
IGINIO UGO TARCHETTI

LITERA U (manuskrypt pewnego szaleńca) 

przeł. Mariola Gładysz

IGINIO UGO TARCHETTI (1839-1869) 

był czołowym przedstawicielem mediolańskiego ruchu 
literackiego i artystycznego o nazwie Scapigliatura 
(odpowiednik cyganerii), który poprzedził weryzm, czyli 
włoski naturalizm, i dekadentyzm. 
Tarchetti - antykonformista, melancholik o skłonnościach 
do groteskowych i makabrycznych fantazji - był 
wielbicielem m. in. Edgara Allana Poego oraz 
E.T.A. Hoffmana. 
Bohater opowiadania "Litera U" (ze zbioru 
"Opowiadania fantastyczne") cierpi na obsesję samo-
głoski. Obłąkany umiera w domu wariatów. 
"Litera U", napisana przez pisarza włoskiego w 1869 r., 
otworzyła drogę do symbolizmu: dwa lata po ukazaniu się 
"Litery U", tj. w 1871 r., francuski poeta Arthur Rimbaud, 
znany nam jako czołowy poeta symbolizmu, napisał 
słynny wiersz "Samogłoski", w którym posłużył się, 
podobnie jak Tarchetti, synestezją (oznacza przemieszanie 
doznań zmysłowych - np. widzieć dźwięk, słyszeć kolor), 
tj. środkiem stylistycznym zajmującym szczególne miejsce 
w symbolizmie.
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Czy to ja napisałem tę literę okropną, tę samogłoskę 
straszliwą?
Czy to ja odtworzyłem ją z taką  dokładnością? To ja tak 
wiernie ją odwzorowałem, z jej kształtem odrażającym, 
z jej linią wygiętą koszmarnie, z jej dwoma zwieńczeniami  
upiornymi? 
Czy naprawdę ja napisałem tę literę, której dźwięk 
przyprawia mnie o dreszcze, a widok napełnia 
przerażeniem?
Tak, ja ją napisałem.
I oto ona jeszcze:

litera U
I jeszcze raz:

U
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Popatrzcie na nią, utkwijcie w niej wzrok. Ale nie drżyjcie. 
Miejcie odwagę wlepić w nią oczy, wychwycić i zbadać 
wszystkie jej szczegóły, pokonać strach, jaki ona 
wzbudza... U!... Ten znak fatalny, ta litera odrażająca, ta 
samogłoska piekielna!
Widzieliście ją?... Co ja właściwie mówię... Któż z was jej 
nie widział, nie napisał i nie wypowiedział niezliczoną 
ilość razy? Ja wiem. Może zapytam inaczej: kto z was 
przestudiował jej formę, ekspresyjność, influencję? Kto ją 
uczynił przedmiotem swych codziennych rozważań  i 
niepokojów? Kto nią wypełnił myśli przez całe swe życie?
Hmm... wy dostrzegacie w tym znaku jedynie literę 
łagodną i nieszkodliwą, podobną do innych, bo obojętność 
i apatia odebrały wam głębsze spojrzenie... ale ja... 
Gdybyście wiedzieli, co ja widziałem... co ja widzę w tej 
samogłosce!
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Rozważmy problem razem.
Popatrzcie na literę U uważnie, beznamiętnie, nie 
spuszczajcie z niej oka!
I co mi powiecie?
Widzicie tę krzywą linię z dwiema końcówkami, które 
patrzą na was, i na siebie nawzajem, nieruchomo? I ten łuk 
u dołu, na którym litera opiera się i kołysze z szyderczym 
uśmiechem? Widzicie w jej wnętrzu pustkę, tę straszliwą 
pustkę, która wychyla się przy otwarciu dwóch prętów i 
gubi w nieskończonej przestrzeni?
Ale to jeszcze nic, odwagi!
Spójrzcie na nią wnikliwie, zaostrzcie waszą intuicję.
Zacznijcie od jednej z końcówek i zejdźcie w dół, wzdłuż 
linii zewnętrznej, w kierunku łuku. 
Przejdźcie pod nim, a potem wznieście się aż do końcówki 
przeciwnej.
Co żeście widzieli?
Zaczekajcie!
Teraz odbądźcie podróż odwrotną. Zejdźcie wzdłuż linii 
wewnętrznej, odważnie, energicznie, i zatrzymajcie się na 
chwilę na dnie, rozejrzyjcie się uważnie, a potem wznieście 
się do punktu, z którego wystartowaliście wcześniej...

Zbledliście? Drżycie?
To nie wszystko!
Ustawcie się na chwilę po obu stronach litery i ogarnijcie ją 
jednym szybkim spojrzeniem, prześwidrujcie wzrokiem jej 
profil, uchwyćcie jej ekspresję... i powiedzcie mi, czy was 
nie sparaliżowało, czy nie czujecie się przegrani, czy ten 
widok was nie zdruzgotał?!?! 
Napiszę wam tu teraz wszystkie samogłoski:
a  e  i  o  u
Widzicie je? Są wszystkie?
a  e  i  o  u
Dobrze.
Ale sam widok nie wystarcza.
Posłuchajmy ich brzmienia:
A - wyraz szczerości i prostolinijności  
E - uprzejmość i delikatność wyrażone w jednym dźwięku
I - co za radość! Żywa i głęboka! 
O - miła niespodzianka! Obok szorstkości jest duża siła w 
tej literze!
Posłuchajcie teraz samogłoski U! Wymówcie ją. 
Wydobądźcie ją z głębin waszego ciała, ale wymówcie ją 
dobrze: U! Uh!! Uhh!!! Uhhh!!!!
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Nie trwoży was jej dźwięk? Nie słyszycie w niej ryku 
zwierzęcia, krzyku bólu, wszystkich głosów natury 
cierpiącej i zbulwersowanej?! Nie sądzicie, że jest w niej 
coś piekielnie mrocznego?
O Boże, co za litera straszliwa! Co za samogłoska 
monstrualna!!
Pozwólcie, że opowiem wam moje życie.
Chcę, abyście dowiedzieli się, w jaki sposób ta litera 
doprowadziła mnie do niezasadnej ruiny. 
Ja urodziłem się już z przeznaczeniem. Od pierwszego 
dnia mojego istnienia ciążył nade mną okropny wyrok: w 
moim imieniu była litera U. To od tego wzięły się 
wszystkie moje nieszczęścia.
W wieku 7 lat wysłano mnie do szkoły.
Instynkt, do którego ważkości jeszcze nie przywiązywałem 
wagi, przeszkadzał mi w poznaniu tej litery: za każdym 
razem, gdy miałem czytać samogłoski, blokowałem się, 
wbrew mojej woli, przy U. Załamywał mi się głos i 
ogarniała mnie nieopisana panika. Po prostu nie byłem w 
stanie wymówić tej samogłoski!

Napisać ją? Jeszcze gorzej! Moja ręka, solidna w pisaniu 
innych liter, zaczynała drżeć i trząść się jak liść w 
przypadku U.
Raz pręty były za zbieżne, a raz za rozbieżne; często 
zamiast U wychodziło mi V: proste lub wywrócone. Nie 
potrafiłem w żaden sposób wytyczyć zakrętu, więc linia 
była nieforemna i pokraczna.
Nauczyciel bił mnie linijką po palcach, a ja denerwowałem 
się i płakałem.
Miałem 12 lat, gdy pewnego dnia zobaczyłem na tablicy U 
przeogromne, mniej więcej takie:
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Ta samogłoska patrzyła na mnie, nie spuszczała ze mnie 
oka i rzucała mi wyzwanie. Nie wiem, jak narodziła się 
odwaga w mym sercu, ale niespodzianie uznałem, że oto 
nadszedł moment ujawnienia prawdy: ta litera i ja byliśmy 
wrogami! Zaakceptowałem wyzwanie, podparłem głowę 
rękami i zacząłem na nią patrzeć... Spędziłem kilka godzin 
w tej kontemplacji. To wtedy zrozumialem to, co wam 
teraz opowiadam, a raczej usiłuję, bo przekazanie 
wszystkiego w szczegółach jest niemożliwe. Odgadłem 
przyczyny mojej odrazy i nienawiści do tej litery i 
wypowiedziałem jej śmiertelną wojnę.
Zacząłem od skonfiskowania moim szkolnym kolegom 
podręczników i skreślenia w nich wszystkich liter U, które 
rzucały mi się w oczy. 
Był to początek mojej zemsty. Zostałem wyrzucony ze 
szkoły. 
Wróciłem tam jednakże później. Mój nauczyciel 
nazywał się Aurelio Tubuni.
Trzy U!! Nienawidziłem go za to. Pewnego dnia napisałem 
na tablicy: Śmierć literze U! On odebrał to jako pogróżkę 
pod swoim adresem. Zostałem ponownie wyrzucony.
Dali mi jeszcze jedną szansę powrotu do szkoły. 
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Zaprezentowałem wówczas, jako pracę egzaminacyjną, 
projekt dotyczący wyeliminowania tej samogłoski, czyli po 
prostu wydalenia jej z alfabetu.
Nie zrozumiano mnie. Uznano za szaleńca. Moi koledzy, 
znając moją awersję do U, rozpoczęli przeciw mnie 
okrutną wojnę. Widziałem i znajdowałem tę literę na 
każdym kroku, bo oni pisali ją wszędzie: na moich 
książkach, w zeszytach, na ścianach, na ławkach, na 
tablicy. Byłem 
osaczony i nie mogłem się bronić przed tą agresją 
nieludzką.
Pewnego dnia znalazłem w kieszeni kartkę, na której U, w 
długim szeregu, jawiło się w taki oto prowokujący sposób:
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Wściekłem się! Ten widok zawładnął moim umysłem. 
Czułem jak krew uderzyła mi do głowy, no i straciłem 
panowanie nad sobą... Pobiegłem do szkoły i chwyciłem za 
gardło pierwszego napotkanego na drodze kompana. 
Udusiłbym go z pewnością, gdyby mnie 
nie powstrzymano.
Był to pierwszy kłopot, w który wciągała mnie ta samo-
głoska!
Zabroniono mi kontynuować naukę.
A więc zacząłem żyć samotnie, poświęcając się medytacji. 
Wkroczyłem w nowy krąg obserwacji, intensywniejszych i 
na wyższym poziomie. 
Przestudiowałem stosunki łączące losy ludzkości z tą literą 
fatalną i odkryłem rzeczy niezwykle interesujące. 
Napisałem w ciągu pięciu długich lat obszerną pracę, w 
której wykazałem, że wszystkie nieszczęścia ludzkie są 
powiązane z istnieniem litery U oraz używaniem jej przez 
nas w mowie i w piśmie. I że można by temu złu 
zapobiec...
Nie uwierzycie mi! Nie znalazłem sposobu na wydanie 
mojej pracy. Społeczeństwo ignorowało moje odkrycie, 
które natomiast mogło być wybawieniem.

W wieku 20 lat zapałałem miłością do pewnej dziewczyny, 
ze wzajemnością. Ona była dobra i piękna. Zakochaliśmy 
się od pierwszego wejrzenia. Gdy w końcu miałem okazję 
do niej przemówić, zapytałem ją:
Jak się nazywasz?
- Ulrica! 
- Ulrica! U. Litera U! Makabra. Poddać się okrutnej i 
nieustannej przemocy tej samogłoski? Miłość dla mnie była 
wszystkim, ale znalazłem siłę, by się jej wyrzec. Porzuciłem 
Ulrikę.
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Postanowiłem jednak szybko się wyleczyć. Oddałem moje 
serce innej dziewczynie. I znów porażka! Nazywała się 
Giulia. Oddaliłem się również od niej.
Miałem trzecią miłość. Doświadczenie nauczyło mnie 
ostrożności: zanim oddałem mej wybrance serce, 
poinformowałem się o jej imieniu.
Nazywała się Annetta. Nareszcie! Przygotowywaliśmy się 
do ślubu. Gdy już wszystko było ustalone, odkryłem z 
horrorem, czytając jej akt urodzenia, że jej imię Annetta 
było jedynie pieszczotliwym skrótem imienia Susanna, 
Susanetta i ponadto (nie przerażcie się!) miała pięć innych 
imion w anagrafie: Postumia, Uria, Umberta, Giuditta i 
Lucia. 
Sądzicie, że byłbym w stanie wymówić te imiona? 
Natychmiast zerwałem umowę ślubną, wygarnąłem 
potworowi perfidii jego zdradę i oddaliłem się na zawsze z 
tego domu. Niebo jeszcze raz mnie uratowało.
O, biedny ja! Nie mogłem już kochać, moje uczucia po tych 
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okropnych doświadczeniach były wyczerpane. Jednak 
przypadek zaprowadził mnie znów do Ulriki: powróciły 
mi wspomnienia tej pierwszej miłości i zbudziła się na 
nowo pasja... Mimo wszystko chciałem zrezygnować z tego 
uczucia, ale nie miałem siły. Pobraliśmy się.
Od tego momentu rozpoczęła się moja batalia.
Ja nie mogłem tolerować tego, aby nosiła ona U w swoim 
imieniu, nie mogłem nazywać jej tym słowem. Jak 
mógłbym moją towarzyszkę życia, kobietę, którą kochałem 
zaakceptować z U w imieniu!... 
Było to niemożliwe!
Pewnego dnia powiedziałem jej:
- Moja dobra małżonko, widzisz jakie to U jest okropne! 
Zrezygnuj z niego: skróć lub zmień swoje imię! Błagam cię!
Nie odpowiedziała mi i uśmiechnęła się.
Innym razem rzekłem:
- Ulrica, twoje imię jest dla mnie nieznośne. Ono mnie 
dobija... sprawia, że czuję się źle! Zrezygnuj z niego.
Ale moja żona wciąż się uśmiechała, niewdzięczna! 
Uśmiechała się!
Pewnej nocy miałem koszmarny sen: gigantyczne U 
umieściło się na mojej klatce piersiowej i obejmowało mnie 

swymi skrzywionymi prętami, ściskając mnie mocno, 
bardzo mocno... 
Wyskoczyłem z łóżka z furią, chwyciłem do ręki duży 
trzcinowy kij i pobiegłem do notariusza, rozkazując mu 
pójście ze mną, aby sporządzić legalny akt wyrzeczenia.
Ten nikczemnik przeciwstawiał się. Zaciągnąłem go więc 
siłą do domu i rzuciłem na łóżko mojej żony.
Spała jeszcze, ale obudziłem ją z impetem i powiedziałem:
- Ulrica, zrezygnuj z twojego imienia, z obrzydliwego U, 
które w nim się mieści!
Moja żona patrzyła na mnie niewzruszona i milczała.
- Zrezygnuj, powtórzyłem głosem zagrażającym, zrezygnuj 
z tego U... Zrezygnuj ze swego imienia okropnego!!!
Ona wciąż patrzyła na mnie bez słów!
Jej milczenie, które oznaczało odmowę, odebrało mi 
rozum: rzuciłem się na nią i obłożyłem ją kijem.
Zostalem aresztowany.
Sędziowie skazali mnie na karę okropną, na areszt w domu 
wariatów.
Ja wariatem! Łajdacy! Wariatem! Bo odkryłem tajemnicę 
przeciwności ich losów. Bo próbowałem je polepszyć!...
Niewdzięczni! 
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Tak, ja czuję, że ta niewdzięczność mnie zabije. Zostawiono 
mnie samego, bezradnego, sam na sam z moim wrogiem, z 
tym U znienawidzonym, które widzę o każdej godzinie, w 
każdej chwili, we śnie, w marach sennych, we wszystkich 
przedmiotach, które mnie otaczają. Czuję, że będę się 
musiał w końcu poddać.
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Nie boję się śmierci: będzie to koniec moich cierpień. 
Byłbym szczęśliwy, gdybym mógł przyjść z pomocą 
ludzkości, przekonując ją do eliminacji tej samogłoski; a 
lepiej, gdyby ona w ogóle nigdy nie istniała i gdybym nie 
musiał znać jej tajemnic. 
Ale stało się inaczej! Być może moje nieszczęście będzie 
użyteczną nauką dla ludzi, być może mój przykład 
pobudzi ich do naśladowania mnie... 
Mam nadzieję!
Wierzę, że moja śmierć wyprzedzi jedynie o kilka dni 
epokę, która uwolni się od U, uwolni się od tej 
horrendalnej samogłoski!!!

Nieszczęśliwiec zmarł w domu wariatów w Mediolanie 
11 września 1865.
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