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O FAKTACH I WYOBRA ENIACH. VICKI BAUM 
W WIETLE AUTOBIOGRAFII «ES WAR ALLES GANZ ANDERS»

W artykule porównano biogra   i autobiogra   pisarki Vicki Baum pod k tem przedstawienia au-
torki jako ikony sukcesu. Vicki Baum (1888 – 1960) nale a a do grona najbardziej znanych pisarek lat 
30-tych XX wieku, okre lana by am mianem niemieckiej Colette. Prze ledzone zosta y tutaj etapy ka-
riery Baum – zawodowej har  stki, pocz tkuj cej pisarki, redaktorki wydawnictwa «Ullstein», autorki 
bestsellerów w Niemczech, ogromny sukces i jego konsekwencje, czyli ekranizacja powie ci w Ameryce 
oraz kariera za oceanem jako scenarzystki  lmów w najwi kszych wytwórniach Hollywood. W swojej 
autobiogra  i stylizuje si  Baum na optymistk . Poprzez linijki tego tekstu przebija jednak t sknota za 
nieosi gni tym. Autorka zdawa a sobie bowiem spraw  z faktu, e wiele jej powie ci zaliczanych jest 
do kr gu literatury trywialnej.

S owa kluczowe: biogra  a, autobiogra  a, Vicki Baum, emigracja, Ameryka, twórczo , podró e, 
emigracja.
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The article contains the comparison between the biography and autobiography of the writer, Vicki 
Baum as the icon of success. Vicki Baum (1888 – 1960) was one of the most famous writers in the 
1930s, and once described as German Colette. Baum’s career stages have been outlined here – being a 
professional harpist, an aspiring writer, an Ullstein publishing editor, the bestselling author in Germa-
ny, her huge success and its consequences i.e.  lm adaptation of the novel in America and her career 
in the US as a screen writer for the biggest  lm production companies in Hollywood. In her autobio-
graphy, Baum poses to be optimistic. However, between the lines of her text the longing for the unatta-
inable can be seen as the author realized that many of her novels were regarded as popular literature.

Key words: biography, autobiography, Vicky Baum, emigration, works, journeys.
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Okre lenie problemu. Gatunki literackie opisuj ce ludzk  egzystencj  s  niezwykle 
ró norodne. Poprzez mnogo  form przyczyniaj  si  one do rozwoju literatury, a ze wzgl -
du na opis ycia – cz sto znanych osób – ciesz  si  zainteresowaniem czytelników. Na 
rynku ksi garskim bestsellerami staj  si  historie polityków, sportowców, aktorów. Najbar-
dziej s awn  list  bestsellerów tworzy «The New York Times», gdzie znajduje si  nawet ka-
tegoria non  ction; na niemieckim rynku wydawniczym instytucj  podobnej do ameryka -
skiej jest lista magazynu «Der Spiegel», tak e ten magazyn wyró nia kategori  Sachbuch, 
w której to mo emy spotka  publikacje o charakterze biogra  cznym. Na polskim rynku 
wydawniczym czytelnicy kieruj  si  list  najlepiej sprzedaj cych si  ksi ek w najwi kszej 
sieci ksi garskiej «Empik». Przyczyny takiego stanu rzeczy s  ró norodne, w literaturze 
mówi si  wr cz o tzw. koniunkturze na wspomnienie (niem. Erinnerungskonjunktur) [3, 9]. 
Za pewnik mo emy przyj  fakt, e te vita maj  warto  edukacyjn , czasem wr cz mode-
low . Czytelnik tworzy niejako pod wp ywem lektury ramy w asnego ycia – przy czym 
dzieje si  to na ró norodnych p aszczyznach – poprzez odrzucenie, akceptacj , czy wr cz 
uto samianie si  z bohaterem czytanej ksi ki.

Dlaczego pisarze opisuj  w asne ycie? Antoni Libera we wst pie do «Autobiogra  i» 
S awomira Mro ka wypunktowa  to zjawisko nast puj co: «Ró ne bywaj  powody, z ja-
kich pisarze przyst puj  do pisania wspomnie  albo autobiogra  i. Najcz ciej jest to prze-
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konanie o wa no ci czy wr cz wyj tkowo ci w asnej egzystencji, czasem wola skomento-
wania w asnej twórczo ci, niekiedy wreszcie – na óg pisania» [4, 5]. Warto po wi ci  czas 
i przyjrze  si  poczynaniom pisarzy w tej materii.

Celem opracowania jest porównanie biogra  i i autobiogra  i pisarki Vicki Baum pod 
k tem przedstawienia w nich autorki jako ikony sukcesu. Takie ograniczenie by o wa ne ze 
wzgl du na obszerno  tematu badawczego, jak równie  ze wzgl du na fakt, e Baum od-
nios a niew tpliwie sukces, który jednak by  okupiony wieloma wyrzeczeniami. Poniewa  
drug  cz  ycia sp dzi a pisarka w Stanach Zjednoczonych Ameryki, sprostanie «amery-
ka skiemu marzeniu», wymaga o od niej pewnych korekt w yciorysie. 

Analiza bada . Próba de  nicji s owa autobiogra  a kryje w sobie wiele pu apek. S owo 
«biogra  a» ma ju  bowiem swoje ród a w antyku. Za  poj cie «autobiogra  a» powsta o 
dopiero w XVIII wieku jako neologizm. W niemieckim kr gu kulturowym s owo «biogra  a 
w asnego autorstwa» (niem. Selbstbiographie) pojawi o si  w 1796 roku, w zbiorze wyda-
nym przez historyka literatury Seybolda z Tybingi [3, 19]. Autobiogra  a mo e poszczyci  
si  wieloma formami oraz wykazuje a  niczno  z powie ci , biogra   oraz memuarami [3, 
28]. Ruth Klüger, badaczka literatury i autorka form autobiogra  cznych, stwierdzi a: «Au-
tobiographie ist eine Art Zeugenaussage» [3, 40]. Pisarz jest wiadkiem w asnego ycia. 
Czy jest to wiadek prawdomówny, szczery, nieupi kszaj cy faktów? Trudno bezstronnie 
oceni  w asne ycie, zw aszcza, kiedy jest opisywane z perspektywy czasu. Badaj c teksty 
autobiogra  czne spotykamy si  z wieloma kategoriami – autentyczno ci ,  kcj , prawd  i 
fa szem. Zw aszcza moralna problematyka  kcji w tekstach autobiogra  cznych cieszy si  
zainteresowaniem badaczy literatury [3, 39–40]. Autor przedstawiaj c w asne ycie wypró-
bowuje wi c ró ne rodki, które maj  na celu dostarczenia dowodów w asnej to samo ci, 
s  to najcz ciej samostylizacja oraz samousprawiedliwienie [3, 41]. Badacze zastanawiaj  
si  równie , na ile gatunek ten zbli ony jest do  kcji i ile z niej czerpie. Jak zauwa y  teo-
retyk literatury Hans Picard: «Autobiographie ist keine Dokumentation, sondern erinnernde 
Neuschöpfung. Insofern steht sie der echten Fiktion nicht so fern, wie es zunächst scheint» 
[3, 41]. St d cz ste w tym gatunku tendencje do  kcjonalizacji tekstów autobiogra  cznych, 
które s  nie tylko znakiem zbli enia si  autobiogra  i do gatunków  kcyjnych, ale tak e 
szukania nowych rozwi za  rozwoju. Znakiem rozpoznawczym omawianego gatunku jest 
wi c dwubiegunowo  pomi dzy  kcjonalizacj  a nieustaj cym uwierzytelnieniem [3, 42]. 
Ten specy  czny kon  ikt dwóch sprzecznych strategii tekstów – «autobiogra  cznego pak-
tu» oraz «  kcyjnego kontraktu» – kszta tuje nowoczesn  powie  autobiogra  czn  [3, 42]. 
W idealnym przypadku wiedza o ludziach nie powinna by  jedynie opisowo katalogizowa-
na, lecz antycypacyjnie pog biana [3, 44].

Istnieje wprawdzie szereg opracowa  teoretycznych dotycz cych gatunku. Ale ka dy 
nawet najmniejszy tekst tego rodzaju staje si  przyczynkiem do pog bienia wiedzy na ten 
temat. 

G ówne zagadnienia. Vicki Baum (1888 – 1960) nale a a do grona najbardziej zna-
nych pisarek lat 30-tych XX wieku, okre lana by am mianem niemieckiej Colette [3, 5]. 
Kiedy sta a si  najlepiej op acan  autork  w Republice Weimarskiej wp ywa a na gusty 
spo ecze stwa [6, 15]. Do tego momentu prowadzi a jednak d uga i kr ta droga.

Urodzona w 1888 w Wiedniu Hedwig Baum dorasta a w epoce, w której jej miasto 
rodzinne sta o si  wzorcowym Gesamtkunstwerk. Jako dziecko podj a nauk  w szkole mu-
zycznej, pó niej gra a, jako jedna z pierwszych kobiet, w orkiestrze znanej dzisiaj jako Fil-
harmonicy Wiede scy. Wiede  ukszta towa  Baum, jej estetyczn  wiadomo . Przez ca e 
ycie okre la a Wiede czyków z czu o ci  «meine Wiener» – moi Wiede czycy [1, 10].
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Sukces umo liwi  Baum rozwój pasji – uwielbia a ta czy  i podró owa . Dalekie po-
dró e Baum wi za y si  z awansem. W roku 1929 wyda a Baum powie  «Ludzie w hote-
lu», której to ogromny sukces spowodowa , e upomnia o si  o ni  Hollywood. Powie  ta 
ugruntowa a jej status gwiazdy w wydawnictwie Ullstein, z którym mia a umow  [5, 152]. 
Odniesiony sukces pozwala jej na podró e, które stan  si  jej wielk  nami tno ci  [5, 152]. 
Wyjazdy te s  niezwykle p odne – staj  si  kanw  pó niejszych artyku ów i powie ci. W 
marcu 1929 odbywa podró  do Palestyny i Libanu. Zaraz po niej wchodzi na pok ad statku 
p yn cego do Algieru – a stamt d wyrusza w trzytygodniow  podró  po wiecie arabsko-
-islamskim [5, 153–154]. Te pierwsze dalekie podró e spowoduj  u Baum «chorob ». Tak 
jak inni t skni  za domem, tak ona cierpi za zmian  miejsca otoczenia. T sknota za dalekim 
wiatem nie opuszcza j  – pocz wszy od 1929 próbuje ka dego roku dotrze  do nowego 

zak tka wiata i pozna  jego kultur . Wtedy te  udaje si  po raz pierwszy do Ameryki, na 
ameryka skiej ziemi staje 21 kwietnia 1931 roku o godzinie 6 rano [5, 162]. Pobyt w Sta-
nach Zjednoczonych zaplanowany by  na trzy miesi ce, by w ko cu ulec przed u eniu na 
ca e ycie [5, 162]. Pracuj c w charakterze scenarzystki dla studiów  lmowych osi ga sta-
tus materialny umo liwiaj cy jej bardziej egzotyczne podró e. W roku 1935 z Hollywood 
poprzez Honolulu dociera do Bali [5, 219].

Baum jest autork  oko o 40 powie ci i kilku zbiorów nowel, które doczeka y si  wielu, 
tak e nieprzychylnych recenzji. Redaktor «Die Presse» w tek cie «Dank an Vicki Baum» za-
stanawia si  nad jej twórczo ci , szczególnie nad krytyk , która jego zdaniem wszystko tylko 
niepotrzebnie si  klasy  kuje i schematyzuje. To wed ug niego nigdzie nie prowadzi i tylko 
komplikuje jasne poj cia: «Der professorale Unfug des Klassi  zierens, des Schematisierens, 
des Einordnens in ein bestimmtes System, verwirrt die Begriffe» [2, 5]. Autor zauwa a, e 
Baum pad a o  ar  tego schematu – czasami awansuje si  j  do miana drugiej Colette, czasa-
mi degraduje do drugiej Courths-Mahler: «Sie läßt sie gelegentlich zur «deutschen Colette» 
avancieren und degradiert sie gleich darauf wieder zu einer «zweiten Courths-Mahler» [2, 
5]. Wed ug autora Baum jako cz owiek i jako pisarz jest osobowo ci , która nie potrzebuje 
porówna , bo sama jest dla siebie pewn  jako ci  i fenomenem. Baum ma w asny styl, nie ma 
ambicji uniwersyteckich, ale te  nie jest banalna: «Die «deutsche Colette» hat keine hochlite-
rarischen Ambitionen, die «zweite Courths-Mahler» ist niemals banal» [2, 5].

Najpe niejszy obraz autorki stworzy a Nicole Nottelmann. Jest to portret kobiety pisar-
ki, zatytu owany «Kariery Vicki Baum» («Die Karrieren der Vicki Baum »). Ta rzeczowa, 
rzetelnie udokumentowana biogra  a, powsta a w oparciu o liczne ród a – powie ci i inne 
utwory Baum, jej artyku y, listy pisane do bliskich, relacje znajomych i pracowników. Jak 
ka dy tekst krytyczny publikacja ta pokazuje tak e ciemne strony ycia, analizuje przy-
czyny sukcesu oraz pora ek autorki. Nottelmann skrupulatnie notuje kroki kariery Baum 
– zawodowej har  stki, pocz tkuj cej pisarki, redaktorki wydawnictwa Ullstein, autorki be-
stsellerów w Niemczech, scenarzystki  lmów w najwi kszych wytwórniach Hollywood. 
Ostatni rozdzia  biogra  i odwo uje si  do autobiogra  i Vicki Baum poprzez tytu  – «Es 
war alles ganz anders, czyli Wszystko by o inaczej». Podsumowuj c ycie Baum stwierdza 
Nottelmann, e jako matka, ona czy pisarka osi gn a ona wszystko. Czego nie uda o si  
jej osi gn  to sukces literacki. wiadoma tego Baum pisze autobiogra  , by wystylizowa  
si  na optymistk . Poprzez linijki tego tekstu przebija jednak t sknota za nieosi gni tym 
[5, 385]. St d tak cz ste komentarze do utworów oraz ich ocena – jedn  ze swoich najwi k-
szych powie ci «Studentka» uwa a Baum za nierówn . Za  powie  «Karze  Ulle» jest w 
jej ocenie dzie em literackim [1, 347–348]. Autorka doskonale wie, e wiele jej powie ci 
zaliczanych jest do kr gu literatury trywialnej [1, 348].
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Pod koniec ycia pisarka pracowa a nad swoim ostatnim dzie em – autobiogra  , która 
ukaza a si  w 1962 roku, ju  po mierci autorki. Baum nie mog a jej ju  doko czy  – by a 
ci ko chora. Jak ocenia Nicole Nottelmann jest to elegancka historia ycia [5, 384]. Wspo-
mnienia te wyda a synowa Baum – Ruth Lert, która nada a im te  tytu . Jak podkre la Not-
telmann tytu  «Es was alles ganz anders» spodoba by si  Vicki. Poprzez ukazania p ynno ci 
granicy pomi dzy  kcj  a rzeczywisto ci , utwór ten pokazuje, aby nie bra  siebie zbyt 
serio [5, 384]. Sam tytu  mo e jednak równie  sugerowa , e b dziemy mieli do czynienia 
z pewn  polemik . I tak si  istotnie dzieje, gdy  Baum odnosi si  tutaj do ró nych przypisy-
wanych jej s ów, pogl dów, czynno ci. Pragnie ukaza  w asn  wersj  wydarze . Pisz c ten 
tekst pod koniec ycia prostuje pewne fakty, wyja nia, motywuje, formu uje swoj   lozo   
yciow , ujawnia pogl dy polityczne, sympatie, antypatie, udziela rad. Zajmuje przy tym 

zdecydowane stanowisko w istotnych sprawach, przyznaje si  do b dów. Wspomnienia nie 
s  spisane chronologiczne, wiele w nich retardacji, wtr ce . Wspominaj c np. czasy m o-
do ci sp dzone w Darmstadt, zabiera Baum g os odno nie podzia u Niemiec na wschodnie 
i zachodnie po II wojnie wiatowej i uwa a go za wielki b d [1, 294].

S owa p ynn  lekko, nawet o ci kich do wiadczeniach pisze autorka z pewn  doz  
humoru. Autobiogra   t  czyta si  szybko i przyjemnie. Jednak nawet szokuj ca jak na 
owe czasy otwarto  uzmys awia nam, e spora doza ironii oraz autoironii skrywa wie-
le sekretów – pisarka ujawnia wiele, równie wiele ukrywa. Szczególnie istotne s  tu s o-
wa po wi cone ojcu. Nie by a to bowiem wzorcowa relacja. Portret rodzica przedstawia 
Baum nast puj co: Ojciec by  brzydkim m czyzn , ale za to z mani  wielko ci, jego w sy 
przypomina y traw  [1, 92]. Ponadto by  zawsze niedok adnie ogolony, a jego znakiem 
rozpoznawczym by y równie  wiecznie zaplamione klapy marynarki [1, 93]. Ignorancja 
tego cz owieka by a obezw adniaj ca, nigdy nie przeczyta  ksi ki – czym si  chlubi . Na 
muzyczn  karier  córki zgodzi  si  za  jedynie ze wzgl du na przysz e pro  ty  nansowe. 
Bardzo bola a Baum krytyka jej wygl du czyniona bezustannie przez surowego rodzica. 
Kiedy to jako pocz tkuj ca har  stka podczas koncertu mia a rozpuszczone w osy, a w nich 
ró ow  wst k , ojciec okre li  j  mianem panny lekkich obyczajów [1, 161]. Inne wspo-
mnienia bywaj  milsze – ojciec pisarki, którego nienawidzi a i pisze o tym bardzo otwarcie 
– dwa razy ratowa  j , niezwyk ym zrz dzeniem losu. Oczekuj c dziecka w czasie wojny 
Baum przebywa a w Kilonii, gdzie jej m  by  dyrektorem opery. Zwróci a si  wtedy do 
jednej z instytucji o przydzia  ubranek dla noworodka, jednak odmówiono jej tych «luk-
susów». Wtedy jak za dotkni ciem czarodziejskiej ró d ki otrzyma a paczk  od dawno 
niewidzianego rodzica, a w niej skarb – jej w asna wyprawka dzieci ca [1, 121]. Ojciec nie 
móg  nic wiedzie  o jej stanie, bo nie utrzymywali ze sob  kontaktów. Za drugim razem 
by  to czas kryzysu w 1922 roku. B d c sama w zimnym domu, z dwojgiem ma ych dzieci, 
zostaje znowu uratowana przez ojca przybywaj cego z Wiednia z zapasem produktów spo-
ywczych i ciep ych ubra  [1, 122].

Zaczynaj c swoj  kolejn  karier  w Stanach Zjednoczonych Baum zdawa a sobie spra-
w  jaka musi by , to znaczy jak ma j  postrzega  ameryka ska publiczno : niezwyci o-
n , pe n  sukcesów, m od  i pi kn . I chocia  nie da si  na d u sz  met  utrzyma  nimbu 
zwyci zcy, na takiego trzeba si  kreowa . To pisarka wiedzia a doskonale i dlatego te  w 
taki sposób by a odbierana za oceanem – jako pracowita, zdolna oraz odnosz ca sukcesy. 
A jak by o naprawd ?

W autobiogra  i wyja nia Baum, e wyemigrowa a do Ameryki kieruj c si  intuicj , 
która w ten sposób zareagowa a na kierunek rozwoju politycznego w Niemczech [1, 445]. 
By  mo e rzeczywi cie tak by o. Ale jak pisze biografka Baum – Nicole Nottelmann – ame-
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ryka ska emigracja by a doskona ym posuni ciem w karierze znanej ze swojego profesjo-
nalizmu oraz umiej tno ci przystosowania si  autorki, która mog a w ten sposób zrealizo-
wa  nast pne stadium w karierze i osi gn  sukces komercyjny [6, 40]. Pierwszy weekend 
w Ameryce, dostarczy  Baum tego, co zawsze by o jej specjalno ci  – umia a ch on  wra-
enia niczym g bka: «An meinem ersten Wochenende in Amerika sammelte ich also einen 

Korb voll neuer Eindrücke, Beobachtungen und Erlebnisse» [1, 455]. Popularno  Baum 
w Ameryce zaczyna si  i cie hollywoodzko: Na gali u Vanderbiltów w Nowym Yorku, 
mówi c aman  angielszczyzn  udaje si  jej powiedzie  art, dzi ki któremu sta a si  dla 
Amerykanów «Vicki» – co jak wspomina a by o dowodem jej popularno ci w Ameryce, 
gdzie imieniem okre la si : królowe, gwiazdy  lmowe lub morderczynie [1, 458].

Pocz tkowo wspaniale zapowiadaj ca si  kariera utkn a jednak w martwym punkcie. 
Pracuj c dla najwi kszych ameryka skich wytwórni  lmowych rozbija a si  o mur tam-
tejszych zwyczajów – nad scenariuszami si  pracowa o – jeden mog o pisa  i kilkunastu 
scenarzystów. Dlatego tak trudno by o by  tym pierwszym, bo pierwszorz dnych piór nie 
brakowa o. To wszystko powodowa o rosn c  frustracj  Baum, by  mo e nawet wypale-
nie zawodowe [5, 215], które jednak by o przez ni  skrywane – nikt nie móg  si  przecie  
dowiedzie  o jej niech ci, zobaczy  chocia  cie  niezadowolenia czy rezygnacji. W latach 
1933–1934 pracowa a wi c przede wszystkim nad adopcjami dzie  innych pisarzy na po-
trzeby  lmów [5, 209]. Czu a si  wyczerpana t  dychotomi , tym rozdarciem pomi dzy 
ambicj  a konieczno ci  zarabiania pieni dzy. Szczególnie, e to na niej spoczywa a odpo-
wiedzialno  za utrzymanie rodziny. I po raz pierwszy odczuwa a ogromny ci ar z tego 
powodu [5, 311]. A e to nie pasowa o do nimbu pracowitej pisarki, by o przez ni  skrywa-
ne, jako pewna s abo , niedoskona o . Baum musia a k ama , aby nie zaszkodzi  intere-
som. Musia a przemilcza  prawd , aby utrzyma  si  na piedestale kobiety sukcesu [5, 311].

Ju  na pierwszych stronach autobiogra  i wspomina Baum, e to w a nie w Ameryce 
tu  po siedemdziesi tych urodzinach poczu a si  staro. Win  za taki stan rzeczy ponosz  
wed ug niej ameryka skie sklepy z antykami, w których wszystkie rzeczy bez wyj tku s  
od niej m odsze [4, 9]. Jak stwierdzi a z humorem: sta a si  zabytkiem – «Zeitstück» [4, 9]. 
Dobre samopoczucie zdaje si  by  lekiem na wszystko.

W autobiogra  i kreuje siebie na pisark  mimo woli. Zosta a ni  niejako przez przypa-
dek – zawsze ch tnie opowiada a i spisywa a historie. Ochoczo rozpisuje si  Baum o swoim 
warsztacie pracy. Podstaw  ca ego sukcesu, jak wyjawia na kartach wspomnie , jest jej cie-
kawo  wiata i ludzi. Przygotowuj c si  do spisania historii zadaje sobie mnóstwo pyta . 
Przy tym zapewnia, e nigdy nie pisze o znanych ludziach. Nie s  oni dla niej interesuj cy. 
Rzadko te  jak wiadczy, ciekawo  wiata dotyczy jej osoby, zdarzy o si  to – jak twier-
dzi – tylko podczas porodu, co dokumentuje podaj c bardzo intymne szczegó y z tamtych 
czasów [1, 301]. W jej powie ciach nie znajdziemy – jak twierdzi – wiele z jej ycia. Te 
opisa a rzekomo jedynie w swojej pierwszej powie ci «Frühe Schatten» [1, 301]. Nie pisze 
wi c o sobie, skupia si  na innych. Pobyt w Stanach Zjednoczonych Ameryki zaowocowa  
ciekawym porównaniem jej twórczo ci z dzie em Hitchcocka, który w swoich  lmach poja-
wia si  w rolach statystów. Baum przyznaje, e w nielicznych utworach ona tak e «przemy-
ci a» swój portret w pobocznych, nieznacz cych postaciach [1, 302]. Tworzenie porównuje 
Baum do pewnego rodzaju transu, w który si  wprowadza. Pisz c «tworzy w g owie teatr, 
w którym o ywia postaci. Te rozmawiaj , piewaj , kochaj , cierpi , pope niaj  samobój-
stwo» [1, 302]. Baum obserwuje te historie i tylko je spisuje [1, 302].

Maj  24 lata czu a si  «nieopisanie staro» [1, 297]. Z o y y si  na to liczne do wiadcze-
nia yciowe: mier  matki, pierwsze ma e stwo i do  szybki rozpad po ycia zako czony 
rozwodem, bieda m odych lat. Mimo ci kich prze y  jest pe na witalno ci, optymizmu, 
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jej rady kierowane do kobiet, s  wyg aszane ex cathedra i nie toleruj  sprzeciwu: «Kobiety, 
które nie karmi  szkodz  dziecku i sobie» [1, 328]. Generalnie jest wielce wobec kobiet 
krytyczna, gdy stwierdza: «Powie ci pisane przez kobiety nie s  dla m czyzn!» [1, 352].

Baum uwielbia sprostowania. Dlatego wiele miejsca po wi ca wywiadom, których 
udzieli a i które by y wed ug niej szukaniem przez redaktorów materia ów na pikantne plot-
ki. Szczególnie zapad  jej g boko w pami ci wywiad po ukazaniu si  powie ci «Marion». 
M ody dziennikarz zada  jej wtedy nast puj ce pytanie: «Czy powie  jest autobiogra  cz-
na?» [1, 292] Traktuje ona bowiem o dylemacie kobiety, która maj c m a i kochanka nie 
wie, kto jest ojcem dziecka. Baum odpowiedzia a bezzw ocznie, nie my l c przy tym wiele 
– «Nie mo e by  autobiogra  czna. Znam ojca moich synów!» [1, 292] Na drugi dzie  tytu  
w plotkarskiej gazecie brzmia : «Vicki Baum zna ojca swoich dzieci» [1, 292]. Powsta e o 
niej plotki traktuje pisarka jako z o konieczne. S  one niejako namacalnym potwierdzeniem 
sukcesu, który osi gn a. W jednej z anegdot formu uje o wiadczenie, e ludzie w USA 
nigdy nie zapominaj  wielkiego sukcesu. I przytacza anegdot , jak to kupuj c nawóz do 
ogrodu zostaje rozpoznana przez sprzedawc  jako autorka scenariusza do wielkiego prze-
boju kinowego «Grand Hotel» [1, 399].

Istotnym elementem w pozyskiwaniu wiadomo ci o pisarce s  liczne wywiady, któ-
rych udzieli a. Baum wspomina je nast puj co: «W tych niezliczonych wywiadach, któ-
rych udzieli am, nigdy nie stawiano pyta , na które bym ch tnie odpowiedzia a i naturalnie 
aden z dziennikarzy nie postrzega mnie tak, jak ja si  widz  lub pyta o to, o czym ch tnie 

bym opowiedzia a» [1, 486]. A przecie  ch tnie opisuje w interview swoje pasje – np. 
taniec. Pytana o niespe nione ambicje, obwieszcza bez cienia wahania: «Strasznie mnie 
gryzie to, e nie zosta am tancerk » [1, 346].

We wspomnieniach przyznaje Baum, e jest pe na sprzeczno ci [1, 346]. Tak wi c prze-
cz ce sobie pogl dy, nie s  tutaj rzadko ci . Trudno nie zauwa y , e wiele z protagonistek 
jej utworów to kobiety artystki, tancerki, baletnice – poprzez nie stara si  niejako realizo-
wa  swoje marzenie o karierze w innych dziedzinach sztuki. Ukazuj c losy tancerek, zdaje 
si  opisywa  w asne do wiadczenia artystyczne, których do wiadczy a graj c na har  e. 
Ta drobiazgowa wr cz znajomo  rodowiska, o którym pisze stanie si  jej znakiem  r-
mowym. A wzloty i upadki artystów opisze w wielu powie ciach: «Der Eingang zur Büh-
ne» (1920), «Die Tänze der Ina Raffay» (1921), «Tanzpause» (1926), «Ludzie w hotelu» 
(1929), «Rendezvous in Paris» (1935), «Die Karriere der Doris Hart» (1936), «Die große 
Pause» (1939), «Die goldenen Schuhe» (Theme for Ballett) (1957).

Wnioski. Na koniec wydaje si  by  Baum pogodzona z losem, spokojna i opanowana. 
Nie uwa a swojego ycia za tragicznego – z ci kich prze y  wychodzi a zawsze obronn  
r k . «Dramat, jak mi si  wydaje, nie jest w yciu tak dramatyczny, jak na scenie» [1, 350] 
– stwierdza pisarka. S owa te wiadcz  o jej umiej tno ci w radzeniu sobie z problemami 
dnia codziennego lub te  o jej akceptacji ameryka skiego stylu ycia, w którym pora ki si  
przecie  nie zdarzaj . Koleje losu pisarki mog yby pochodzi  z jednej z jej powie ci, ale jak 
podpowiada tytu  jej ostatniego dzie a mo na tak e stwierdzi , e «wszystko by o inaczej». 
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