenie.

Debiut powieściowy. W grudniu 1893 roku Berent skończył pisać 
Fachowca, jednak do rąk czytelników trafiło najpierw opowiadanie 
Nauczyciel, opublikowane w styczniu 1894 roku w „Ateneum”, a na-
stępnie obrazek Przy niedzieli, który ukazał się w lipcowym numerze 
tego pisma. Warto zaznaczyć, że oba teksty wyszły pod pseudonimami: 
Wł. Rawicz i Wcł. Rawicz, bezpośrednio nawiązującymi do herbu 
Rawa, którym legitymował się Kościerzyn, czyli miasto, skąd wywo-
dziła się rodzina pisarza. Zdaniem badaczy oba teksty wskazują na 
scjentystyczny rodowód metody pisarskiej Berenta  3, a ich tematyka, 
kompozycja czy językowa indywidualizacja przedstawionych postaci 
pozwalają zaliczyć je do prądu literackiego zwanego naturalizmem  4. 

nad Żywymi kamieniami nawiązał znajomość z ówczesnym ministrem do 
spraw Galicji w Wiedniu Juliuszem Twardowskim. „Miło mi przy sposobności 
podziękować W.Sz. Panu za niejedną życzliwość, doznaną swego czasu w Wied
niu. Jego to wszak poleceniu piśmiennemu do Hofbiblioteki zawdzięczam 
najmilsze dni pracy w zbieraniu materjałów średniowiecznych do mej powieści 
Żywe Kamienie” – pisał autor. Zob. I. E. Rusek, Nieznany list Wacława Berenta 
do Juliusza Twarowskiego, „Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe 
Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne” 2017, nr 4, s. 283–296.

3 Tu warto się odwołać do rozpoznań autorstwa Filipa Grzegorza (Ichtio
log artystą, „Forum Akademickie” 1997, nr 10) a także Małgorzaty Okulicz

Kozaryn (Doświadczenie scjentyzmu w pisarstwie Wacława Berenta, w: Na 
pozytywistycznej niwie, red. T. Lewandowski, T. Sobieraj, Poznań 2002).

4 Kwestie te szczegółowo omawia Jerzy Paszek w  artykule Berent 
i naturalizm (w: Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu, seria 3, 
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 I. Ustalenia biograficzne IX

W grudniu 1894 roku na łamach „Gazety Polskiej” ukazała się zapo-
wiedź o następującej treści:

Kończąc dziś Rodzinę Połanieckich, powtarzamy, że w ciągu pierw
szego kwartału r. 1895 rozpoczniemy w „Gazecie Polskiej” druk nowej 
wielkiej powieści Sienkiewicza, osnutej na tle dziejów apostolstwa 
chrześcijańskiego pt. Quo vadis. W przerwie damy czytelnikom po
wieść młodego pisarza W. Berendta pt. Fachowiec, której początek 
ukaże się już w dniu jutrzejszym  5.

W powyższym zwiastunie uderzają trzy kwestie: po pierwsze, brak 
informacji na temat opublikowanych już tekstów Berenta i określenie 
go mianem debiutanta; po drugie, błąd w pisowni jego nazwiska; po 
trzecie, umiejscowienie Fachowca „w przerwie” między dziełami Hen-
ryka Sienkiewicza. Według rodzinnych przekazów pisarz bardzo ostro 
zareagował na obco brzmiące zapisanie jego nazwiska, które następne-
go dnia, czyli 13 grudnia, zostało wydrukowane poprawnie. Dlaczego 
nie zwrócił uwagi na pozostałe kwestie – nie wiadomo. A jak dowodzi 
Józef Birkenmajer, fakt, że powieść młodego adepta sztuki pisarskiej 
została zaserwowana jako swoista „przekąska pomiędzy dwoma so-
lidnymi i  pożywnymi daniami duchowymi, jakimi byli Połanieccy 
i Quo vadis”  6, miał istotny wpływ na niepowodzenie Fachowca. Stało 
się tak, ponieważ czytelnicy gazety z niecierpliwością wyczekiwali na 
Quo vadis, więc na tekst Berenta „nie zwrócono większej uwagi, tym 

red. E. Jankowski, J. KulczyckaSaloni, współpr. E. PieńkowskaRohozińska, 
Wrocław 1984, s. 241–255). Zob. też H. Ratuszna, „Sztuka rodzi tylko głód du
szy” – o debiucie Wacława Berenta, „LiteRacje” 2013, nr 4, s. 14–19.

5 [Od Redakcji], „Gazeta Polska” 1894, nr 284, s. 1. 
6 J. Birkenmajer, Jak debiutował Wacław Berent, „Kurier Poznański” 1929, 

nr 530, s. 8.
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X Wstęp 

bardziej, że nadany temu pisarzowi epitet «młodego» mimowolnie 
bagatelizował jego dzieło”  7. Druk powieści zakończył się w lutowym 
numerze pisma, a jeszcze w tym samym roku (1895) Fachowiec ujrzał 
światło dzienne w formie książkowej. W prasie ukazało się na jego 
temat kilkanaście recenzji, po czym wokół powieści zapanowała cisza. 
Nie lepiej działo się wówczas w  życiu Berenta. Pisarz podejmował, 
nieudane zresztą, próby znalezienia posady w rozmaitych szkołach, na 
Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego i wszędzie tam, 
gdzie tylko było to możliwe. W ferworze poszukiwań stałego zajęcia 
nie zaniechał działalności pisarskiej i w 1896 roku na łamach „Biblio-
teki Warszawskiej” opublikowany został utwór W puszczy, a w piśmie 

„Wszechświat” ukazały się jego artykuły naukowe. Spis powstałych 
w tym czasie tekstów należy uzupełnić o powieść Kredowe koło (część 
źródeł podaje tytuł Zaklęte koło), której druk w 1897 roku zapowia-
dała „Gazeta Polska”. Tekst tego utworu Berent tuż przed publikacją 
całkowicie zniszczył  8. To jednak nie wszystko  – z  korespondencji 
pisarza z Władysławem Heinrichem można wywnioskować, że przed 
22 sierpnia 1900 miał gotową sztukę, którą, jak wyznał, „cenił sobie 

7 Ibidem.
8 „Kredowe koło, którego rękopis zniszczył w momencie zniechęcenia – 

to powieść społecznopolityczna, wówczas współczesna, na wzór Oziminy. 
Tytuł nawiązywał do psychologicznych eksperymentów rosyjskiego uczonego 
Pawłowa, o których było wtedy głośno. Przy odpowiednim szkoleniu pies, 
będący przedmiotem doświadczeń, nie mógł przestąpić koła narysowanego 
kredą na podłodze. Sens przenośny: niemożność przekroczenia imagina
cyjnej przeszkody, wydobycia się z kręgu obowiązujących przepisów – dziś 
powiedzielibyśmy tabu. Berentowi chodziło tu zarówno o «tabu» polityczne, 
jak i obyczajowe” – list Marii Danilewiczowej do Władysława Studenckiego 
z dnia 1 stycznia 1967, w: W. Studencki, O Wacławie Berencie, cz. 1, s. 15.
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 I. Ustalenia biograficzne XI

najbardziej”  9. Mowa tu o  trzyaktowym dramacie Marzenia. Berent 
próbował nim zainteresować dwóch reżyserów i jednocześnie dyrekto-
rów teatru, to jest Wincentego Rapackiego i Tadeusza Pawlikowskiego, 
ale, jak powiedział mu podczas jednej z wizyt Jan August Kisielewski, 
był to dramat, „którego podobno nikt wystawiać nie chce”  10. Ratu-
nek przyszedł ze strony Zenona Przesmyckiego. Wyciągnął on do 
Berenta pomocną dłoń w czasie, gdy ten tracił już nadzieję i zaczynał 
pisać po niemiecku.

Cud na łamach „Chimery”. „Zawiązałem bliższe stosunki 
z «Chimerą»” – donosił Berent w liście do Heinricha i dalej oznaj-
miał: „W następnym zeszycie, który ukaże się za tydzień, znajdzie-
cie początek mej powieści pt. Próchno. Nie obcym on wam będzie. 
Ale tylko początek pozostał, jakim był. Resztę piszę na nowo teraz 
właśnie”  11. Druk Próchna w  formie książkowej odbił się w  prasie 
szerokim echem, gdyż autorzy licznych studiów, recenzji i opracowań 
zgodnym chórem podkreślali nowatorstwo formy, językową precy-
zję oraz uniwersalność tematu podjętego przez autora. Przy okazji 
analizy Próchna tu i ówdzie pojawiły się wzmianki o debiutanckim 
Fachowcu, który doczekał się drugiego wydania w 1903  roku. Ale 
nawet i ten fakt nie wzbudził wielkiego zainteresowania powieścią, 
gdyż wciąż nie była ona niczym więcej niż zapomnianym debiutem 
znanego autora.

 9 List do W. Heinricha, [Kraków, 1 lub 2 września 1900], w: W. Berent, 
Pisma rozproszone. Listy, wstęp, oprac. tekstu, dodatek krytyczny R. Nycz, 
fragment wstępu, dotyczący Idei w ruchu rewolucyjnym i Onegdaj, oraz 
oprac. tekstu i Komentarze do tych szkiców W. Bolecki, Kraków 1992, s. 376. 

10 List do W. Heinricha, [Warszawa, d.[nia] 21/I [19]01], op. cit., s. 381.
11 List do W. Heinricha, [Warszawa, maj 1901], op. cit., s. 385.
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XII Wstęp 

Samotność i sława. W kolejnych latach pisarz bacznie obserwował 
otaczającą go rzeczywistość i zachodzące w niej zmiany polityczno-

-społeczne. Wybuch wojny rosyjsko-japońskiej (1904), a także rewo-
lucji w  1905  roku pobudził go do refleksji związanych ze sprawą 
narodową i z przyszłością Polski. Efektem tych rozmyślań była wy-
dana w styczniu 1906 roku pod pseudonimem S.A.M. broszura za-
tytułowana Idea w ruchu rewolucyjnym. Jej główne założenia oraz 
postulaty spotkały się z ostrą krytyką – zwłaszcza ze strony Stanisła-
wa Brzozowskiego oraz ukrywającego się pod pseudonimem „Dr Kos-
moski” Cezarego Jellenty – na którą Berent, jak to miał w zwyczaju, 
nie zareagował. W 1909 roku pisarz razem ze Stefanem Żeromskim 
aktywnie zaangażowali się w działania na rzecz sprowadzenia do kra-
ju prochów Juliusza Słowackiego oraz edycji wszystkich dzieł poety. 
 Berent nie ustawał też we własnej pracy twórczej, toteż pod koniec 
roku 1910 z datą „1911” wydał powieść zatytułowaną Ozimina. Książ-
ka, ze względu na swoją nietypową kompozycję, wzbudziła u czytel-
ników i recenzentów niemałą sensację, a jednocześnie sprowadziła na 
Berenta olbrzymią falę krytyki oraz ostrych sądów, głównie za sposób, 
w jaki przedstawił bawiących się na raucie Polaków. Berent nie zabrał 
głosu w toczącej się na temat jego dzieła debacie, nie wiadomo więc, 
jak zapatrywał się na podnoszone przez różnych autorów kwestie i czy 
w ogóle miał na ich temat wyrobione zdanie, gdyż, jak zanotowała 
we wspomnieniach Maria Danilewiczowa, nigdy nie czytał recenzji 
swoich tekstów. W 1912 roku drukiem ukazało się kolejne wydanie 
Fachowca, którym zdążył się nacieszyć przed śmiercią ojciec pisarza. 

Odejście rodzica oraz fakt, że najmłodszy z braci Berentów, Janek, 
nie radził sobie z prowadzeniem firmy, zmusiły Stanisława do powrotu 
i zabezpieczenia rodzinnego interesu. Dzięki zapobiegliwości obu braci 
oraz ich zrozumieniu Wacław mógł całkowicie oddać się pisarstwu. 
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W tym czasie pracował już nad kolejnym dziełem – Opowieścią rybałta, 
które sławę zyskało pod tytułem Żywe kamienie. Ukończony z począt-
kiem sierpnia 1914 roku manuskrypt Berent umieścił w krakowskim 
mieszkaniu Zofii Jachimeckiej, a następnie wyjechał do Wiednia, gdzie 
zastał go wybuch pierwszej wojny światowej. Pisarz utknął niedale-
ko miejsca pobytu Henryka Sienkiewicza, z którym miał sposobność 
się spotykać, by – jak głosi legenda – wspólnie pomilczeć. Wreszcie 
w 1915 roku dzięki staraniom Alfreda Wysockiego Berent otrzymał prze-
pustkę, na mocy której mógł wyjechać do Krakowa. Tam odebrał ręko-
pis i udał się w podróż do Szwajcarii. Wtedy też doszło do najmniej ocze-
kiwanego wydarzenia, mianowicie na granicy szwajcarsko-niemiec kiej 
straż celna skonfiskowała podejrzany plik zapisków. Kiedy pisarz stra-
cił już wszelką nadzieję na szczęśliwy finał całej sprawy, z pomocą 
przyszedł mu Bohdan Hulewicz, któremu udało się odzyskać rękopis. 
Zadowolony z takiego obrotu sprawy Berent zgodził się na druk Opo-
wieści rybałta w kierowanym przez Hulewicza „Zdroju”. Gdy powieść 
ukazała się w 1918 roku jako książka, brat Bohdana Jerzy ją zilustrował. 

Z ustaleń poczynionych przez Władysława Studenckiego wynika, 
że w trakcie wojny 1920 roku obaj bracia Berentowie służyli w wojsku, 
przy czym Stanisław znalazł się w sztabie głównym, a Wacław w dziale 
oświaty  12. Rok 1928 obfitował dla pisarza w ciężkie przeżycia, ponieważ 
w maju umarła jego wielka niespełniona miłość Bronisława Ostrowska, 
a w październiku bratanek – niezwykle utalentowany i świetnie się 
zapowiadający artysta malarz Zygmunt-Alfik, zwany przez wszystkich 

„panem Berencikiem”. 
W 1929 roku Berent został laureatem Nagrody Literackiej Mia-

sta Warszawy i  objął funkcję redaktora naczelnego „Pamiętnika 

12 W. Studencki, O Wacławie Berencie, cz. 2, s. 10.
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Warszawskiego”. Obok Jana Lechonia (sekretarza) redakcję współ-
tworzyli Ludwik Hieronim Morstin oraz Jan Parandowski, a na ła-
mach pisma pojawiały się teksty autorstwa Aleksandra Brücknera, 
Tadeusza Zielińskiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Władysła-
wa Broniewskiego, Zofii Nałkowskiej, Marii Dąbrowskiej czy Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W 1933 roku pisarz odebrał Państwową 
Nagrodę Literacką za książkę Wywłaszczenie Muz (pierwotny tytuł 
Nurtu), Wydawnictwo Gebethnera i Wolfa opublikowało edycję jego 
dzieł zbiorowych, a on sam został powołany na dożywotniego członka 
Polskiej Akademii Literatury jako reprezentant „prozy powieściowej”, 
obok Zofii Nałkowskiej, Wacława Sieroszewskiego, Piotra Choynow-
skiego i Juliusza Kaden-Bandrowskiego. Przemówienie inauguracyj-
ne, które wygłosił 8 listopada, obrosło legendą i  stało się pożywką 
dla prześmiewczych komentarzy oraz złośliwych przytyków. Jednym 
z nich była opublikowana w piśmie „Mucha” satyra Mowa dziewicza 
w Sejmie pana Wacława Berenta z Akademii Literatury, z powtarza-
jącą się jak refren frazą: „Lecz pan Berent mówi dalej”, oraz fraszka 
Antoniego Słonimskiego, która rzecz całą przedstawiała następująco:

Niejeden stary jeszcze dziś dnia pamięta
Otwarcie Akademii i mowę Berenta.
Jak nas męczył, jak dręczył, siąkał, chrząkał, chlipał,
Aż jak żywe kamienie nas próchnem przysypał.

W kolejnych latach intensywnej pracy, poprzedzonej gromadze-
niem zapisków, dogłębną lekturą, a nawet skupowaniem w antykwa-
riatach przedmiotów z danej epoki, ukazały się teksty, które stworzyły 
cykl nazwany przez autora opowieściami biograficznymi: Nurt (1934), 
Diogenes w kontuszu (1937) i Zmierzch wodzów (1939). Po raz kolejny 
Berent okazał się niedoścignionym prawodawcą nowej formy, którą 
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zdefiniował we wstępie do Nurtu, pisząc: „nie jest narracja biograficz-
na ubogą krewną powieści, oddaną za popychadło w służbie historii 
literatury lub dziejów (dla ich popularyzowania na przykład) – lecz 
dzisiejszej prozy epickiej odmianą swoistą, tym również od powieści 
historycznej odrębną, że życia i prawdy bliższą. W podjętym zaś tu 
odtwarzaniu dążeń i ducha pokoleń trzech – nade wszystko ich włas-
nym słowem żywym – jest bodajże formą jedyną”  13, gdyż, jak wypada 
dokończyć tę myśl autora, o bios historii idzie zawsze, a nie o logos.

Wybuch drugiej wojny światowej zastał pisarza w ukochanej War-
szawie, z której nie chciał wyjechać. „Pewnych rzeczy nie robi się po 
raz drugi”  14 – oznajmił podczas rozmowy telefonicznej z Marią Dani-
lewiczową w tragicznym wrześniu 1939 roku. W listopadzie odwiedziła 
go Zofia Nałkowska. Po tej wizycie pisarka zanotowała w dzienniku: 

„[Berent – I.E.R.] leżał w łóżku chory. […] Rozmowa niedługa, zrazu 
bardzo gorzka, potem już mniej. Nikogo nie widuje, o nikim nic nie 
wie. Bardzo mi dziękował, że przyszłam, było mu może nawet przy-
jemnie, ale nie prosił, by jeszcze przyjść”  15. Wiosną 1940 roku dom na 
Promenadzie został włączony do dzielnicy niemieckiej, toteż Berent 
wraz z gosposią i wiernym psem przeprowadzili się na Żoliborz do 
mieszkania przy ulicy Kozietulskiego 47. Pisarz zmarł 20 listopada 
1940 i został pochowany w grobie rodzinnym na Starych Powązkach, 
obok ukochanego bratanka. Relację z jego pogrzebu odnajdujemy 
w zapiskach Zofii Nałkowskiej:

13 W. Berent, [Od Autora], w: idem, Nurt. Opowieści biograficzne, War
szawa 1958, s. 6.

14 M. Danilewiczowa, Wacław Berent w żywym wspomnieniu, w: eadem, 
Pierścień z Herkulanum i płaszcz pokutnicy, s. 347.

15 Z. Nałkowska, Dzienniki czasu wojny, wstęp, oprac. i przyp. H. Kirchner, 
Warszawa 1974, s. 96.
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I

Podług kalendarza niezbyt odległe to czasy, gdy jednak pamięć 
moją za świadka wezmę, to jakby mgła przeszłości je pokrywała. Skoń-
czyłem wtedy szkoły i całymi dniami rozmyślałem nad wytknięciem 
sobie celu w życiu. W spuściźnie po rodzicach zostało mi około trzystu 
rubli, noża więc na gardle nie miałem i mogłem z kilka tygodni po-
dumać, zanimbym wziął się do pracy. Wolne chwile spędzałem w cu-
kierni, gorliwie studiując gazety. Znajdowałem tam potwierdzenie 
mglistych i niewyraźnych planów, a właściwie gotową nauczkę, którą 
należało tylko na czyn przetłumaczyć.

A jednak wciąż jeszcze nie byłem zdecydowany, jakiej mianowicie 
gałęzi przemysłu mam się poświęcić. Bo że na drogę przemysłową 
pójdę, o tym wątpliwości być nawet nie mogło.

Słusznie powiada X.Y.  1 w „Postępie”:
 „Ileż to sił, ile tęgich, dzielnych ludzi zabierają nam wyrafinowa-

ne dążenia, drobne fałszywe ambicje, płaczliwe, niedołężne marzy-
cielstwo”.

Słowa te utwierdzają mnie tylko w raz powziętym postanowieniu. 
Wielkich zdolności może i nie mam, ale czym mogę i jak potrafię, 
chciałbym dla dobra ogólnego pracować. Dosyć marzyłem w szkołach, 

1 Najprawdopodobniej chodzi tu o postać Adama Wiślickiego (1836–1913), 
założyciela i redaktora „Przeglądu Tygodniowego”, które to czasopismo Wacław 
Berent skarykaturował jako powieściowy „Postęp”.
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dosyć pięknych słówek i haseł nasłuchałem się tam. Teraz przyszła 
kolej na czyn.

 „Pesymista”  2 w „Proroku” mówi, że przyszłość przed sobą mają 
tylko produkcyjne społeczeństwa, i tymi słowami najwyraźniej sfor-
mułował myśl moją.

Tak oto rozmyślałem, czytając chciwie artykuły, które w jakikolwiek 
bądź sposób poruszały obchodzącą mnie sprawę. A pisano o tym dużo. 
Dość było wziąć pierwszą lepszą gazetę do ręki, by znaleźć filipiki  3, 
kazania i rady tyczące się przemysłu. Takem się powoli zżył z tym, że 
świątobliwe i sentymentalne strzały, rzucane z przeciwnego obozu, 
wprowadzały mnie prawie w rozdrażnienie.

 „Boć czyż tamci nie mają racji? – myślałem nieraz. – Gdy tak 
naokół się obejrzę, wszędzie widzę braki, wszędzie niedomagania; 
widzę niezaradność, niedołęstwo, słyszę czułe piosenki, sentymentalne 
romanse, smutne użalania się nad zacofaniem kraju; ale nigdzie nie 
widzę czynu, nigdzie nawet próby”.

Wreszcie, co tu dużo mówić! Zastanawiałem się nad tym dlatego 
tylko, że jedną znałem drogę i jeden obowiązek: widzisz złe – staraj 
się mu zaradzić.

 „Ja bo zapewne wiele nie znaczę, ale…” I  tu mi znów na myśl 
przychodziła piękna winietka „Postępu”, przedstawiająca wspaniały 

2 Za tym pseudonimem ukrył pisarz, jak można przypuszczać, postać 
Aleksandra Świętochowskiego (1849–1938), który w 1877 r. ogłosił książkę 
Dumania pesymisty, a od 1881 r. wydawał i redagował w stolicy pismo „Prawda”, 
zamieszczając na jego łamach felietony podpisywane: „poseł Prawdy”.

3 filipika – mowa wymierzona przeciwko komuś lub czemuś. Określenie 
to nawiązuje do wystąpień Ateńczyka Demostenesa, kierowanych pod adresem 
króla Macedonii Filipa II, w których demaskował i krytykował jego politykę 
zmierzającą do podporządkowania sobie starożytnej Grecji.
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wieniec z kominów fabrycznych, młotów, pił, oskardów, maszyn paro-
wych, słupów telegraficznych itd. Wieniec zamykał u spodu skrzydlaty 
Merkury, trzymający wstęgę, na której znany wypisano wierszyk:

Czyń każdy w swym kółku, co każe duch Boży,
A całość sama się złoży  4.

Teorie dziennikarskie pozostawiały jednak po sobie słaby cień wąt-
pliwości. Potrzeba było żywego słowa, by i tę niepewność rozprószyć.

Dokonał tego ojciec mego ucznia, pan Kwaśniewski.
Człowiek ten imponował mi niezmiernie i nakazywał dla siebie 

szacunek. Energiczny jako przemysłowiec, ruchliwy jako kupiec, na 
świat patrzący trzeźwo i biorący życie z realnej jego strony – był wcie-
leniem tego, co z taką zażartością propagowały gazety. Sądzę, że gdyby 
rozmarzony młodzieniec spotkał się na Krakowskim Przedmieściu 
oko w oko z Longinusem lub Wołodyjowskim, nie byłby nimi bardziej 
uszczęśliwiony niźli ja panem Kwaśniewskim.

Był to rycerz naszych legend.
W rozmowach ze mną wyrażał on nieraz swoją radość z tego, że 

między młodzieżą zdrowy duch teraz panuje  5.

4 Fraszka Kazimierza Brodzińskiego zatytułowana Porządek.
5 Z powodu cenzury politycznej, obyczajowej lub religijnej w pierwszym 

wydaniu powieści zostały usunięte niektóre fragmenty. W niniejszej edycji 
w przypisach odnotowujemy te miejsca, podając wersję z rękopisu.

 „Gdym ja był w szkołach – mawiał – inaczej było. Wtedy, panie, Świtezian
ki, Grażyny, bachantki i licho wie nieco mroczyło się po tych głowach. Tego 
rodzaju idealizm jest wprost chorobliwy. Czyż nie mam racji?

 – Bez wątpienia – spieszyłem dodać.
 – Otóż to! A przy tem karabele. Kontusze, rycerskie rynsztunki. Czego 

tam nie było! Urojenia, mistycyzmy!… Gdy wspomnę te czasy (a wierz pan, 
że to się nieraz z rozrzewnieniem wspomina), gdy pomyślę, cośmy wtedy za 
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