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WPROWADZENIE
Nie możemy nie czytać. Czytanie, tak jak oddychanie,
to nasza podstawowa funkcja.
(Alberto Manguel, Moja historia czytania, przeł. H. Jankowska)

Anna Węgrzyniak pisze w stanie zaczytania. Wnikając w jej opowieści o spotkaniach z tekstami, trudno nie ulec analogii między tańcem i czytaniem. Obie czynności:
taniec i czytanie prowadzić mogą do zatraty, albo inaczej: szlachetnego zagubienia
siebie w dziele. Jak się to dokonuje, komu podobne zatracenie może się przydarzyć?
Oddajemy głos Jubilatce. Jej meta-lekturowe wyznania zawarte w książce Czytam,
1
więc jestem odsłaniają „prywatną historię czytania”:
Czytanie zaczyna się od okładki. W życiu książki gra ona istotną rolę: Przyciąga (lub nie)
czytelnika, skrótowo informuje o zawartości, w przypadku literatury pięknej bywa kluczem do
interpretacji.
Od dzieciństwa (z Tuwimem pod poduszką) przywiązana do Skamandrytów (tym samym
obciążona skazą tradycjonalizmu) lubię (a raczej też lubię) wiersze – popisy, dopracowane
metrycznie, z oryginalnym rymem, zaskakujące sztucznością.
W epoce „targowiska próżności”, komercji i powszechnej zabawy strzępami kodów artystycznych, dlaczego nie być – z wyboru – estetą, parnasistą, i pięknoduchem?

Anna Węgrzyniak – czytająca – wciela słowo Miłosza, Różewicza, Przybosia,
Szymborskiej, Czechowicza, Nowaka , Świrszczyńskiej, Frajlich, Balińskiego, Iwaszkiewicza, Białoszewskiego, Poświatowskiej... Wciela najdosłowniej, jest wszak czytającym ciałem, które ścieżkami biegnącymi przez oczy i neurony mózgowych połączeń
1)

A. Węgrzyniak, Czytam, więc jestem, Bielsko-Biała 2004.
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spina rejestrowane znaki tekstu z magazynem literackiej pamięci, porusza oszałamiające asocjacje i uświadomione konteksty, poddaje je reżimowi namysłu i anarchii
przeżycia, tworząc na koniec nieprzenikniony, indywidualny efekt lektury. Czytająca
nigdy nie jest jedna, ale zostaje pomnożona w hybrydy „siebie” i każdego z komentowanych przez „siebie” tekstów; staje się bytem zwielokrotnionym, zlepkiem
czytelników, z których każdy wyróżnia się zespołem innych cech i uwarunkowań. Taki
stan – niekontrolowany – grozi obsunięciem się w ryzyko obdzielenia siebie splendorem przedmiotu, któremu się służy. Ten typ krytyka autokreującego Jan Błoński
2
określił mianem „liryka literaturoznawstwa” . Ale autorka zastrzega: „Choć doceniam
prywatność lektury, wybór rozmówców narzuca akademickie rygory”3. Innym razem,
przyszpilona do uniwersyteckiej powagi, wymyka się, wyślizguje, jak kobieca postać
w rzeźbie Rodina, której mężczyzna nie potrafi utrzymać w rękach i na przekór logice
instytucji opowiada się po stronie egzystencji:
Nie pociągają mnie syntezy czy programy, lecz kondycja ludzka i ekspresja pisarskiej osobowości.
Czytając rozmawiam z Innym o sobie, świecie i naszym wspólnym zamieszkiwaniu4.

Zaczytanie nie jest jedynie odurzeniem, snem na jawie, ale za-czytaniem, przekraczaniem czytania samego, zarówno ku rygorom literaturoznawczej dyscypliny,
która odrzuca subiektywność indywidualnej lektury, jak i w stronę przeciwną, podnosząc indywidualne przeżycie czytania z zawstydzenia swym „nieprofesjonalizmem”;
czyni tak, bo wie, że podmiotowość czytelnika jest fundamentem kształcącej lektury,
gdyż to żywi ludzie czytają książki, a nie dysponenci reguł i warunków odbioru dzieła
literackiego.
Szczególne jest czytanie zawodowców – krytyka lub badacza literatury. Lektura
taka, choć – z założenia – wolna i drobiazgowa, jest lekturą „poza zasadą przyjemności”, obowiązkiem, powinnością, które wynikają z pokornej świadomości, że „moc
słów tekstu dominuje nad umysłem i słowami czytelnika”5.
Anna Węgrzyniak wytworzyła własny sposób opowiadania o literaturze, oparty na
swoistej „fuzji języków”. Nie walczą one ze sobą, ale tłumaczą się wzajemnie, wspierają metonimicznie, tworzą więź w synonimach. Tym sposobem powstaje komentarz
badaczki literatury nierozłącznie spleciony z tekstem więzami namiętności, a nie
przymusu czytania i komentowania lub scjentycznej zwięzłości.
Kiedy pisze i kiedy uczy, naprawdę myśli o czytelniku/słuchaczu, nie tylko dorównującym jej erudycją w zakresie przedmiotu i metody. Wiodąc nas po meandrach
współczesnej literatury i życia literackiego, troszczy się, wspiera, tłumaczy, ośmiela.

2)

J. Błoński, Romans z tekstem. Kraków 1981, s. 18.
A. Węgrzyniak, Czytam, więc jestem, Bielsko-Biała 2004, s.7.
4)
Ibidem.
5)
J. Hillis-Miller, The Ethics of Reading: Vast Gaps and Part Hours. Unpublished paper, 1980. Cyt. za: W. Booth,
The Company We Keep: An Ethics of Fiction. Berkeley 1988, s. 9.
3)
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Pełni rolę edukacyjną w sposób opisywany przez Rolanda Barthes’a za pomocą
alegorii nauki chodzenia:
Kiedy dziecko uczy się chodzić, matka nie mówi ani nie demonstruje; nie uczy je chodzenia, nie
przedstawia jak to się robi (nie idzie np., przed dzieckiem); ale podtrzymuje je, dodaje odwagi,
woła (cofa się o krok i woła). Namawia je i otacza ramionami. Dziecko domaga się matki, a matka
6
pragnie, aby chodziło .

Potwierdzeniem siły takich praktyk pisania i nauczania jest książka, którą dedykujemy Annie. Lista autorów obejmuje jej aktualnych i dawnych współpracowników,
mistrzów i uczniów, którzy tworzą w tym tomie wspólnotę zaczytanych.

6)
R. Barthes, To the Seminar. W: The Rustle of Language, translated by R. Howard, Basil Blackwell, Oxford 1986,
s. 337.
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1.

KSIĄŻKI

1.

Dialektyka językowej organizacji tekstu w poezji Tuwima. Wyd. Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 1987.
Nie ma rozpusty większej niż myślenie. O poezji Wisławy Szymborskiej. Towarzystwo Zachęty Kultury, Katowice 1996.
Egzystencjalne i metafizyczne. Od Leśmiana do Maja. Wyd. Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 1999.
Czytam, więc jestem. Studia, interpretacje, glosy. Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2004.
Ja głosów świata imitator. Studia o poezji Juliana Tuwima. Wyd. Naukowe
„Śląsk”, Katowice 2006.

2.
3.
4.
5.

2.

PRACE REDAKCYJNE

1.

Studia o twórczości Antoniego Słonimskiego, Skamander 6, pod red. I Opackiego
i A. Węgrzyniak, Katowice 1986.
Tkanina. Studia, szkice, interpretacje. Red. i wstęp: O naszym tkactwie,
A. Węgrzyniak, T Stępień. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
2003.
Wobec wartości. „Świat i Słowo” 2003, nr 1. Wstęp i redakcja A. Węgrzyniak
i M. Kopczyk.
Więzy tradycji. Redakcja i wstęp: Więzy, wiązania, A. Węgrzyniak przy współudziale M. Kopczyka, Wydawnictwo „scriptum”, Bielsko-Biała 2005.
Hermeneutyka nauczania Jana Pawła II. Redakcja i wstęp A. Węgrzyniak,
ks. L. Łysień. Instytut Teologiczny, Bielsko-Biała 2006.
Czytanie Miłosza. „Świat i Słowo” 2006, nr 6. Redakcja i wstęp A. Węgrzyniak,
M. Bernacki.
Praca – dobro indywidualne i społeczne. Redakcja i wstęp A. Węgrzyniak,
T. Bielak, Wyd. WSZOP, Katowice 2007.
Rytuały codzienności. Redakcja i wstęp A. Węgrzyniak, T. Stępień, Katowice
2008.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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9.

Przez Słowo – w słowach – o słowach. Redakcja i wstęp ks. T. Borutka, A. Węgrzyniak, Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2009.
10. Doświadczenie i obraz, pod red. A. Kunce i A. Węgrzyniak, Wyd. WSZOP,
Katowice 2010.
3.

ARTYKUŁY I SZKICE

1.

„Impresjonizm” Leśmiana, [w:] Prace Historycznoliterackie 5. Red. T. Bujnicki,
I. Opacki, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1977 (s. 29-49).
„Srebrne i czarne” Jana Lechonia, „Poglądy” 1977, nr 15 (s. 20).
Język komunikacji masowej w poezji Tuwima [w:] Skamander. Studia z zagadnień
poetyki i socjologii form poetyckich. Red. I. Opacki. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 1978 (s. 112-131).
„Ja głosów świata imitator”. „W lesie” Juliana Tuwima, [w:] Prace Historycznoliterackie 14. Red. I. Opacki. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1979
(s. 137-150).
Echa piosenki legionowej w twórczości Tuwima, [w:] Studia o poezji Juliana Tuwima. Skamander 3. Red. I. Opacki. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1982 (s.113-132).
Julian Tuwim. „Z wierszy o państwie”, [w:] Literatura i historia. Interpretacje.
Red. T. Bujnicki, I. Opacki, PWN, Kraków 1982 (s. 23-42).
Motyw podróży w liryce Stanisława Balińskiego, [w:] Skamander 4. Studia
o twórczości Stanisława Balińskiego. Red. I. Opacki, M. Pytasz, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1984 (s. 40-60).
Satyra polityczna Juliana Tuwima, [w:] Studia skamandryckie i inne. Red. I. Opacki, T. Stępień. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1985 (s. 9-30).
„Krzyże i miecze”. Studium o dwu drogach wznoszenia się ponad klęskę, [w:]
Skamander 5. Studia o twórczości Kazimierza Wierzyńskiego. Red. I. Opacki,
R. Cudak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1986 (s. 144-158).
„Życie na niby”, „Kwartał” 5-6, Katowice 1986 (s. 12-25).
Ostatnie wiersze Słonimskiego, [w:] Skamander 6. Studia o twórczości Antoniego
Słonimskiego. Red. I. Opacki, A. Węgrzyniakowa, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 1988 (s. 101-116).
Kobieta-Fantom, czyli prawda Kuncewiczowej o kobiecie, [w:] W stronę Kuncewiczowej... Red. W. Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
1988 (s. 32-47).
Browna poezja ku czci chleba. Posłowie do: G. M. Brown: Antologia z wyspy fok.
Wybór i przekład A. Szuba, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989 (s. 143-152)
Tworzywo Lechoniowej poezji („musi umrzeć w życiu, co ma powstać w pieśni”),
[w:] Skamander 7. Szkice o twórczości Jana Lechonia. Red. I. Opacki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1991 (s. 24-35).

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
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15. Zimowa elegia Jarosława Iwaszkiewicza, [w:] Skamander 8. Szkice i interpretacje. Red. I. Opacki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1991 (s. 135144).
16. „Urania” – ostatnia modlitwa Jarosława Iwaszkiewicza, [w:] Skamander 9.
Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza. Interpretacje. Red. I. Opacki, A. Nawarecki,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1993 (s. 75-94).
17. Elegijne rachunki Wisławy Szymborskiej, [w:] Znajomym gościńcem. Prace
ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu. Red. T. Sławek, A. Nawarecki,
D. Pawelec, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1993 (s. 169-177).
18. „Autoplotka” Kosińskiego, [w:] Plotka. Wybór materiałów z VI Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Red.
C. Kęder, K. Uniłowski, Górnośląska Macierz Kultury, Katowice 1994 (s. 125 -144).
19. Różewicz i pokolenia literackie, [w:] Świat integralny. Pół wieku twórczości Tadeusza Różewicza. Red. M. Kisiel, Górnośląskie Towarzystwo Literackie, Katowice
1994 (s. 56-78).
20. Wszystko i Nic w „Podróży zimowej” Stanisława Barańczaka, „Opcje” 1995,
nr 1-2 (s. 105-111).
21. Życie w podróży. O liryce Anny Frajlich, [w:] „Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny...”
Topika polskiej współczesnej poezji emigracyjnej. Red. W. Ligęza, W. Wyskiel,
Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 1995 (s. 299-312).
22. „Siwa baba i biega”. Ostatnie wiersze Anny Świrszczyńskiej, [w:] „Starość”.
Wybór materiałów z VII Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Red. A. Nawarecki, A. Dziadek, Górnośląska
Macierz Kultury, Katowice 1995 (s. 124-136).
23. Matka w poezji kobiet [w:] Postać matki w niemieckiej i polskiej literaturze XIX i
XX wieku. Red. G. Szewczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
1995 (s. 47-66).
24. Dwie krople, kamień i róża. O wierszu Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy”,
[w:]Kanonada. Interpretacje wierszy polskich (1939-1989). Red. A. Nawarecki,
D. Pawelec, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000 (s. 67-82).
25. Barokowa fuga na temat różnicy bytów, [w:] Liryka polska XX wieku. Analizy
i interpretacje. Seria II. Red. W. Wójcik, D. Opacka-Walasek, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000 (s. 56-72).
26. „Znikomek”. O Leśmianowej redukcji metafizyki, [w:] Miniatura i mikrologia, T. 1.
Red. A. Nawarecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000
(s.173-192).
27. Uczennice Przybosia, [w:] Stulecie Przybosia. Red. S. Balbus, S. Balcerzan.
Wydawnictwo UAM, Poznań 2002 (s. 177-190).
28. „Kiedy wymawiam słowo NIC”...O nowych wierszach Wisławy Szymborskiej,
„Postscriptum” 2002, nr 1(41) (s.39-49).
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29. Pomnik z czarnego marmuru. O książce Tadeusza Różewicza „Matka odchodzi”,
[w:] Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane Profesor
Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Red.
I. Opacki, B. Mazurkowa, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2002 (s. 511520).
30. Trochę o duszy, trochę o Szymborskiej, „Język artystyczny”. T. 12. Prace Naukowe
UŚ. Red. B. Witosz, Katowice 2004.
31. „Bo sen się zawsze kruszy w siano...”. Czechowicz – Nowak, [w:] Józef Czechowicz.
Od awangardy do nowoczesności pod red. J. Święcha, Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2004 (s. 305-315).
32. Inne czasy, inny Tuwim. Kreacje siły i fantazje metafizyczne, [w:] Czytanie Dwudziestolecia, pod red. E. Hurnikowej i A. Wypych-Gawrońskiej, Wydawnictwo
Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2005 (s. 49-61).
33. Ciemny fragment. „Wisła” Mirona Białoszewskiego, [w:] Mikrologia, T. 3. Red.
A. Nawarecki, Katowice 2006 (s.135-150).
34. Elegijne zdumienie Jana Pawła II, [w:] Hermeneutyka nauczania Jana Pawła II.
Red. A. Węgrzyniak i L. Łysień, Instytut Teologiczny, Bielsko-Biała 2006 (s. 131142).
35. W trybach Magdaleny Tulli. „FA-art.” 2006, nr 9.
36. Poetyckie „Podbeskidzie”. Rekonesans, [w:] Człowiek w świecie kultury, języka,
edukacji. Red. D. Pluta-Wojciechowska i W. Adamczyk, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2006 (s. 263-272).
37. „Ja” wobec autorytetu – we współczesnej liryce polskiej, [w:] Świat przez pryzmat „ja”. Red. B. Gontarz i M. Krakowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 2006 (s. 11-21).
38. Wersje rzeczywistości w „Ostatnich historiach” Olgi Tokarczuk, [w:] Literatura
polska po przełomie 1989. Red. S. Gawliński, D. Siwor, Kraków 2007 (s.56-68).
39. Praca, która niszczy – diagnozy współczesnej rzeczywistości w najnowszej prozie,
[w:] Praca – dobro indywidualne i społeczne. Red. A. Węgrzyniak, T. Bielak,
Wydawnictwo WSZOP, Katowice 2007 (s.115-131).
40. Wiersz z głuchym końcem. O śmierci i rytmie w poezji Tuwima, [w:] Julian Tuwim.
Biografia, twórczość, recepcja. Red. K. Ratajska i T. Cieślak, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007 (s. 85-95).
41. Żywieckie „Gronie”, „Świat i Słowo” nr 10, Bielsko-Biała 2008 (s.223-238).
42 . Potwór Pana Cogito, [w:] „We mnie jest płomień, który myśli” – glosy do Herberta. Red. M. Bernacki, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2009.
43. Żyd w Bohini, [w:] Literatura wobec mniejszości etnicznych i narodowych. Red.
S. Gawliński i D. Siwor, Kraków 2009.
44. „Właściwie każdy wiersz…” Metapoezja Wisławy Szymborskiej w „Dwukropku”,
[w:] Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy. Red. T. Cieślak i K. Dietrych, Kraków 2009.
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45. Mit ciała w kulturze współczesnej, [w:] Mity współczesne. Socjologiczna analiza
współczesnej rzeczywistości kulturowej. Red. K. Piątek i A. Barabasz, BielskoBiała 2010.
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Jacy jesteśmy, jak jadamy, [w:] Obyczaje stołu. Red. B. Kasza, Wyższa Szkoła
Administracji w Bielsku-Białej.
Aktualność „Balu w Operze”, [w:] Studia nad „Balem w Operze”, pod. red.
P. Wilczka i K. Jaworskiej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
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Syn Kamienia z Doliny Radości, [w:] Kamień w literaturze i kulturze. Red.
K. Wydolny-Tatar i M. Roszczynialska, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Cogito ludens! (recenzja tomiku C. K. Kędera: Chwile myślenia), „FA-art” 1990,
nr 3.
Barszczewska, Piwkowska, Pastuszewski (recenzja 3 tomików poetyckich),
„FA-art” 1992, nr 3 (s. 58-59).
Uczniowie Herezjarchów (recenzja książki W. Izdebskiego, K. Łęckiego: Dogmaty
i herezje, Kraków 1992), „FA-art” 1993, nr 2-3 (s. 112-114).
„Koniec i początek” Wisławy Szymborskiej, „FA-art” 1993, nr 2-3 (s. 146-149).
Reportaż. R. Kapuściński: „Skacząc przez kałuże”, [w:] Leksykon szkolny. Gatunki
paraliterackie, publicystyczne i użytkowe. Red. M. Pytasz. Wydawnictwo „Silva
Rerum”, Gorzów Wielkopolski 1993 (s. 193-202).
Życiorys. Wisława Szymborska: „Pisanie życiorysu”, [w:] Leksykon szkolny...
(s. 217-222).
Wprowadzenie i Zakończenie, [do:] Pod znakiem Skamandra, [w:] Literatura
emigracyjna 1939-1989. T. 1. Red. J. Garliński, Z. Jagodziński, J. Olejniczak,
I. Opacki, M. Pytasz. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1993 (s. 25-29, 88-91).
Kazimierz Wierzyński, [w:] Literatura emigracyjna ... (s. 40-50).
Julian Tuwim, [w:] Literatura emigracyjna ... (s. 66-72).
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, [w:] Literatura emigracyjna... (s. 73-77).
Po Marcu, [w:] Literatura emigracyjna ... (s. 147-162).
Prognostyk odczytany z ewolucji (recenzja książki S. Piskora: Transfiguracja.
Wybór esejów teoretycznych), „FA- art” 1994, nr 1 (s. 63-65).
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3.
4.
5.

6.
7.
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9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
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17.
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18. Na cienkiej czerwonej linii (recenzja tomiku M. Fox: Chcę być chłopcem jak mój
ojciec), „Opcje” 1994, nr 4 (s. 120-121).
19. Urszula M. Benka po raz szósty. Morze - Ziemia - Kobieta (recenzja tomiku.
U. M. Benki: Córka nocy), „Opcje” 1995, nr 3 (s. 126-127).
20. Romantyzm w interpretacjach (recenzja książki I. Opackiego: „W środku niebokręga”. Poezja romantycznych przełomów), „Śląsk” 1995, nr 1 (s. 68).
21. Myślę o Tobie, więc jestem (recenzja wyboru wierszy T. Kijonki: Z mojego brzegu),
„Śląsk” 1995, nr 2 (s. 62).
22. Coctail Miss Verdurin (recenzja książki E. Kuryluk: Wiek 21, FA-art 1996, nr 1
(s. 56-58).
23. „Nie ma rozpusty większej niż myślenie”, „Śląsk” 1996, nr 11 (s. 8-10).
24. Wierność, pamięć i podróże (recenzja książki D. Opackiej-Walasek: „... pozostać
wiernym niepewnej jasności”. Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta),
[w:] „Śląsk” 1997, nr 9 (s. 74).
25. „Kocham tę ciszę i nie zazdroszczę nikomu”. Posłowie do wyboru wierszy H. Chłopek: Za miastem. Chrzanów 1998 (s. 52-61).
26. Tobołek wędrowca (recenzja tomiku Z. Joachimiaka: Pestki, korale – słowa do
nawlekania), „Śląsk” 1998, nr 8 (s. 73).
27. „Negatyw” Szymborskiej, [w:] Szkolny słownik literatury polskiej XX wieku. Red.
M. Pytasz, Wydawnictwo „Videograf II”. Katowice 1998 (s. 443- 445).
28. „Nic dwa razy” Szymborskiej, [w:] Szkolny słownik... (s. 445-448).
29. „Rzeczywistość wymaga” Szymborskiej, [w:] Szkolny słownik... (s. 562-565).
30. „Rozłam w barze...” Białoszewskiego, [w:] Szkolny słownik... (s. 560-562).
31. Miej ciało i patrzaj w ciało (recenzja książki I. Iwasiów: Miasto-Ja-Miasto),
„FA -art” 1999, nr 1 (s. 52-53).
32. Głos kobiet (recenzja książek: S. Walczewskiej: Damy, rycerze, feministki, Kraków
1999 i J. Brach-Czainy: Szczeliny istnienia, Kraków 1999), „FA-art” 1999, nr 3
(s. 85-86).
33. Eros i „spojrzenia” („Przy winie” W. Szymborskiej), [w:] Poezja polska. Interpretacje. Red. K. Heska-Kwaśniewicz, B. Zeler. Wydawnictwo „Książnica”. Katowice
2000 (s. 370-373).
34. Scenariusz nie-spotkania („Dworzec” W. Szymborskiej), [w:] Poezja polska...
(s. 374-377).
35. Umrzeć – tego nie robi się bliskim („Kot w pustym mieszkaniu” W. Szymborskiej),
[w:] Poezja polska... (s. 378-381).
36. Skrępowana swoboda twórcy „napisanego” świata („Radość pisania” W. Szymborskiej), [w:] Poezja polska...(s. 382-385).
37. „Strzępek nieba” i „trochę garderoby” („Halina Poświatowska to jest podobno
człowiek” H. Poświatowskiej), [w:] Poezja polska... (s. 426-429).
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38. 6 haseł do: Szkolnego Słownika Wiedzy o Literaturze. Pojęcia – problemy – koncepcje. Red. R. Cudak, M. Pytasz. Wydawnictwo „Videograf II”. Katowice 2000,
hasła: psychoanaliza (s. 379-383); liryka – dzieje rodzaju (s. 207-209); odmiany
liryki (s. 209-213); podmiot liryczny (s. 317-320); typy liryki (s. 213-217); właściwości kompozycyjne liryki (s. 217-220).
39. Czytanie Barańczaka (recenzja książki J. Dembińskiej-Pawelec: Światy możliwe
w poezji Stanisława Barańczaka), „Śląsk” 2000, nr 7 (s. 73).
40. Z Kossakówki do Manchesteru (recenzja książki E. Hurnikowej: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Zarys monograficzny, Katowice 1999), „Śląsk” 2000, nr
10 (s. 74).
41. Wybór i posłowie [do:] T. Nowak: „Za snem za jawą za pacierzem”. Wydawnictwo
Biblioteki Śląskiej, Katowice 2000.
42. Z przewodnikiem w stronę kobiet (recenzja książki G. Borkowskiej, M. Czermińskiej, U. Phillips: Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik), „FA-art.” 2001, nr 5.
43. Retoryka jako kostium i terapia melancholika (recenzja książki J. Kisielowej:
Retoryka i melancholia. O poezji Jana Lechonia, Katowice 2001 (s. 236), „Twórczość” 2002, nr 7.
44. Rozdział: Julian Tuwim, [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach,
t. VIII, cz. I Dwudziestolecie międzywojenne, Wydawnictwo SMS, BochniaKraków 2005 (s.261-284).
45. Bolesław Leśmian, [w:] Narodziny współczesności, cykl 1, Przełom modernistyczny (podręcznik do kl. III). Red. J. Lyszczyna, Goleszów 2004.
46. Jak żyć we współczesnym świecie, czyli Kościół wobec nowoczesności (recenzja
książki T. Borutki: Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie. Podręcznik do katolickiej nauki społecznej, Kraków 2004), „Świat i Słowo” 2005, nr 4.
47. Dzieło i pamięć, „Śląsk” 2005, nr 9.
48. Ryszarda Kapuścińskiego „Podróże z Herodotem”, [w:] Śląski wawrzyn literacki
2004. Red. J. Malicki i M. Sznicer, Katowice 2005.
49. Пucameлkume в mъpceнe нa жeнckama ugeнmuчнocm u coбcmвeн eзuk,
пpeв. A. Pyceвa u Д. Пoпoвa, [w:] „Лumepamypeн Becmниk” 2005, nr 35, s. 1,
50. Kołchoz imienia Adama Mickiewicza (recenzja książki A. Pałygi: Kołchoz imienia
Adama Mickiewicza. Reportaże z Białorusi, Bielsko-Biała 2005), „Bielski Kwartalnik Artystyczny” 2006, nr 1.
51. Czy można uczyć czytania, nie wiedząc po co się czyta? (recenzja książki K. Koziołek: Czytanie z innym. Etyka. Lektura. Dydaktyka, Katowice 2006), „Świat i Słowo”, Bielsko-Biała 2007, nr 8 (s. 297-306).
52. Posłowie [do:] Przez Słowo – w słowach – o słowach. Red. T. Borutka i A. Węgrzyniak, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2009.
53. Pięć debat o kulturze. Sprawozdanie z I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, „Świat i Słowo”, Bielsko-Biała 2009.
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54. Posłowie [do:] Doświadczenie i obraz. Red. A. Kunce i A. Węgrzyniak, Wyd.
WSZOP, Katowice 2009.
55. Przeciw rozpaczy. O „Wierszach wybranych” Adama Zagajewskiego, „Śląsk”
2011, nr 1.
56. Urodzone w rumiankach – wstęp do tomu poetyckiego M. Zakrzewskiej Urodzone w rumiankach, Jaworze 2011.
57. „Majolika” Marii Korusiewicz. „Świat i Słowo” 2012, nr 1.
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CZĘŚĆ PIERWSZA

Ryszard Barcik
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

PARADYGMAT NAUKI O LOGISTYCE
A STUDIOWANIE

Wyższe uczelnie akademickie, a więc te, w których prowadzone są badania i które
mają prawo nadawania stopni naukowych, ulegały w ciągu ostatnich dwóch stuleci
istotnym przeobrażeniom, między innymi dlatego, że w wyniku rewolucji przemysłowej, oprócz tradycyjnych pracodawców dla absolwentów, którymi od wieków były
Kościół, szkolnictwo, sądownictwo, medycyna i administracja, pojawili się nowi:
najpierw przemysł, a następnie biznes. Gwałtowny rozwój i upowszechnienie studiów wyższych w pierwszej połowie XX wieku prowadziło do licznych kontrowersji,
wywołanych zarówno naciskami tych nowych pracodawców, domagających się
spełnienia swoich partykularnych potrzeb, jak też i rosnącym wpływem państwa na
sprawy uczelni, które w większości są jednostkami państwowymi. Państwo, ponosząc
odpowiedzialność za zapewnienie warunków wykształcenia swoim obywatelom,
musi przeznaczać coraz większe kwoty na utrzymanie uczelni i finansowanie badań
naukowych, nic więc dziwnego, że chce mieć kontrolę administracyjną nad wydatkowaniem tych środków oraz nad kierunkami rozwoju uczelni. Stąd jest jednak bliska
droga do ograniczania swobody uniwersytetów w kształtowaniu programów studiów
i doboru kadry oraz do ograniczania wolności badań, czyli do umniejszania ich niezależności akademickiej. Krańcowy przykład tego ograniczenia występował w podporządkowanych ideologii państwach totalitarnych. Znalezienie mądrego kompromisu
między swobodami akademickimi uniwersytetu a odpowiedzialnością państwa jest
bardzo trudne.
Dlatego warto przypomnieć, że konieczność zachowania przez uczelnie szerokiego zakresu autonomii akademickiej wynika stąd, iż powinny być one odpowiedzialne
przed społeczeństwem, a nie przed administracją państwową, politykami czy swoimi
sponsorami za kultywowanie, rozwój i udostępnianie wiedzy powstającej w wyniku
poszukiwania prawdy i za kształcenie ludzi, którzy tę wiedzę będą potrafili uzupełniać, wykorzystywać i przekazywać następnym pokoleniom.
Z tej przyczyny nie mogą się one kierować względami doraźnymi, którymi zwykle
interesują się politycy, lecz muszą swoją perspektywą wybiegać daleko w przyszłość.
Stanowią bowiem jeden z tych niezbędnych, ponadczasowych elementów struktur
społecznych, który przez tworzenie odpowiedniego klimatu i systemu wartości
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związanego z wiedzą naukową, sprzyja rozwojowi jednostek decydujących o przyszłości cywilizacyjnej i kulturowej społeczeństw.
Uniwersytety spełniają więc względem społeczeństwa komplementarną funkcję
wobec tej roli Kościoła, która związana jest z przechowywaniem i krzewieniem wartości odnoszących się do zasad moralnych. Nic też dziwnego, że pierwsze uniwersytety wyrosły w ścisłym współdziałaniu z Kościołem, chociaż wkrótce scholastyczny
porządek, w którym traktowano religię jako źródło wiedzy o naturze świata, doprowadził do jej konfliktu z poznaniem naukowym, którego symbolem stał się proces
Galileusza (dopiero w 1992 r. Kościół przyznał, że w sprawie Galileusza został popełniony błąd). Konflikt ten był brzemienny w negatywne skutki zarówno dla Kościoła,
jak i dla nauki. Pogłębił się wraz z powstaniem XVIII-wiecznego światopoglądu
naukowego, który usiłował przeciwstawić wiedzę racjonalną wiążącą się z nauką,
czyli poznaniem doświadczalnym, wiedzy intuicyjnej, wynikającej z wiary. Prowadził
on do poglądu, a później i doktryny politycznej, że wiarę można zastąpić nauką,
a Kościół wyzwolonym Uniwersytetem, co stanowiło jak gdyby odwrócenie średniowiecznego scholastycznego porządku. Wiemy jednak obecnie, że obydwa te porządki
są błędne, gdyż umysł ludzki posługuje się niezależnie i niesprzecznie zarówno
wiedzą intuicyjną, jak i racjonalną, oraz że jedna z nich nie może zastąpić drugiej. Jest
tak dlatego, że dwa odwieczne pytania, przed którymi stoi myślący człowiek, a więc
pytanie o to, jaki jest świat i pytanie o cel, dla którego on powstał, o sens życia, nie
znajdują odpowiedzi w ramach tego samego rodzaju świadomości.
Ze społecznej roli uczelni wyższych wynika, iż stoją przed nimi dwa główne zadania, które muszą one harmonijnie spełniać: pierwszym z nich jest edukacja, prowadząca do zrozumienia kontekstu wiedzy i promowania wartości intelektualnych,
a drugim szkolenie, dzięki któremu nabywane są umiejętności praktyczne. Celem
nowoczesnej wyższej uczelni jest więc tworzenie studentom warunków dla opanowania podstaw wiedzy i umiejętności związanych ze studiowaną dziedziną, wyrabianie techniki komunikowania się, kształtowanie formacji intelektualnej i wreszcie
wykształcenie trudnej sztuki dokonywania wyborów.
W całą tę infrastrukturę studiowania wkrada się konieczność zagwarantowania
studentom odpowiednich warunków przemieszczania się (sprawnie, szybko, na czas,
do celu). Odpowiedzialność za te warunki przesuwa się nie tylko w kierunku uczelni
wyższych, ale przede wszystkim w kierunku państwa, a dokładniej władz lokalnych
i/lub regionalnych. Potrzeba czasoprzestrzennej transformacji dóbr istniała od zawsze, teraz potrzeba ta szczególnie rozwija się w kontekście transformacji osób.
Współczesne systemy logistyczne tworzone są w różnych obszarach życia społecznego. Dopasowując system logistyczny do ww. opisanych warunków, możemy mówić
o logistyce miejskiej, a więc tym obszarze, który jest efektem decentralizacji zarządzania systemami logistycznymi.
Logistyka miejska (ang. city logistics, niem. Stadtlogistik) stanowi narzędzie rozwiązywania problemów wysoce zurbanizowanych obszarów, które stanowią miasta,
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aglomeracje miejskie i metropolie. Logistyka miejska ma zatem wymiar makroekonomiczny, dość skoncentrowany, dokładnie określony i ograniczony zarazem do
specyficznego rodzaju mikroregionów. Logistyka miejska podlega tym samym zasadom, którymi cechuje się logistyka we wszystkich pozostałych wymiarach. U jej podstaw leżą zatem podejście systemowe i wynikająca z niego zasada patrzenia przez
pryzmat całości, analiza współzależności kosztowych, poszukiwanie efektów synergicznych, zasad koordynacji działań i orientacji na przepływy. Logistyka miejska to
zasadniczo te same procesy, które stanowią treść logistyki w każdym jej wymiarze,
a więc transport, składowanie, procesy informacyjne i obsługa klienta. Nabierają one
jednak nowego znaczenia, nowego wymiaru, mają swoją odrębną specyfikę.
Aby realizować ww. cele, uczelnie opierają swoje działanie na dwóch podstawowych zasadach, odróżniających je od szkół innego typu.
Pierwsza z nich dotyczy relacji występującej między profesorem i studentem,
która jest inna od znanych ze szkoły średniej stosunków pomiędzy nauczycielem
i uczniem. W przeciwieństwie do sytuacji w szkole, profesorowie wyższej uczelni
w rzeczywistości nie uczą studentów (a w każdym razie nie powinni tego robić). Ich
rolą jest bowiem występowanie w roli przewodników w samodzielnym opanowywaniu studiowanego problemu, we wnikaniu w naturę rzeczy, pomoc w zgłębianiu
dyscypliny, której studia są poświęcone. Ta różnica między szkołą a uczelnią spowodowana jest tym, że studia wyższe mają na celu przede wszystkim rozwinięcie nawyku samodzielnego, kreatywnego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów
w danej dziedzinie. Charakteryzując specyficzną i twórczą więź istniejącą pomiędzy
profesorami i studentami uczelni wyższych, ktoś powiedział wiele lat temu, że gdy
student ma zaufanie do profesora, to czyni słusznie, gdyż zaufanie to pozwala mu
szybciej wniknąć w studiowaną dziedzinę, którą profesor już zna, a której student
jeszcze nie poznał. Ale osiągnięcie poznania nie polega na zaufaniu profesorowi.
Student może posiąść wiedzę lub jej nie posiąść, lecz gdy już ją zdobędzie, staje się to
dlatego, że sam uchwycił prawdę tego, co wie. Tak więc studia narzucają konieczność
aktywnego, a nie biernego stosunku do studiowanej dyscypliny, a ich program opiera
się (i musi się opierać) na ryzykownym założeniu, że ten, kto studiuje, chce wiedzę
posiąść.
Druga zasada wiąże się z zachodzącym w trakcie studiów bezpośrednim zetknięciem studentów z nauką. Aby zapewnić skuteczność i autentyczność tego kontaktu,
wiedzę na uczelni typu akademickiego studenci otrzymują z pierwszej ręki, to znaczy
od ludzi, którzy sami zajmują się jej tworzeniem. Mechanizm nowoczesnego uniwersytetu polega na tym, że student pobierając wiedzę uczestniczy równocześnie
w procesie jej tworzenia i to właśnie wymaga, aby stosunki między profesorami
i studentami miały partnerski charakter. Stanowi to też skuteczne zabezpieczenie
uniwersytetu przed skostnieniem, gdyż ciągła i otwarta weryfikacja procesu dochodzenia do prawdy przyczynia się do tego, że głównym kryterium weryfikującym,
zarówno profesurę, jak i studentów staje się poziom i rzetelność posiadanej przez
nich wiedzy.
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Przejdźmy teraz do natury procesu studiowania. Z tego co do tej pory było
powiedziane, należy wyciągnąć wniosek, iż z faktu podjęcia studiów wyższych wynika
konieczność zmiany wyniesionego ze szkoły stosunku studenta do nauki.
W szkole średniej nauka przedstawiana bywa zwykle jako zamknięty, uporządkowany gmach, świątynia, przed którą należy zdejmować czapkę.
Studiując, można szybko spostrzec, że chociaż nauka, dzięki swej metodzie, stanowi uporządkowany i obiektywny gmach, to jednak gmach ten nie jest zamknięty, nie
jest skończony i nigdy skończony nie zostanie. Co więcej, również dzięki tej metodzie,
pojawiają się czasem istotne wątpliwości, czy wszystkie jego elementy zostały zbudowane prawidłowo. Studia pozwalają dojść do stwierdzenia, że teorie naukowe nie są
prawdziwie dosłownymi opisami otaczającego nas świata, a jedynie pewnymi wydedukowanymi systemami, których celem jest porządkowanie i przewidywanie związków występujących między obserwowanymi przyczynami a ich skutkami i wyrażenie
tych związków w postaci pewnych modeli, hipotez czy teorii, zapisanych za pomocą
języka matematyki. Systemy te podlegają ciągłej ewolucji. Wynika to stąd, że chociaż
natura jest poznawalna (gdyby było inaczej, nauki uprawiać by nie było można!), to
jednak zakres tego, co zostało do poznania, rozszerza się w miarę dokonywania
kolejnych odkryć. Powstają one na linii odgraniczającej to, co jest poznane od nieznanego czy niezrozumiałego, przy czym linia ta, zgodnie z prawami geometrii, wydłuża
się w miarę rozszerzania obszaru poznania. Mamy więc do czynienia z paradoksem:
im więcej zostało odkryte, tym więcej zostaje do odkrycia! Dlatego też ci spośród
studentów, którzy chcieliby poznać gorycz i radość pracy naukowej, nie muszą obawiać się, iż zabraknie im pól do badania.
Nie inaczej jest także w obszarze logistyki. Za pomocą języka matematycznego,
modeli, stawianych hipotez można tworzyć i kształtować podstawowe kategorie
logistyczne, jak np. zarządzanie przepływem materiałów, zasobami, zapasami, zamówieniami, magazynem, transportem. Narzędzia odkrywania, tworzenia, kształtowania nowych obiektów logistycznych, mają zastosowanie także w przypadku projektowania kompleksowych systemów logistycznych systemów informatycznych
w logistyce, jak również do prognozowania popytu i analiz rynku. Paradoks ten może
trwać także w logistyce. Im więcej odkryto, tym więcej pozostaje do odkrycia.
Aby studiować, należy wyrobić w sobie niezbędną dla każdego stykającego się
z nauką umiejętność krytycznego wątpienia. Podstawowa zasada metody naukowej
polega bowiem na uznawaniu za pewne tylko tego, co wynika z niewątpliwej oczywistości, a więc co jest udowodnione w sposób nie podlegający wątpliwości i może być
doświadczalnie sprawdzone w powtarzalnych eksperymentach. Wszystko, co nie jest
oczywiste lub co jest wątpliwe, należy uważać jedynie za hipotezę, którą trzeba
poddawać metodycznej krytyce. Nie znaczy to jednak, że coś, co dziś nie jest jeszcze
nauką, jutro się nią nie stanie, gdyż dzięki rozwojowi teorii i technik doświadczalnych
podda się rygorom metody naukowej. Historia dostarcza nam niejednego podobnego przykładu. Ta droga wydaje się mozolna i zniechęcająca, ale trzeba podkreślić,
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że dzięki niej właśnie nauka stanowi jedną z nielicznych przygód ludzkości, która się
powiodła.
Musimy również pamiętać, że, jak wynika z przeprowadzonego wywodu, wiedza
poznawana w czasie studiów nie stanowi pełnego odbicia rzeczywistości, gdyż jest
adekwatna tylko dla obecnego etapu poznania i obecnego stanu praktyki.
Wiele z koncepcji, zasad czy metod, które uznawane są w dniu dzisiejszym, za kilka
czy kilkanaście lat zostanie zastąpionych nowymi, lepszymi, pozwalającymi na stosowanie wyższego stopnia uogólnienia lub bardziej szczegółowego ujęcia, czy wreszcie
na lepsze spełnianie wymogów techniki. Nie inaczej będzie w przypadku systemów
logistycznych. Jak będą organizowane i zarządzane te systemy za kilka lat trudno
w tej chwili jednoznacznie zdefiniować, to że ulegną przemianom, transformacji, do
panujących w przyszłości wymogów, jest więcej niż pewne. Ocenia się, że na początku
XIX wieku całkowity zasób wiedzy powiększał się dwukrotnie co 50 lat, w połowie
obecnego stulecia co 20 lat, a dzisiaj następuje to zaledwie w ciągu dekady, przy czym
w niektórych dziedzinach, jak w mikroelektronice, w ciągu zaledwie 3 lat! Tym
samym nie na długo przyda się wiedza wyniesiona z uczelni, a na ludziach, którzy
zdecydowali się zajmować nauką czy techniką ciąży trudny obowiązek ustawicznego
dokształcania się. Nabyta w czasie studiów sprawność intelektualna jest tym właśnie
narzędziem, które pozwala nam na ciągłe zdobywanie wiedzy. Odwołując się do
przykładu logistyki, warto spojrzeć na rynek usług spedycyjno-transportowych. To co
jeszcze kilka lat temu wydawało się niemożliwe do przewiezienia, dziś nie stanowi już
żadnego problemu. Firmy spedycyjne przewiozą wszystko, poczynając od egzotycznych zwierząt, kończąc na próbkach krwi, zawierających wirusa ptasiej grypy.
Ponieważ przedmiot naszych studiów jest tak szybko zmienny, powstaje uzasadnione pytanie, po co w ogóle studiować i jak studiować, nie mówiąc już o pytaniu
o to, jak ten proces studiowania zorganizować. Odpowiedź znajdujemy w stwierdzeniu, że w każdej dyscyplinie naukowej czy technicznej istnieją elementy o różnej
dynamice zmienności. Niektóre z nich, ulokowane na owej ciągle poszerzającej się
granicy poznania, podlegają niesłychanie szybkim przeobrażeniom. Są też jednak
pewne elementy podstawowe, w których zmiany zachodzą znacznie wolniej, istnieją
wreszcie zasady naczelne, o bardzo wielkiej trwałości, stanowiące rdzeń całego systemu wiedzy. Jednak i one, w miarę rozwoju nauki, wypełnione są coraz to nową
treścią. Doskonałe opanowanie tych podstawowych, wolno zmieniających się
elementów wiedzy naukowej tworzy fundament, na którym możemy budować nasze
zrozumienie szybko zmieniającego się świata. Stanowią one tym samym wyposażenie intelektualne, które uczelnia chce pomóc zdobyć studentom, aby przygotować
ich do twórczego działania w nadchodzącym półwieczu, do posługiwania się teoriami, koncepcjami i metodami, których profesorowie jeszcze nie znają (i pewnie już nie
poznają), a które niewątpliwie powstaną w czasie życia zawodowego dzisiejszych
studentów. Tak naprawdę nikt nie wie, czego należałoby obecnie uczyć studentów,
aby przygotować ich do twórczej pracy w następnym półwieczu. Świadomość tego
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leży u podstaw współczesnego modelu uniwersytetu, w którym daleko odchodzi się
od wąskiego i szczegółowego specjalizowania na korzyść szerokiej i swobodnie tworzonej bazy podstawowej wiedzy i podstawowych umiejętności.
W trakcie studiów następuje więc poznawanie wiedzy tworzonej i weryfikowanej
w ciągu stuleci mozolnej pracy dziesiątków tysięcy naukowców i inżynierów całego
świata.
Izaak Newton określił ich znaczenie dla tworzenia przyszłości: „Mogłem spojrzeć
daleko, bo stałem na barkach gigantów. Nazwiska niektórych z nich będą powtarzane
na wykładach i trzeba będzie je pamiętać podczas egzaminów. Inni pozostaną bezimienni, co wcale nie znaczy, że ich praca była mniej warta. Wiedza ta stanowi podsumowanie ogromnego doświadczenia, wynikającego zarówno z poznania naukowego,
jak i z rozwoju praktycznych umiejętności, będących naszym wspólnym dziedzictwem kulturowym i cywilizacyjnym, które studenci mają przejąć przy pomocy swoich
profesorów, by je wzbogacić, a w przyszłości przekazać z kolei swoim następcom”.
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA – ZNACZENIE, WYMIAR, SENS

Nieocenionej Pani Profesor Annie Węgrzyniak –
ks. Tadeusz Borutka
Wielkość – czym jest? W świata bezhołowie / wrzyna się na przełaj Jego los. / Żadna z gwiazd nie
dąży tak na wprost. / Popatrz! Oto wielcy trzej królowie // zewsząd wloką kosztowności stos, //
które każdy ceni z nich najwięcej. / Może dziwią ciebie takie dary. / Ale spójrz, jak w lichej swej
stajence / On nad wszystkie ogromnieje miary. // Wydobyte z morskich den jantary, // złoto
i wonności, co o bladość / przyprawiają twarz i myśli mącą, / rzeczą stają się przemijającą, /
której miewa się na końcu zadość. // Ale On (zobaczysz): On jest radość.
(Rainer Maria Rilke, Chrystusowe narodziny, tłum. Artur Sandauer).

Rok temu uczestniczyłem w pięknym koncercie Chóru Akademii TechnicznoHumanistycznej, który początkiem stycznia odbył się w sali koncertowej Państwowej
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej.
Podczas tego noworocznego spotkania, niosącego – jak pięknie ujął to rektor ATH
prof. Ryszard Barcik – przesłanie wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa na rozpoczynający się 2011 rok, uroczyste kolędowanie uczelnianego Chóru ubogaciły
wystąpienia prof. dr hab. Anny Węgrzyniak. Pani Profesor mówiła o znaczeniu świąt
i tradycji Bożego Narodzenia, przybliżyła zgromadzonym obrzędy świąteczno-noworoczne w regionie Podbeskidzia, podkreśliła rolę kobiet w rozwoju form kolędowych,
odwołała się też do licznych przykładów obecności treści bożonarodzeniowych
w literaturze. Słuchałem jej słów w zadumie, zauroczony znakomitą znajomością
zagadnienia i ujmującą formą przekazu.
Wypowiedzi Pani Profesor skłoniły mnie do wielu przemyśleń. W sercu ożyły
świąteczne wspomnienia z rodzinnego domu, a na myśl przyszły różnorakie refleksje
związane z przeżywaniem i społecznym znaczeniem świąt Bożego Narodzenia we
współczesnym świecie. Poruszony wystąpieniem Pani Profesor postanowiłem podjąć
temat z punktu widzenia religijnego, jako teolog, który na co dzień uprawia zagadnienia związane ze społecznym nauczaniem Kościoła. A uczyniłem to dlatego, że
w dzisiejszych czasach, jakże często i zupełnie bezpodstawnie, odziera się święta
Narodzenia Chrystusa z wymiaru religijnego, bez którego tracą one swój sens
i wymiar.
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Nie po raz pierwszy spostrzegam, jak twórcza i inspirująca jest dla mnie znajomość
z Panią Profesor. Kontakt z Nią – poprzez rozmowę, słuchanie wykładu, lekturę Jej
tekstów – leży u źródeł wielu moich własnych refleksji, rozważań, intelektualnych
i duchowych poszukiwań. Tym bardziej cenię sobie fakt, że dane mi było Ją spotkać na
mojej życiowej drodze. A stało się to już dawno, gdy w latach 1984–1992 byłem duszpasterzem akademickim przy Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu, gdzie organizując
życie religijne studentów, nawiązywałem duszpasterskie kontakty z wykładowcami
uniwersyteckich Wydziałów: Filologii, Techniki i Nauk o Ziemi, a także z naukowymi
pracownikami Wydziału Farmacji Śląskiej Akademii Medycznej. Wielu z nich, zwłaszcza wykładowców polonistyki, zachęconych do współpracy przez śp. prof. dr hab.
Irenę Bajerową, wielką ambasadorkę duszpasterstwa środowisk uczelnianych, brało
udział w naszych spotkaniach, wygłaszało prelekcje, uczestniczyło we Mszach św.
W tym właśnie okresie poznałem panią Annę Węgrzyniak, wówczas młodego doktora. Zapamiętałem ją jako człowieka niezwykle otwartego, przyjacielskiego, wspaniale
łączącego dary rozumu z darami serca.
Kto by pomyślał, że po latach Pan Bóg przyprowadzi nas do Bielska-Białej. Mnie już
jako wykładowcę teologii, a Panią Profesor jako wykładowcę filologii polskiej, mnie
jako dyrektora Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego, Panią Profesor jako
założycielkę Wydziału Humanistyczno-Społecznego przy Akademii Techniczno-Humanistycznej. Nowo powstająca polonistyka w Bielsku-Białej przez osiem lat korzystała z pomieszczeń naszego Instytutu i naszej biblioteki. Można powiedzieć, że
tamte początki zaowocowały licznymi kontaktami naukowymi i przyniosły wiele
dobra naszemu środowisku. Wtedy zrodziła się m.in. myśl o wspólnych konferencjach naukowych i wydawaniu pisma „Świat i Słowo”.
Przez wszystkie lata naszej współpracy wrażenie, jakiego doznałem niegdyś
w pierwszych kontaktach z panią Anną Węgrzyniak, wielokrotnie się potwierdzało. To
człowiek bardzo otwarty, i – co niezwykle ważne – w swoim otwarciu na dialog szukający dobra, wręcz pomnażający dobro, jakiego wielkie pokłady w sobie nosi. Dla niej,
nieraz się o tym przekonywałem, nie są ważne różnice społeczno-religijne, dla niej
nade wszystko liczy się człowiek. W takim duchu Pani Profesor podejmuje i realizuje
wszelkie kontakty naukowo-dydaktyczne. Zadziwia przy tym swoją wszechstronnością – bez cienia przesady można Ją nazwać człowiekiem renesansu! Ta znawczyni
literatury, miłośniczka muzyki, teatru, filmu, doskonale orientuje się w problemach
współczesnego świata. Nieobce są jej również kwestie religijne. Dużo na ten temat
czyta. Rozmowy z Nią, a raczej dyskusje, nie są łatwe, wymagają od rozmówcy wiedzy
i rzeczowej argumentacji. Ale jakże są pasjonujące!
Z prawdziwie wielką radością śpieszę w imieniu własnym i całej wspólnoty Instytutu Teologicznego wyrazić Pani Profesor wdzięczność za wspólne lata naukowej
przyjaźni, za bliską i twórczą współpracę. Oby trwała ona jak najdłużej!
Pani Profesor, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, które są stałym przedmiotem mojej modlitwy. Niech Święta Anna wyprasza Pani u Boga hojne
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łaski, zwłaszcza pewność realizacji życiowego powołania, satysfakcję wewnętrzną
z pełnionej posługi profesorskiej, zdrowie, spokój duszy oraz życzliwość ludzi, przynajmniej tych, którzy podobnie jak ja, doświadczyli od Pani Profesor wiele dobra.
Życzę też Pani pięknych podróży, najlepiej do ukochanego Paryża, ale i ciągłych
powrotów do nas, bielszczan. Bo tak jak trudno byłoby sobie wyobrazić polonistykę
na Uniwersytecie Śląskim bez prof. Ireny Bajerowej, tak nie sposób wyobrazić sobie
bielskiej polonistyki bez pani prof. Anny Węgrzyniak. Powiem więcej – nie wyobrażam sobie mojego kochanego miasta bez Pani Profesor, ani ulic Korna i Żeromskiego
bez Niej!
W dniu jubileuszu ślę Pani, Droga Jubilatko, bukiet złożony z kwiatów naszych najlepszych myśli. Załączam do niego ostatnie życzenie, bodaj najważniejsze: w kontekście dedykowanego Pani artykułu o Bożym Narodzeniu, życzę Pani radości – tej zwykłej, codziennej radości życia, ale zarazem codziennego udziału w radości niezwykłej,
jaką swoim narodzeniem darował nam Chrystus. Niech ta radość prowadzi Panią
przez kolejne lata życia. Plurimos annos!

***
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Boże Narodzenie ze względu na cechującą je atmosferę jest świętem powszechnym. W istocie, każdy człowiek, niezależnie od światopoglądu, może dostrzec w tym
dorocznie obchodzonym święcie chrześcijańskim coś nadzwyczajnego i transcendentnego, coś niepojętego, co głęboko przemawia do serca. Oto Stwórca przyjmuje
perspektywę stworzenia, Dawca życia uświęca prozę życia, Wszechmocny staje się
dziecięciem...
Narodziny dziecka niosą radość. Bezbronne niemowlę pobudza do uważności
i troski, budzi wzruszenie i czułość. Boże Narodzenie to spotkanie z Bogiem w postaci
dziecka, kwilącego w skromnej grocie.
Religijne treści uroczystości Bożego Narodzenia pokazują swoją wyjątkowość na
tle szeregu zwyczajów kulturowych, które na trwałe wyznaczyły rytm życia nie tylko
chrześcijan. Tematyka bożonarodzeniowa – bogato zapisana w literaturze, utrwalona
w sztuce, przekazywana w tradycji rodzinnej, wyśpiewywana w kolędach i pastorałkach, prezentowana w szopkach, zachowana w zwyczajach ludowych – jest jednym
z najważniejszych wytworów naszej kultury i świadectwem naszego duchowego dziedzictwa.
Historyczne początki Świąt Bożego Narodzenia
Znaczenie Narodzenia Pańskiego podkreślają historyczne początki tej uroczystości. Warto wiedzieć, że pierwotnie w kształtowaniu się roku liturgicznego Kościoła
punktem wyjścia nie było narodzenie Chrystusa, lecz wiara w Jego zmartwychwstanie. Dlatego najstarszym świętem chrześcijaństwa nie jest Boże Narodzenie, lecz
Wielkanoc. To właśnie zmartwychwstanie Chrystusa dało początek Kościołowi. Boże
Narodzenie jako czas wyjątkowy, pozwalający przeżywać misterium przyjścia Boga na
ziemię, doceniano stopniowo, w miarę rozwoju wiary chrześcijańskiej, a szczególną
rolę w tym względzie odegrał św. Franciszek z Asyżu.
Na początku naszej ery data Godów, czyli świąt Bożego Narodzenia, była ruchoma,
aż wreszcie ustalono ją na czas przesilenia zimowego. Ludy pogańskie wierzyły, iż
wtedy Słońce rodzi się na nowo, bo dzień stawał się dłuższy. W zależności od wierzeń
i zwyczajów danej kultury święto odradzania się Słońca przybierało różne formy:
w starożytnym Rzymie obchodzono Saturnalia, w Persji narodziny bóstwa Słońca
Mitry, u ludów germańskich Jul, a u Słowian Święto Godowe związane z kultem boga
Swaroga. Wiele uwagi poświęcano w tym czasie duszom zmarłych przodków1.
Jako pierwszy Hipolit Rzymski w swoim komentarzu do Księgi proroka Daniela,
napisanym ok. 204 r., wyraźnie stwierdził, że Jezus urodził się 25 grudnia. Potem niektórzy egzegeci zauważyli, że w tym dniu obchodzono święto Poświęcenia Świątyni
Jerozolimskiej, ustanowione przez Judę Machabeusza w 164 r. przed Chrystusem.
Zbieżność dat miałaby zatem oznaczać, że przez przyjście Jezusa, który pojawił się
jako Boża światłość pośród nocy, dokonuje się prawdziwe poświęcenie świątyni.
W chrześcijaństwie święto Bożego Narodzenia przyjęło definitywną formę
w IV w., kiedy zastąpiło ono rzymskie święto Sol Invictus (niezwyciężonego słońca),
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sprawowane u schyłku cesarstwa. W ten sposób zostało uwydatnione, że narodzenie
Chrystusa jest zwycięstwem prawdziwego światła nad mrokami zła i grzechu. Jednak
szczególna i intensywna atmosfera duchowa, towarzysząca Bożemu Narodzeniu,
upowszechniła się w średniowieczu dzięki św. Franciszkowi z Asyżu, który głęboko
2
umiłował Jezusa człowieka, Boga-z-nami . Tomasz z Celano, pierwszy biograf biedaczyny z Asyżu, w Żywocie drugim opowiada, że św. Franciszek „gorliwiej niż wszystkie
inne uroczystości świętował z niewysłowioną pieczołowitością Narodzenie Dziecięcia
Jezus i nazywał świętem nad świętami dzień, w którym Bóg, stawszy się małym dzie3
cięciem, ssał ludzką pierś” . To szczególne nabożeństwo do tajemnicy wcielenia dało
początek słynnym obchodom Bożego Narodzenia w Greccio. Prawdopodobnie inspiracją dla św. Franciszka była jego pielgrzymka do Ziemi Świętej oraz żłóbek w bazylice
Matki Boskiej Większej w Rzymie. Św. Franciszek kierował się pragnieniem doświadczenia w konkretny, żywy i aktualny sposób pokornej wielkości wydarzenia, jakim
było narodzenie się Dziecięcia Jezus, i podzielenia się płynącą stąd radością ze wszystkimi.
W swoim dziele poświęconym św. Franciszkowi Tomasz z Celano mówi o nocy
szopki w Greccio w sposób żywy i wzruszający, przyczyniając się znacznie do rozpowszechnienia się tej najpiękniejszej tradycji bożonarodzeniowej, jaką jest szopka. Noc
z Greccio w istocie przydała na nowo głębi chrześcijaństwu i piękna świętu Bożego
Narodzenia i uczyła lud Boży przyjęcia jego najbardziej autentycznego przesłania,
szczególnego ciepła i umiłowania oraz adorowania człowieczeństwa Chrystusa. To
szczególne podejście do Bożego Narodzenia nadało wierze chrześcijańskiej nowy
wymiar. Wielkanoc stawiała w centrum moc Boga zwyciężającego śmierć, dającego
początek nowemu życiu i uczącego nadziei na przyszły świat. Dzięki św. Franciszkowi
i jego szopce została uwydatniona bezbronna miłość Boga, Jego pokora i łaskawość,
które objawiają się ludziom we wcieleniu Słowa, aby uczyć nowego sposobu życia
4
i kochania .
Tomasz z Celano opowiada, że tamtej nocy Bożego Narodzenia Franciszek doznał
łaski cudownej wizji. Zobaczył leżące nieruchomo w żłobie małe dziecko, które zostało przebudzone ze snu właśnie przez obecność Franciszka. I dodaje: „Wizja ta nie
odbiegała od faktów, ponieważ dzięki Jego łasce, działającej za pośrednictwem Jego
świętego sługi Franciszka, Dziecię Jezus zmartwychwstało w sercach wielu, którzy
o Nim zapomnieli, i wyryło się głęboko w ich kochającej pamięci”5. Obraz ten przedstawia bardzo precyzyjnie to, co żywa wiara i miłość Franciszka do człowieczeństwa
Chrystusa wniosły w chrześcijańskie święto Bożego Narodzenia: odkrycie, że Bóg
objawia się w delikatnych członkach Dziecięcia Jezus. Dzięki św. Franciszkowi lud
1)
Benedykt XVI, Przez Wcielenie Bóg rzeczywiście stał się Bogiem z-nami. Audiencja generalna (23 XII 2009),
„L'Osservatore Romano” (wydanie polskie) 31(2010) nr 2(320) s. 7.
2)
Ibidem.
3)
Źródła franciszkańskie, (red. R. Prejs, Z. Kijas), Kraków 2005, n. 199, s. 492.
4)
Benedykt XVI, Przez Wcielenie Bóg rzeczywiście stał się Bogiem z-nami, op. cit., s. 9.
5)
Tomasz z Celano, Żywot pierwszy, Poznań 1992, n. 86, s. 307.
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chrześcijański mógł uświadomić sobie, że w Boże Narodzenie Bóg zlikwidował wszelkie bariery i pokonał wszelkie odległości, prawdziwie stając się Emmanuelem,
Bogiem-z-nami. W tym Dziecięciu Bóg tak bardzo zbliżył się do ludzi, że odtąd człowiek może zwracać się do Niego przez ty i odnosić się do Niego z poufałością i wielką
6
miłością, jak w stosunku do nowo narodzonego dziecka .
W tym Dziecięciu bowiem objawia się Bóg-Miłość: Bóg przychodzi bezbronny, nie
używając siły, ponieważ nie zamierza dokonywać podboju – nie chce wtargnąć do
ludzkiego serca z zewnątrz, lecz pragnie, by człowiek przyjął Go w wolności. Bóg staje
się bezbronnym Dziecięciem, by przezwyciężyć ludzką pychę, przemoc, żądzę posiadania. W Jezusie Bóg przyjął tę kondycję ubóstwa i bezbronności, by zdobyć nas
miłością i doprowadzić do naszej prawdziwej tożsamości. Nie zapominajmy, że największym tytułem Jezusa Chrystusa jest właśnie tytuł „Syn”, Syn Boży. Na Boską
godność wskazuje określenie w dalszym ciągu nawiązujące do pokornej kondycji
betlejemskiego żłobu, chociaż odpowiadające w jedyny sposób Jego Bóstwu, które
jest Bóstwem „Syna”.
Ponadto Jego kondycja dziecka wskazuje nam, jak możemy spotkać Boga i cieszyć
się Jego obecnością. Właśnie w świetle Bożego Narodzenia łatwiej pojąć słowa Jezusa: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa
niebieskiego” (Mt 18, 3). Kto nie zrozumiał tajemnicy Bożego Narodzenia, nie zrozumiał decydującego elementu życia chrześcijańskiego. Kto nie przyjmuje Jezusa
sercem dziecka, nie może wejść do królestwa niebieskiego: oto, co Franciszek chciał
przypomnieć chrześcijaństwu swoich czasów i wszystkich czasów, aż do dziś.
Teologiczny sens świąt
Święta Bożego Narodzenia poprzedza liturgiczny czas adwentu. W tym okresie
chrześcijanie podążają w dwóch kierunkach: ku ostatecznemu celowi swego pielgrzymowania, jakim jest spotkanie z powracającym w chwale Chrystusem oraz ku
Betlejem, gdzie chcą pochylić głowy przed nowo narodzonym Synem Bożym. Można
powiedzieć, że w klimacie adwentowej nadziei, w sposób nadzwyczajny przyszłość
łączy się z przeszłością, jest w niej mocno osadzona i wyznacza ramy czasu teraźniejszego7. Chrześcijanom czterotygodniowy czas adwentu ma przypominać o głębszym
znaczeniu tego okresu, który należy rozciągnąć na całe życie, prowadzące do spotkania z Bogiem8.
Św. Maksym z Turynu, biskup żyjący na przełomie IV i V w., mówi w jednej ze swoich homilii: „Czas daje nam odczuć, że narodzenie Chrystusa Pana jest bliskie. Poprzez
6)
Benedykt XVI, Betlejemscy pasterze pospieszyli nie zwlekając, „L'Osservatore Romano” (wydanie polskie)
31(2010) nr 2(320) s. 9.
7)
B. Widła, Dobra nowina o Narodzeniu Pańskim. Na Wielki Jubileusz Wcielenia 2000, Verbinum 2000.
8)
Benedykt XVI, W Betlejem znajdujemy naszą nadzieję, „L'Osservatore Romano” (wydanie polskie) 31(2010) nr
2(320) s. 10.
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swoje niedostatki świat mówi, że wkrótce coś go odnowi, i niecierpliwie oczekując
pragnie, aby blask jeszcze jaśniejszego słońca rozświetlił jego ciemności... To oczekiwanie stworzenia przekonuje również nas, byśmy czekali na wzejście Chrystusa,
nowego Słońca”9.
Radosne oczekiwanie, znamienne dla dni poprzedzających Boże Narodzenie, to
niewątpliwie zasadnicza postawa chrześcijanina, który pragnie owocnie przeżyć na
nowo spotkanie z Tym, który przychodzi, by zamieszkać pośród ludzi – z Jezusem
Chrystusem, Synem Bożym, który stał się człowiekiem. Takie usposobienie serca znajdujemy jako przykład u osób, które jako pierwsze przyjęły nadchodzącego Mesjasza:
u Zachariasza i Elżbiety, u pasterzy, prostego ludu, a w szczególności u Maryi i Józefa,
których tajemnica narodzin Chrystusa dotyczyła osobiście, budząc lęk, ale przede
wszystkim radość.
Cały Stary Testament jest jedną wielką obietnicą, która miała spełnić się wraz
z nadejściem potężnego zbawcy. Świadczy o tym w szczególności Księga proroka
Izajasza, która mówi o cierpieniach dziejowych i całego stworzenia, oczekującego na
odkupienie. Miało ono dać całemu światu nowe siły i nadać nowy kierunek. I tak,
obok oczekiwania postaci z Pisma Świętego, na przestrzeni dziejów znajduje miejsce
i nabiera sensu także i nasze oczekiwanie, które przeżywamy w tych dniach i które
sprawia, że zachowujemy czujność przez całą drogę naszego życia. Cała ludzka egzystencja jest bowiem ożywiana owym głębokim uczuciem, pragnieniem, aby to, co
najprawdziwsze, najpiękniejsze i największe, co dostrzegliśmy i przeczuliśmy umysłem i sercem, przyszło do nas i na naszych oczach stało się realne, i by nas umocniło.
Często w tych dniach można usłyszeć słowa: „Oto nadchodzi Pan wszechmogący:
nazwą Go imieniem Emmanuel, Bóg z nami” (Antyfona na wejście, Msza św. z 21
grudnia). Podczas liturgii, która uaktualnia to misterium, już stoi u drzwi Ten, który
przychodzi wybawić człowieka od grzechu i od śmierci, Ten, który po nieposłuszeństwie Adama i Ewy ponownie przygarnia człowieka i otwiera mu na oścież drzwi do
prawdziwego życia. Wyjaśnia to św. Ireneusz w swoim traktacie Przeciwko herezjom,
kiedy pisze: „Chrystus stał się człowiekiem 'w ciele podobnym do ciała grzesznego'
(Rz 8, 3), aby wydać wyrok potępiający na grzech i w ten sposób wyrzucić go z ciała.
A przez to Chrystus wezwał człowieka do stania się Jemu podobnym i wskazał mu jako
zadanie 'być naśladowcą' Boga. Poddał go też Ojcowskiej władzy, aby ujrzał Boga, i dał
10
mu moc uchwycenia Ojca” .
Przewija się tu kilka ulubionych myśli św. Ireneusza o tym, że Bóg poprzez Dzieciątko Jezus napomina nas, byśmy stawali się do Niego podobni, byśmy Go naśladowali.
Człowiek nie widzi Boga, nie może Go zobaczyć i przez to tkwi w ciemności, nie zna
prawdy, nie zna samego siebie. Lecz człowiek, który nie może zobaczyć Boga, może
zobaczyć Jezusa. A wtedy już widzi Boga, wtedy zaczyna dostrzegać prawdę, zaczyna
żyć.
9)
10)

Św. Maksym z Turynu, Disc. [Mowa], 61 a, 1-3).
Św. Ireneusz, Księga 3, 20, 2-3.
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Zbawiciel przychodzi zatem, aby działanie zła i wszystko to, co oddala człowieka
od Boga, pozbawić mocy, aby przywrócić ludzkość do dawnej świetności i pierwotnego zamysłu Ojca. Poprzez swoje przyjście na świat Bóg wskazuje człowiekowi, a zarazem powierza mu zadanie, jakim jest dostrzeżenie Boskości w Chrystusie, naśladowa11
nie Go i dążenie do prawdziwego życia .
Św. Ireneusz stwierdza dalej: „Ten, który jest Słowem Boga, zamieszkał w człowieku i stał się 'Synem Człowieczym', aby przysposobić człowieka do przyjęcia Boga,
a Bogu dać możność zamieszkania w człowieku, stosownie do tego, co spodobało się
Ojcu. Dlatego też 'Znak' naszego zbawienia, Emmanuel zrodzony z Dziewicy, został
dany przez samego Pana”12.
Zazwyczaj na co dzień Bóg wydaje się być daleko od człowieka, od jego życia, od
jego myśli, jego działania. A przecież przychodząc na świat w ludzkim ciele, zbliżył się
do nas, więc i my powinniśmy przyzwyczajać się do przebywania z Bogiem. Ireneusz
odważa się na śmiałe stwierdzenie, że także Bóg powinien przyzwyczaić się do
przebywania z nami i w nas. I że być może Bóg powinien przygotować nas do Bożego
Narodzenia, przyzwyczaić nas do Siebie, tak jak i sam musi przyzwyczaić się do nas, do
13
naszego ubóstwa i naszej słabości . Dlatego też przyjście Pana ma na celu nauczyć
człowieka patrzeć oczami Boga i umiłować koleje losu własnego i losów świata.
Słowo, które stało się Dziecięciem, pomaga zrozumieć sposób działania Boga, aby
ludzie potrafili coraz bardziej poddawać się przemieniającemu działaniu Jego dobroci
i Jego nieskończonego miłosierdzia14.
Celebracja wydarzeń związanych z wcieleniem Syna Bożego
Każda celebracja jest urzeczywistnieniem w obecnej chwili misterium Chrystusa
i przedłużeniem historii zbawienia. Papież św. Leon Wielki mówi o Bożym Narodzeniu: „Choć do przeszłości należy to, co wydarzyło się w sensie cielesnym, jak wcześniej zostało ustalone w odwiecznym planie, jednakże wciąż adorujemy poród
Dziewicy, który przynosi nam zbawienie”15, i wyjaśnia: „ponieważ ten dzień nie przeminął, podobnie jak nie przeminęła moc dzieła, która została wówczas objawiona”16.
Celebrowanie wydarzeń związanych z wcieleniem Syna Bożego nie jest zwykłym
wspomnieniem faktów z przeszłości, ale uobecnieniem tajemnic niosących zbawienie. W liturgii, w sprawowaniu sakramentów tajemnice te stają się realne i skuteczne.

11) Benedykt XVI, Dlaczego Bóg stał się człowiekiem, „L'Osservatore Romano” (wydanie polskie) 28(2007) nr
2(290) s. 50.
12) Ibidem.
13) Benedykt XVI, Świat potrzebuje Zbawiciela, który narodził się dla wszystkich, „L'Osservatore Romano”
(wydanie polskie) 28(2007) nr 2(290) s. 48.
14) Benedykt XVI, Przez Wcielenie Bóg rzeczywiście stał się Bogiem z-nami, op. cit., s. 7.
15) Leon Wielki, Kazanie na Narodzenie Pańskie 29, 2.
16) Leon Wielki, Kazanie na Objawienie Pańskie 36, 1.
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Św. Leon Wielki mówi dalej: „To wszystko, co Syn Boży uczynił i czego nauczał, aby
pojednać świat, nie tylko poznajemy na podstawie opowiadań o dziełach dokona17
nych w przeszłości, ale wciąż oddziałuje na nas moc tych obecnych działań” .
W konstytucji o liturgii świętej Sobór Watykański II podkreśla, że dokonane przez
Chrystusa dzieło zbawienia trwa nadal w Kościele przez celebrację świętych tajemnic, dzięki działaniu Ducha Świętego. Już w Starym Testamencie, na drodze do pełni
wiary, znajdujemy świadectwa o tym, że obecność i działanie Boga przedstawiają
znaki, na przykład znak ognia (por. Wj 3, 2 nn.; 19, 18). Ale poczynając od Wcielenia,
następuje przełom: zbawczy kontakt z Bogiem ulega radykalnej zmianie, a ciało staje
się narzędziem zbawienia: Verbum caro factum est – „Słowo stało się ciałem” – pisze
ewangelista Jan, a Tertulian, autor chrześcijański z III w., mówi: Caro salutis est cardo
– „Ciało jest podstawą zbawienia”18.
Boże Narodzenie to już pierwociny sacramentum-mysterium paschale, czyli
początek centralnej tajemnicy zbawienia, osiągającej szczyt w męce, śmierci i zmartwychwstaniu, ponieważ Jezus zaczyna składać ofiarę z siebie od pierwszej chwili
swojej ludzkiej egzystencji w łonie Dziewicy Maryi. Noc Bożego Narodzenia jest więc
głęboko związana z wielkim nocnym czuwaniem paschalnym, kiedy odkupienie
dokonuje się w chwalebnej ofierze umarłego i zmartwychwstałego Pana. Żłóbek, jako
obraz wcielenia Słowa, w świetle opowiadania ewangelicznego już nawiązuje do
Paschy – co ciekawe, w tradycji wschodniej niektóre ikony Bożego Narodzenia przedstawiają Dzieciątko Jezus owinięte w pieluchy i złożone w żłobie mającym formę
grobu, co stanowi aluzję do chwili, gdy zostanie On zdjęty z krzyża, owinięty w płótno
19
i złożony w grobie wykutym w skale (por. Łk 2, 7; 23, 53) .
Wcielenie i Pascha to nie dwa osobne wydarzenia, lecz nierozdzielne i kluczowe
elementy wiary w Jezusa Chrystusa, wcielonego Syna Bożego i Odkupiciela. Krzyż
i zmartwychwstanie wiążą się z Wcieleniem. Tylko dlatego, że rzeczywiście Syn,
a w Nim sam Bóg „zstąpił” i „stał się ciałem”, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są
wydarzeniami, które postrzegamy jako współczesne i które nas dotyczą, wyrywają ze
szponów śmierci i otwierają przed nami przyszłość, w której to „ciało”, przemijalna
egzystencja ziemska wkroczy w Bożą wieczność. W tej jednoczącej perspektywie
Misterium Chrystusa, nawiedzenie żłobka przygotowuje do przyjęcia Eucharystii,
gdzie spotykamy obecnego w sposób rzeczywisty ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa – Chrystusa żywego20.
Tak więc liturgiczne obchody Bożego Narodzenia są nie tylko wspomnieniem, ale
przede wszystkim tajemnicą; są nie tylko pamiątką, ale także obecnością. Pojęcie
sensu tych dwóch nierozłącznych aspektów umożliwia głębokie przeżywanie całego
17)

Leon Wielki, Kazanie 52, 1.
De carnis resurrectione, 8, 3: PL 2, 806.
19) Benedykt XVI, Boże Narodzenie świętem odrodzonego stworzenia, „L'Osservatore Romano” (wydanie polskie)
29(2008) nr 2(300) s. 17.
20) Ibidem.
18)
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okresu Bożego Narodzenia, tak jak przedstawia go Kościół. Jeśli rozważamy go w szerokim znaczeniu, rozciąga się on na czterdzieści dni, od 25 grudnia do 2 lutego, od
Nocy Narodzenia Pańskiego do święta Macierzyństwa Maryi, Objawienia Pańskiego,
godów w Kanie Galilejskiej i aż do Ofiarowania w świątyni, właśnie przez analogię
z okresem wielkanocnym, liczącym pięćdziesiąt dni, aż do Zesłania Ducha Świętego.
Objawienie się Boga wcielonego jest wydarzeniem, które objawiło Prawdę w historii.
Istotnie, data 25 grudnia, związana z kalendarzem słonecznym – idea Boga, który ukazuje się jako nigdy niezachodzące światło na horyzoncie historii – przypomina wiernym w Chrystusie, że nie chodzi tylko o symboliczne postrzeganie Boga jako pełni
światła, ale o konkretną rzeczywistość dla ludzi, już istniejącą i wciąż aktualną: dzisiaj,
jak kiedyś, Bóg objawia się w ciele, to znaczy w „żywym ciele” Kościoła pielgrzymującego w czasie, a w sakramentach daje ludziom zbawienie21.
Symbole świąt okresu Bożego Narodzenia, przywołane w czytaniach i modlitwach, nadają liturgii tego okresu głęboki sens epifanii Boga w Jego Chrystusie-Słowie
wcielonym, czyli objawienia mającego również znaczenie eschatologiczne, czyli
wskazujące na czasy ostateczne22.
Okres bożonarodzeniowy, uwolniony od swej powierzchownej otoczki – z jednej
strony komercyjnej i sentymentalnej, z drugiej zaś zbyt moralistycznej, dotyka najgłębszych potrzeb człowieka, a jednocześnie najbardziej podstawowych jego doświadczeń. Równocześnie spotyka człowieka z tajemnicą, której nie sposób ogarnąć
ludzkim rozumem. Św. Leon Wielki mówi: „Syn Boży (...) złączył się z nami i złączył nas
z sobą w taki sposób, że zniżenie się Boga aż do poziomu ludzkiej natury stało się
23
wywyższeniem człowieka aż do wysokości Boga” .
Misterium wcielenia Boga jest realizacją powołania człowieka. Św. Leon Wielki
wyjaśnia również konkretne i zawsze aktualne znaczenie tajemnicy Bożego Narodzenia dla życia chrześcijańskiego: „słowa Ewangelii oraz Proroków (...) rozpalają naszego ducha i uczą nas zrozumienia Narodzenia Pańskiego, tej tajemnicy Słowa, które
stało się ciałem, nie tyle jako wspomnienia wydarzenia z przeszłości, ile jako faktu
rozgrywającego się na naszych oczach (...) tak jakby ogłaszano nam podczas dzisiejszej uroczystości: Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego
narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz,
24
Pan” . I dodaje: „Uznaj, chrześcijaninie, swoją godność, a stając się uczestnikiem
boskiej natury, uważaj, by przez nieodpowiednie postępowanie nie cofnąć się z tej
25
wielkości do pierwotnej niskości” .

21)

Benedykt XVI, W Betlejem znajdujemy naszą nadzieję, op. cit., s. 10.
Benedykt XVI, Chrystus rozpoczyna „święty dzień”, który nie zna zachodu, „L'Osservatore Romano” (wydanie
polskie) 29(2008) nr 2(300) s. 19.
23) Leon Wielki, Kazanie na Narodzenie Pańskie 27, 2.
24) Ibidem, s. 29, 1.
25) Ibidem, s. 3.
22)
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Zakończenie
W związku z głębokim kryzysem religijnym we współczesnym świecie nasuwają
się pytania: Czy Święta Bożego Narodzenia mają dzisiaj sens? Czy ludzkość naszych
czasów czeka jeszcze na Zbawiciela?
Można odnieść wrażenie, że dla wielu ludzi Bóg znalazł się poza sferą ich zainteresowań. Wielu twierdzi, że Go nie potrzebuje, inni traktują Go jak przeszkodę na
drodze samorealizacji i zaspokojenia doczesnych potrzeb, a wśród wierzących znaczna grupa ulega pociągającym iluzjom i daje się zwieść prowadzącym na manowce
doktrynom, które wskazują proste i szybkie, ale w efekcie zawodne sposoby na osiągnięcie szczęścia.
Papież Benedykt XVI w encyklice „Spe salvi” podkreśla, że centralne miejsce
w chrześcijaństwie stanowi nadzieja. Ściśle łączy się ona z wiarą (a w wielu tekstach
pojęcia te zdają się wręcz być używane zamiennie). Św. Paweł przypomina Efezjanom,
że zanim spotkali Chrystusa, byli jak „nie mający nadziei ani Boga na tym świecie”
(Ef 2, 12). Oczywiście Apostoł wie, że Efezjanie czcili bogów, że mieli religię, ale ich
bogowie okazali się wątpliwi, a z pełnych sprzeczności mitów nie płynęła żadna
nadzieja. Pomimo że mieli bogów, „nie mieli Boga” i w konsekwencji żyli w mrocznym
26
świecie, bez jasnej przyszłości .
Dla wyznawców Chrystusa Ewangelia nie jest jedynie przekazem treści, które
mogą być poznane, ale jest przesłaniem, które tworzy fakty i zmienia życie. Dla wyznawców Chrystusa w Boże Narodzenie prawdziwie „Bóg się rodzi”. W noc narodzenia
Chrystusa mroczne wrota czasu, przyszłości, zostały otwarte na oścież. Kto uwierzył,
ten ma nadzieję, żyje więc inaczej, a okres Adwentu i Bożego Narodzenia jest dla
niego co roku czasem pogłębionej refleksji i odnowy nadziei.
Pomimo sprzeczności, problemów i dramatów, a może właśnie ze względu na nie
ludzkość wciąż poszukuje dróg odnowy i zbawienia. Bowiem ludzkość łaknie nadziei.
Jej braku nie zaspokoi powierzchowna otoczka świąt, nie wypełnią jej gwiazdkowe
ozdoby, prezenty, a nawet miłe rodzinne czy towarzyskie spotkania. Jej braku nie
zagłuszą kolędy, nie przepędzi go turoń ani gwiazda na kiju, ani ksiądz po kolędzie.
Jaką pustkę czują niektórzy po świętach, jaką ulgę, że już minęły, i jaki żal, że Boże
Narodzenie było tylko tradycyjnym świętem, z powtarzalnym kanonem zachowań.
Cóż się dziwić, Boże Narodzenie spędzone bez Boga rzeczywiście może zmęczyć,
obnażyć jedynie bezsens całego okołoświątecznego zgiełku i natłoku spraw do
załatwienia. W istocie każdy, nie tylko chrześcijanin, liczy w tym czasie na jakiś cud,
oczekuje, czasem nieświadomie, na przyjście Zbawiciela, który odnawia świat i życie
człowieka.

26)

Benedykt XVI, Encyklika „Spe salvi” o nadziei chrześcijańskiej, Watykan 2007, nr 2.
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Zadaniem chrześcijan jest szerzyć poprzez świadectwo życia prawdę Bożego Narodzenia, którą Chrystus przynosi każdemu człowiekowi dobrej woli. Przychodząc na
świat w ubogiej szopce, Jezus daje wszystkim prawdziwą radość, prawdziwą nadzieję
i prawdziwy pokój, które mogą zaspokoić odwieczne oczekiwanie ludzkiej duszy.
Tylko w tej perspektywie tradycyjne obchody świąt Bożego Narodzenia zawierają
swój pierwotny sens, jaki nadało im chrześcijaństwo.
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WYBRANE WĄTKI MYŚLENIA RADYKALNEGO
KSIĘDZA TOMASZA HALIKA
Myślenie radykalne sięga samych korzeni rzeczy, coś pragnie odsłonić, coś pozostawić zasłonięte, bo takie być musi, gdyż wydobyte na światło dzienne, traci swoją
głębię. Jest to myślenie pulsujące szukaniem, niepokojem. Nie zaspokajają go schematy utrwalone, standardowe odpowiedzi, obcy jest mu nade wszystko dogmatyzm
myślenia. Jest to myślenie, które nie obawia się paradoksów, ironii, sięga po szokujące środki wyrazu, pragnąc uchwycić rzeczywistość, która nieustannie mu się wymyka,
nieobliczalna, poza rozporządzalnością, dwuznaczna, zmuszająca do ciągle nowych,
coraz bardziej finezyjnych pytań. Myślenie radykalne budzi się wówczas, gdy zderza
się z tajemnicą, która prowokuje, „daje do myślenia”, nie pozwala spocząć ruchowi
myśli. Nie ma w nim nic z pychy, pewności zadufanej w sobie. Jest pokorne, bo świadome tajemnicy, która go przerasta i ogarnia, a w której uczestniczy.
Tomasz Halik (ur. 1948 r.), czeski ksiądz, filozof, teolog, socjolog, psycholog,
psychoterapeuta, wykładowca na Uniwersytecie Karola w Pradze, także duszpasterz
akademicki. Wykładał również na uniwersytetach w Cambridge, Lublinie, Santiago
de Chile, Salzburgu, Rzymie, Wiedniu. W 1978 przyjął święcenia kapłańskie (tajnie).
Zanim dokona się w nim dogłębna przemiana sposobu myślenia (kulminująca
konwersją na chrześcijaństwo) jest chłodnym bezreligijnym humanistą spod znaku
T. Masaryka, K. Czapka, choć do religii przyjaźnie nastawionym. W domu panowała
atmosfera – jak wielokrotnie wspomina na kartach książki – wywiadu Radziłem się
dróg1 – otwartej tolerancji, z wyczuleniem na wszelkie przejawy transcendencji.
Znany jest doskonale od lat polskiemu czytelnikowi, wierzącemu poszukującemu,
myślącemu. Każda nowa książka czeskiego myśliciela to swoiste intelektualne (może
szerzej – duchowe) „trzęsienie ziemi”. Błyskotliwa (co nie znaczy efekciarska, szarlatańska), pozwalająca rozbłysnąć nowym znaczeniom, sensom hermeneutyka ateizmu, wiary, niewiary, nadziei, inspiruje do pytań kolejnych, „zmusza” niejako do przemyślenia na nowo zastarzałych, skostniałych w schematy zagadnień nieobojętnych,
kwestionowania odpowiedzi jednoznacznych, dogmatycznych, opalizuje wielością
znaczeń. Halik prowokuje i inspiruje. W wielu śmiałych interpretacjach, choćby licznych wątków ewangelicznych, może się ocierać o granice dopuszczalnych (z punktu
1)

T. Halik, J. Jandourek, Radziłem się dróg, przekł. A. J. Babuchowscy, Poznań 2001, s. 39-55.
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widzenia dogmatyki tradycyjnej) zabiegów hermeneutycznych, ale jedno jest pewne:
uczy myślenia religijnego, wczuwając się znakomicie w logikę Ewangelii.
Czytanie w Ewangelii
Sięgnijmy zatem po jedną z pierwszych książek myśliciela czeskiego (już przywołaną), jaka ukazała się na polskim rynku wydawniczym: Radziłem się dróg. Tytuł owej
rozmowy – rzeki (prowadzi ją z ks. Halikiem czeski pisarz, publicysta, autor książek
o tematyce związanej z życiem religijnym, Jan Jandourek) nawiązuje do dzieła
Nietzschego Tako rzecze Zaratustra. Zatrzymajmy się na chwilę przy fragmencie
dzieła myśliciela niemieckiego, które Halik umieścił jako motto owej swoistej „rozmowy - spowiedzi”: „Na wielu drogach i wieloma sposoby doszedłem do swojej prawdy:
nie na jednej tylko drabinie wspiąłem się na swą wyżynę, skąd me oko w moje dale
wybiega. I niechętnie o drogi pytałem (…). Chętniej zapytywałem drogi same i doś2
wiadczałem ich” . Halik wierny pozostanie tym wyznaniom i wskazówkom Nietzschego, jako że nasłuchiwał będzie dróg (trudnych, czasem prowadzących na manowce –
3
chodzenie po manowcach może być płodne ), wiodących do Boga Żywego, niemożliwego do ujęcia w gorset formułek dogmatycznych. Unikał będzie jak ognia wskazówek z góry płynących, planów i map wskazujących, jak bezpiecznie drogą podążać
do już gotowego, zdefiniowanego Boga.
F. Nietzsche to jeden z pierwszych mistrzów – inspiratorów myślenia Halika. Ów
„najpobożniejszy z bezbożnych” dobywa na jaw otchłanne prawdy Ewangelii, przez
chrześcijan przeoczone, choćby i te, a w taki sposób wysłowione: „Tak oto przemówił
raz do mnie dyabeł: <i Bóg ma swoje piekło: jest niem miłość ludzi>. Zaś niedawno te
4
słowa zasłyszałem: Bóg nie żyje; litość nad człowiekiem przyprawiła Boga o śmierć” .
Czyż nie znajdujemy tutaj nowego punktu zaczepienia dla prawdy o miłości Boga,
która staje się dla Niego udręką piekielną? Miłości, która w swoim „szaleństwie”
zburzyła wszelki dystans między kochającym i ukochanym, czego dowodem są rany.
„Mój Bóg jest Bogiem zranionym”5 – wyznaje ks. Halik. W ranach świata można zobaczyć rany Boga. To właśnie rany czynią Boga wiary – godnym. Odchodzi w niepamięć
Bóg – Nieruchomy Poruszyciel, Bóg arystotelesowsko – scholastycznej teologii,
apatyczny narcyz świata, raczej bożek, wykreowany przez ubóstwiony rozum, Bóg –
2)

T. Halik, J. Jandourek, Radziłem się dróg, op. cit., s. 12.
Nie od rzeczy będzie zwrócić w tym miejscu uwagę na książkę J. Tischnera o jakże znamiennym tytule Ksiądz na
manowcach, Kraków 1999. Pisze Tischner: „Manowce to szczególny rodzaj bezdroży. Nie są to – ściśle rzecz biorąc –
przestrzenie bez dróg. Są to raczej przestrzenie na których drogi wytyczali błądzący i heretycy, schizmatycy, sofiści
i uwodziciele wszelkiej maści, którzy szli, pociągając za sobą naśladowców. Jedni ich naśladowali, bo inaczej nie mogli,
inni naśladowali, bo wyczuwali w tym fascynującą przygodę, a jeszcze inni – bo w jakiejś mierze im uwierzyli” (s. 5).
4)
F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, przekł. W. Berent, Warszawa 1990, s. 105 (O litościwych).
5)
Por. T. Halik, Dotknij ran, przekł. A. Babuchowski, Kraków 2010; także rozdział książki: Co nie jest chwiejne, jest
nietrwałe. Labiryntem świata z wiarą i wątpliwościami, przekł. J. Zychowicz, Kraków 2004, zatytułowany: U apostoła
Indii: Dotknij ran, wytrzymaj wątpliwości, przekł. J. Zychowicz, Kraków 2004, ss. 35-47; także Cierpliwość wobec Boga.
Spotkanie wiary z niewiarą: „Dojrzała wiara jest zawsze wiarą zranioną bólem świata, poznajemy ją po ranach –
podobnie jak zmartwychwstały Chrystus wobec swoich Apostołów legitymował się ranami”, s. 112.
3)
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zasada służąca eksplikacji całościowej elegancji systemu myślowego. Wyłania się Bóg
do głębi dotknięty człowiekiem, poruszony dramatem człowieczeństwa w swych najtajniejszych głębiach (Bogoczłowiek myślicieli wschodniego kręgu chrześcijaństwa –
Bierdjajewa, Sołowjowa, Bułgakowa, ale także mistyków zachodnich: A. Silesiusa,
J. Boehmego). Czyż za pomocą hermeneutyki rozumiejącej zastosowanej do spuścizny, jaką zostawił nam autor Poza dobrem i złem, nie ma możliwości odczytania go jako
tęskniącego chrześcijanina, rozczarowanego powierzchowną wykładnią Ewangelii
swojego czasu? Być może przesłanie Zaratustry nie dociera do uszu współczesnych
także dlatego, że ziemia jeszcze dość bogata (mamiąca atrakcyjnością zbyt łatwo dostępną, blichtrem, pustotą), lecz przyjdzie czas, gdy stanie się tak biedna i oswojona,
że z tego ziarna nadziei żadne wyższe drzewo już nie wyrośnie, że człowiek „niezdolny
będzie wyrzucić strzały tęsknoty ponad człowieka, gdy zwiotczeje cięciwa jego łuku”6.
Czyż nie staje się ta przepowiednia udziałem człowieka wieku obecnego, mimo powrotu bogów i wiar, które chcą przetańczyć – jak pisze Halik – świat, nie zaznawszy jego
bólów – bez szram, bez blizn, bez oparzeń – oferując natrętnie na współczesnym rynku religijnym swoje powaby. Czy chrześcijaństwo (w rękach medialnych teleewangelizatorów) nie staje się jedną z wielu atrakcyjnych (bądź mniej atrakcyjnych) propozycji w supermarkecie religii, które zasypują receptami na stworzenie wygodnego
komfortu psychicznego w pogmatwanym świecie, bez doświadczenia bólu, krzyża,
niepokoju?
Potem, w jednej ze swoich ostatnich książek zatytułowanej Teatr dla aniołów,
wyzna: „Tajemnicę wiary trzeba jednak nadal chronić przed nadmiernym racjonalizmem w teologii”. I dalej: „Cała moja teologia jest wielkim protestem przeciwko
łatwemu chrześcijaństwu, które zadowala się zdumioną radością z powodu harmonii, rozumnego ładu i <inteligentnego planu> w przyrodzie i w historii: taką <apolińską> czy <estetyczną> wiarę uważam za powierzchowną, w gruncie rzeczy pogańską,
7
nie chrześcijańską – a więc jednostronną” . Ciągle podkreśla czeski myśliciel (nawiązując do teologii krzyża), gwoli pewnej symetrii, równowagi w rozłożeniu akcentów,
niezbywalność w chrześcijaństwie owego pogłębienia wiary, które obejmie i zintegruje bolesną prawdę pewnego typu niewiary, ateizmu bólu i ateizmu protestu, czyli
doświadczenia Bożego ukrycia, nieobecności, dwuznaczności istnienia Boga na tym
świecie. Ks. Halik w tej migotliwej perspektywie radykalnie inaczej odczyta postać
nazwanego przez tradycję (niesłusznie zresztą) „niewiernego” Tomasza: dla myśliciela jest on sceptykiem pełnym ufności: domaga się doświadczenia ran, aby się upewnić, że zmartwychwstanie nie było bajkowym hokus-pokus, tanim happy endem,
który zręcznie wieńczy baśniową fabułę, opowiadaną gwoli prymitywnego pocieszenia słuchaczy. Dla ewangelicznego Tomasza rany stanowią legitymizację autentyczności Boga – Człowieka. Przypominają się słowa S. Weil, przenikliwej, pokornej mistyczki: „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie, kto miecz odkłada, umiera na krzyżu”.
6)
7)

Cyt. za: J. Krasicki, Po „śmierci Boga”. Eseje eschatologiczne, Kraków 2011, s. 33.
T. Halik, Teatr dla aniołów. Życie jako religijny eksperyment, przekł. A.Babuchowski, Kraków 2011, s. 11, 17.
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Krzyż Chrystusa jest kresem przemocy, na którą w perspektywie ekonomii ziemskiej
odpowiedzią mogłaby być kolejna przemoc, zamykająca człowieka w (o)błędnym
kole krwawej wendety. Odsłania się tajemna głębia Golgoty. Odsłania się Bóg inny
(spoza logiki arystotelesowskiej, i chyba każdej innej, będącej wyrazem struktury
umysłu ludzkiego), Deus humanus, ku którego pięknu wiedzie brzydota jego ran, ku
potędze słabość, poniżenie, bezradność Ukrzyżowanego. Ów Deus humanus jest
właśnie całkowitym przeciwieństwem pobożnych wyobrażeń i pragnień naszego
umysłu. Możemy śledzić w takim naświetleniu zagadnienia fascynację myślą pastora
protestanckiego D. Bonhoeffera, z jego ideą niereligijnego chrześcijaństwa, nieobecnością Boga jako hipotezy, którą wypełnialiśmy luki naszej niewiedzy („zapychacza
dziur” wszelkich naszych doraźnych niekompetencji), pod którego wzrokiem wszakże
żyjemy, ale jest to Bóg bezbronny, bezsilny (z punktu widzenia absurdalnego igrzyska
władzy ludzkiej), Bóg będący raczej głębią rzeczywistości, niż jej spektakularnymi
szczytami8.
Sięgnijmy jeszcze po kolejny przykład czerpania przez Halika z dającego do myślenia bogactwa Ewangelii (tym razem przypowieść o miłosiernym Samarytaninie),
celem dokonania radykalnej hermeneutyki zjawiska typowego dla nowożytności,
mianowicie pojawienia się humanizmu (czy humanizmów świeckich) oraz ich relacji
do humanizmu chrześcijańskiego. Szukamy zrozumienia. Czy humanizm chrześcijański znajduje się w opozycji do humanizmów świeckich? Czy humanizmy te są wrogo
nastawione do chrześcijaństwa? Co rozdzieliło jedno od drugiego? Czy jest możliwe
pojednanie, porozumienie? Halik z uwagą przygląda się przypowieści ewangelicznej
9
o synu marnotrawnym . Dwa sposoby postrzegania świata i człowieka (humanizm
chrześcijański i świecki) są braćmi. Wspólną mają matkę – Europę i wspólnych
prarodziców – hebrajską wiarę i antyczną mądrość. W perspektywie chrześcijańskiej
humanizm świecki jawi się (czy może być inaczej?) jako syn młodszy (niecierpliwy,
żądny autonomii). Tak oto świecki humanizm wybiera obczyznę, czyli obszar odległy
8)
Por. D. Bonhoeffer, Wybór pism, Warszawa 1970, zwłaszcza Listy i notatki z więzienia, ss. 232-276: „Rozpoczynający się mniej więcej w trzynastym stuleciu (nie chcę wdawać się w spór o datę) ruch, zmierzający w kierunku
ludzkiej autonomii (rozumiem przez to odkrycie praw, którymi świat kieruje się w nauce, w życiu społecznym
i państwowym, sztuce, etyce, religii, i dzięki którym sam sobie daje radę), osiągnął w naszych czasach w pewnej
mierze, apogeum. Człowiek nauczył się we wszystkich ważnych sprawach dawać sobie radę sam, bez odwoływania
się do <hipotezy roboczej: Bóg>. W zagadnieniach naukowych, artystycznych, a także etycznych stało się to
oczywistością, której prawie nikt nie śmie już podważać; od mniej więcej stu lat jednak dotyczyć to zaczyna, we
wzrastającej mierze, również zagadnień religijnych; okazuje się, że wszystko funkcjonuje także bez <Boga>, i to równie
dobrze, jak przedtem. Podobnie jak na terenie nauki, tak i w dziedzinach ogólnoludzkich <Bóg jest coraz bardziej
z życia wypychany, traci grunt pod nogami (…). Bóg jako hipoteza robocza moralna, polityczna, przyrodnicza, jest więc
zlikwidowany, przezwyciężony. Także jako hipoteza robocza w filozofii i religii (Feuerbach) (…). Nie możemy być
uczciwi, nie uznając, że żyć nam przyszło w świecie etsi Deus non daretur. Właśnie to uznajemy pod wzrokiem Boga –
to On nas do tego zmusza. Tak więc fakt, że staliśmy się dorośli, prowadzi do wyznania przed Bogiem, zgodnie
z prawdą, jaka jest nasza sytuacja. Bóg daje nam przez to do zrozumienia, że mamy żyć jak ludzie, którzy dają sobie
w życiu radę bez Niego. Ten sam Bóg, co nam każe żyć w świecie bez <hipotezy Boga>, jest Tym, przed którego
obliczem stoimy zawsze. To z Nim, to pod Jego wzrokiem żyjemy żyjąc bez Boga. Nasz Bóg daje się wypchnąć ze świata
aż na krzyż, jest w świecie bezsilny i słaby, i tak właśnie, tylko tak jest z nami i nam pomaga”.
9)
Pisze o tym w książce Teatr dla aniołów, op. cit., także [w:] Wzywany czy nie wzywany Bóg się tutaj zjawi. Europejskie wykłady z filozofii i socjologii dziejów chrześcijaństwa, przekł. A. Babuchowski, Kraków 2006.
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od tradycji chrześcijańskiej, ulegając tym samym pokusom zła (przecież intelektualiści lewicowi dali się zwieść powabom totalitarnej ideologii komunizmu ,a nawet
brunatnej ideologii nazizmu). Humanizm stawał się anty – humanizmem, obczyzna –
pustynią. Trzeba było wrócić do źródeł. Zatem nieodłączne od siebie (odniesione do
siebie, wzajemnie się warunkujące), są pozornie wrogie dwa sposoby myślenia
o Bogu i człowieku. Kultura Zachodu wyłania się i żyje z owego napięcia, jakie wytwarza się pomiędzy wolnością i ładem prawnym, pomiędzy wiarą chrześcijańską z jednej strony a dziedzictwem oświeceniowym, świeckim humanizmem, racjonalizmem
krytycznym z drugiej. Nie możemy siebie zrozumieć, nie otwierając się na siebie.
Warto też za Halikiem postawić niepokojąco zasadne pytanie, czy owa pycha rozumu oświeceniowego (roszczenie do powszechnego uznania) nie jest kontynuacją
postawy chrześcijańskiej tradycji metafizycznej i przejętej przez nią od antyku wiary
w rozum pojmowany jako uprzywilejowany wysłannik boskiego intelektu i boskiego
ładu w ludzkim świecie? Wpisuje się tym samym myśliciel czeski w tradycję krytyki
uroszczeń ratio, ekspansjonizmu, jaki cechuje rozum techniczny, naukowy, kalkulujący, co znajduje kulminację w oświeceniu właśnie, a potem żniwa zbiera w totalitarnych projektach świata i człowieka.
J. Hus, G. K. Chesterton oraz katolickość i katolicyzm
Zwróćmy uwagę na kolejne duchowe (intelektualne) fascynacje myśliciela czeskiego. Szczególnie bliski, z wielu względów (co jest poniekąd oczywiste), stanie się dla
niego Jan Hus. Halik podkreśla, iż religijność czeska pełna jest dramatyzmu i zranień:
„W żadnym innym narodzie Europy Kościół katolicki nie ma tak strasznie obciążonego
ciemnymi stronami konta”10. Jedna z tych ran to nie zakończona sprawa Husa, nie
domyślana, nie podjęta krytycznie i rzetelnie jego koncepcja Kościoła. Halik w stosunku do instytucjonalnego wymiaru Kościoła stara się zachować postawę lojalnego
krytycyzmu. Ten wymiar chrześcijaństwa jest nieodzowny, ale nie należy go absolutyzować, ubóstwiać, jest on bowiem tymczasowym sposobem istnienia communio
viatorum, wspólnoty pielgrzymujących poprzez dwuznaczności świata, gdzie wszystko jest inaczej, na odwrót, gdzie nie ma prawdziwego życia (Levinas). Oskarża zresztą
Husa o herezję idealizmu moralnego, tzn. pomylenie Kościoła historycznego z eschatologicznym wymiarem rzeczywistości świata. Należy mieć nieustannie na uwadze
„różnicę eschatologiczną” pomiędzy chwilą obecną (tymczasowością świata) a ostatecznym spełnieniem (Królestwem Bożym). Gdy zapoznamy owo napięcie, przestajemy być „ludźmi w drodze”, stając się widmowymi obywatelami tego świata11. Jak
ognia boi się zachowań automatycznych (mechanicznych), społecznie sankcjonowanych i wyuczonych, jak też bezmyślności fanatycznej. Przed fanatyzmem, przyznaje, chronią człowieka niezawodnie trzy rzeczy: „wykształcenie, poczucie humoru
10)
11)

Mówi o tym w: Radziłem się dróg, op. cit., s. 80 i n.
Por. Radziłem się dróg, op. cit., s. 119.

39

Leszek Łysień

i zdolność do dostrzegania za murem idei konkretnych, żywych istot: to ostatnie
można by banalnie nazwać miłością do ludzi”. Na drogach niespokojnych (czy mogą
być spokojne, nasycone?) poszukiwań intelektualnych spotyka Halik G. K Chestertona, konwertytę angielskiego, z jego błyskotliwym dziełem Ortodoksja. Z dzieła
brytyjskiego konwertyty wyłania się ironia, humor intelektualny, zaś nade wszystko
zdolność odczytywania, jak sam podkreśla, „ogromnych drobiazgów”12, co wiąże się
z umiejętnością dostrzegania konkretów, wiernością rzeczywistości w całym jej bogactwie, odwagą podołania skomplikowaniu świata i jego wyzwaniom. Ktoś słusznie
13
określił Chestertona jako „apostoła zdrowego rozsądku” .
Z fascynacji między innymi twórczością Chestertona krystalizuje się coraz wyraźniej rozróżnienie pomiędzy katolicyzmem a katolickością. Czeski myśliciel napisze:
„Przez <katolicyzm> rozumiem tutaj jedną z form Kościoła, która rozwinęła się jako
reakcja na europejską nowożytność, na reformację i proces modernizacji. Był to owoc
mentalności defensywnej, zapoczątkowanej w okresie kontrreformacji, a swoje apogeum osiągającej na Soborze Watykańskim Pierwszym. Była to tendencja do budowania systemu ściśle ograniczonego pod względem doktrynalno – instytucjonalnym.
Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, coraz bardziej zaczął być utożsamiany ze ściśle
określoną organizacją, instytucją i jej systematycznie opracowaną doktryną”14. Katolicyzm jest zatem owocem mentalności lękowej, prowadzi do stworzenia karykaturalnego obrazu Kościoła z wszystkimi cechami sekty, elitarnego klubu „wtajemniczonych” czy ezoterycznej grupy. Swoisty ekskluzywizm takiej formacji jest świadectwem zamknięcia się Kościoła na świat i okopaniem się w oblężonej twierdzy. Spoza
jej murów w świat wysyłane są już tylko anatemy. Katolickość z kolei oznacza
otwartość, świadomość powołania Kościoła do powszechności, uniwersalizmu, świadomość wyrażoną regułą Ecclesia semper reformanda. Zasada katolickości brzmi:
„Nie tylko – lecz także”, jak podkreśla Halik, nie tylko immanencja, lecz także transcendencja, nie tylko Bóg, lecz także człowiek. Pisze: „(…) <katolickością> zaś nazywam
ów rys otwartości i uniwersalizmu Kościoła, którego ostateczne spełnienie nastąpi
wprawdzie dopiero w perspektywie eschatologicznej, ale o który w każdym momencie dziejów Kościoła należy się zmagać, walczyć z pokusą sekciarskiego izolacjonizmu
i niekomunikatywności”15. Sam Chesterton charakteryzuje katolickość jako skłonność
do radości, wyzwolenie, wspaniałomyślność, wolną i radosną afirmację stworzenia.
Tymczasem katolika w katolicyzmie znamionuje zamknięcie, lęk przed światem nie –
katolickim, przywiązanie do spójnej „katolickiej” wykładni rzeczywistości, zamknięcie się w getcie: „Ideałem katolika było urodzić się w katolickiej porodówce, ukończyć
różne stopnie szkół katolickich, znaleźć zatrudnienie u katolickiego pracodawcy,
należeć do katolickich związków zawodowych, wybierać katolicką partię, działać
12)

Por. T. Halik, Drzewo ma jeszcze nadzieję, przekł. A. Babuchowski, Kraków 2010, s. 100.
D. Ahlquist, G. K. Chesterton. Apostoł zdrowego rozsądku, przekł. Z Dunian, W. Paluchowski, Warszawa – Ząbki,
2008.
14) T. Halik, Wzywany czy niewzywany, op. cit., s. 187.
15) Ibidem, s. 63.
13)
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w katolickim klubie sportowym czy kulturalnym, czytać prasę katolicką i <dobre
katolickie książki>, umrzeć w obecności księdza i być pochowanym na katolickim
16
cmentarzu” .
Chrześcijaństwo religią paradoksu
Tertulian, M. Luter, B. Pascal, S. Kierkegaard, L. Szestow, Chesterton, uchwycili
w chrześcijaństwie to, co wymyka się rozumowi postępującemu zgodnie z logiką
arystotelesowską. Odsłonili paradoksalność chrześcijaństwa. Ono nie wpisuje się
„gładko” w świat, nie przylega ściśle do niego, stanowiąc swoiste wyzwanie, które ma
za zadanie niepokoić, prowokować, nie pozwolić spocząć myśli, kwestionować to, co
tu i teraz. Halik uczy się, wchodząc w otchłanie Ewangelii, żyć w podwójnym świecie
sceptycyzmu i ufności, jak Augustyn nieustannie staje się dla siebie pytaniem. Oto
Mistrz Eckhart, twórca mistyki nadreńskiej, w epoce fascynacji bytem, scholastycznych dystynkcji, będących dziełem scholastycznego rozumu ufnego w swoje pojęciowe ekstrawagancje, wyzywająco powiada, iż Bóg w świecie rzeczy jest niczym, tym
samym prowokując człowieka, aby również stał się niczym. Trzeba niszczyć obrazy
Boga, jakie nieustannie sobie tworzymy, aby otworzyć się na Boga, który zawsze
przychodzi inaczej, niespodzianie, wbrew kalkulacyjnym potencjom naszego rozumu. Obecność Boga jest już jego nieobecnością. Odchodzenie jest sposobem Jego
przychodzenia. „A kiedy Bóg przychodzi do człowieka, mówi mu tylko dwa słowa: do
widzenia” (Eckhart). Czyż Ewangelia nie jest świadectwem tej paradoksalnej strategii
uniżonego, kenotycznego Boga, który jest w świecie incognito, niezauważalny, ukryty
głęboko tam, gdzie nikt z pełnoprawnych obywateli tego świata nie ma prawa się Go
spodziewać? Halik przenikliwie odsłania koneksje pomiędzy teologią mistyczną
i niektórymi postaciami ateizmu, pomiędzy teologią negatywną a negatywną eschatologią, czyli zapomnianą (zwłaszcza w chrześcijaństwie triumfalistycznym) postawą
pielęgnowania naszej otwartości na niewyobrażalną, absolutną przyszłość. Bóg w tej
perspektywie (zapomnianej, odsłanianej na nowo) nie przychodzi do ludzi jako fakt
(mentalność pozytywistyczna, przywiązana do kultu jednoznacznych danych), jako
coś gotowego, jako przedmiot, który można uchwycić, posiąść. Bóg się dzieje – Boga
„nie ma”17. Stąd konieczność wiary, czujności, wrażliwości, wsłuchiwania się w znaki,
szyfry transcendencji (Jaspers). Z Golgoty Chrystusa daje o sobie znać prowokujący
szyfr: tam została ukrzyżowana i przebita Jego wiara, Jego jedność z Ojcem, w tym
momencie dla Niego i w Nim umarł Bóg. Konsekwentnie tym tropem podąża
M. Luter, którego Halik cytuje: „Bóg mu polecił, aby On jedyny sprawiedliwy – stał
się największym grzesznikiem, aby zszedł do wszystkich grzechów świata, aby był
przestępcą w Adamie, mordercą w Kainie, cudzołożnikiem w Dawidzie, tchórzem

16)
17)

Ibidem, s. 205.
Por. T. Halik, Teatr dla aniołów, op. cit., s. 73.

41

Leszek Łysień
18

w Piotrze, zdrajcą w Judaszu…” . Chesterton zaś proponował Chrystusa jako Boga
ateistów: „Pozwólmy ateistom wybrać sobie boga. Znajdą tylko jedno Bóstwo, które
kiedykolwiek dało wyraz ich osamotnieniu, i tylko jedną religię, której Bóg przez
chwilę wydawał się ateistą19: choćby w owej eksklamacji: Boże mój, Boże mój czemuś
mnie opuścił. Konsekwentnie idąc za myślą Halika, czyż nie należy w św. Teresie
z Lisieux postrzegać patronki tych, którzy w ateizmie bólu, rozpaczy, osamotnienia,
oczyszczali pojęcie Boga z domieszki idolatrycznych pokus czynienia z Ewangelii
swoistego traktatu o Pierwszej Przyczynie, Bogu królującym na wyżynach bytu
i zarządzającym dziedziną kosmosu? Na łożu śmierci, wtrącona w ciemność, wyznawała: „Nie wierzę już w życie wieczne. Wydaje mi się, że po tym śmiertelnym życiu nie
20
ma już nic. Dręczą mnie myśli najgorszych ateistów” . W swojej dziecięcej ufności
(wyzbyta kalkulacji i roszczeń) nie żądała dla siebie niczego, solidarna z ateistami,
pogrążona w nocy nieobecności Boga, nie tego bożka naszych życzeń, pocieszeń, ale
suwerennego Boga, który pozwala dojrzeć człowiekowi zanurzonemu w otchłań
samotności. W tej właśnie osobliwej śmierci w ciemnościach Kościół rozpoznał
„świętą śmierć” (K. Rahner) – jak podkreśla Halik – przytaczając wypowiedź H. Ursa
von Balthasara dotyczącą tej niezwykłej świętej, żyjącej zresztą wraz z F. Nietzschem
w wieku XIX, wieku scjentyzmu, optymizmu, fascynacji nauką – z drugiej zaś strony
pobożności sentymentalnej, moralizatorskiej, rygorystycznej, jak też obsesyjnej,
neurotycznej fascynacji grzechem – i święta i (za takowego powszechnie uważany)
bluźnierca i ateista do takiej epoki odwrócili się plecami: teolog szwajcarski pisze
o świętej: „Walczyła ze wszystkim, w czym wyczuwała kontynuację starego faryzeizmu, z ludzkim dążeniem do władzy za pośrednictwem religii, z dążeniem do własnej
wielkości w miejsce wielkości Bożej, z każdą próbą ascezy, która ma za cel nie Boga,
lecz własną <doskonałość> i nie jest niczym innym, jak tylko duchową kosmetyką”21.
Święta od ateistów (Teresa z Lisieux) nie chce – jak podkreśla Halik – wciągać niewierzących do wnętrza Kościoła, chce raczej owo wnętrze poszerzyć o doświadczenie
ciemności.
Nie należy z dyskursu o chrześcijaństwie wyłączać – w imię poprawności teolo22
gicznej – choćby tego, co w tej kwestii mają do powiedzenia postmoderniści . Do
wielu myślicieli wpisujących się w ten nurt postrzegania i widzenia rzeczywistości
nawiązuje czeski myśliciel. Bliski mu jest G. Vattimo z ideą, iż zsekularyzowane społeczeństwo współczesne należy rozumieć jako kenozę chrześcijaństwa – transkrypcję
Chrystusowej ofiary na krzyżu. Dotykamy tutaj kolejnego wątku myślenia Halika –
inspirującej hermeneutyki ateizmu.
18)

Por. T. Halik, Dotknij ran, op. cit., s. 48.
Por. ibidem, s. 49, także Cierpliwość wobec Boga, op. cit., s. 54.
20) Por. T. Halik Cierpliwość wobec Boga, op. cit., s. 40.
21) Por.ibidem, s. 44, 46.
22) Znaczącym dokumentem postmodernistycznego dyskursu o religii jest: J. Derrida, G. Vattimo i inni, Religia.
Seminarium na Capri prowadzone przez J. Derridę i G. Vattimo, przekł. M Kowalska, E. Łukaszyk, P. Mrówczyński,
R. Reszke, J. Wojcieszak, Warszawa 1999.
19)

42

Wybrane wątki myślenia radykalnego księdza Tomasza Halika

Hermeneutyka ateizmu
H. Lübbe religię definiuje w sposób substancjalny następująco: „Jest to nasz stosunek do tego, co niedysponowalne”23. Niemożliwość dysponowania tym, co stanowi
przedmiot „troski ostatecznej” stanowi o differentia specifica religii. Bóg to Inny. Inny
do tego stopnia, iż projekt religijny (jako wyraz najwyższych diabolicznych aspiracji
człowieka) jest, jak chce K. Barth, najbardziej bluźnierczym przedsięwzięciem człowieka. W jego wyniku rodzą się religie będące kultem bożków, czcią oddawaną podniesionym do rangi najwyższej ubóstwionym fragmentom rzeczywistości, czy też
wykreowanym przez bogo-twórczy rozum idolom. Ateizm w tej perspektywie jawi się
jako odpowiedź na religię idolatryczną, wulgarną religię jako projekt ludzki. Podkreśla Halik: „Paul Ricoeur w swoich studiach o Freudzie podkreślał oczyszczające,
ikonoklastyczne, antybałwochwalcze znaczenie ateizmu jako służby wierze. Za prawdziwą, dojrzałą wiarę można uważać tylko to, co przeszło przez ogień ateistycznej
24
krytyki religii” . Skoro Bóg jest „przyszłością absolutną”, zaś nad przyszłością zapanować się nie da, nie można nią rozporządzać, dlatego Bóg jest Kimś poza możnością
przywoływania Go dla urzeczywistniania naszych doraźnych zamysłów, zakłamywania Jego imieniem naszych pokrętnych projektów. W takich wypadkach odwołanie
się do Boga musi pobrzmiewać hipokryzją, przyczyniając się do ”śmierci Boga” w języku, strukturach społecznych. Halik napisze: „Być może nastał czas, kiedy wiele <pobożnych słów> nie musi i nie powinno pojawiać się na naszych ustach i na naszych
sztandarach. Słowa te wskutek ich ciągłego, czasami zbyt lekkomyślnego używania,
spowszedniały, stępiły się, straciły swoje znaczenie i wagę, stały się puste, zbyt lekkie
i łatwe. Inne zaś zrobiły się ciężkie, skostniały, zardzewiały, stały się zbyt nieporadne,
by móc wyrazić przesłanie Ewangelii, radosnej nowiny. Niektóre pobożne słowa
brzmią już dzisiaj jak pęknięty bębenek, nie mogą wyśpiewać Bożej chwały – „nie
potrafią tańczyć”, jak tego oczekiwał Nietzsche od Boga, w którego nie mógł
uwierzyć. Nietzsche, potomek rodu pastorów, bezlitośnie diagnozował w naszych
kazaniach obecność <ducha ciężkości>, zwłaszcza tak zwanej moralizny, czyli trucizy
pesymistycznego, zapyziałego moralizatorstwa”25. Kultura inspirowana chrześcijaństwem (nie pogłębionym, powierzchownym) produkuje fałszywe, infantylne destrukcyjne obrazy Boga, które są jedynie ludzkimi projekcjami, cieniem superego,
narzędziem kontroli moralnej. Halik mówi o nowej „teologii wyzwolenia”, która
będzie zdolna udźwignąć postrzeganie Boga oczami wątpiących i poszukujących,
w rezultacie którego odsłania się grzeszność myślowych i językowych struktur,
religijnych stereotypów, które szkodzą wierze i oddalają od Boga. Ateizm zatem jawi
23)

Por. T. Halik, J. Jandourek, Radziłem się dróg, op. cit., s. 430.
T. Halik, Wzywany czy nie wzywany, op. cit., s. 79. W książce Teatr dla aniołów napisze: „W tym sensie my,
chrześcijanie, możemy być głęboko wdzięczni ateistom w rodzaju Feuerbacha, Nietzschego, Freuda czy Marksa, że za
nas odrzucili i rozbili tego właśnie bożka, tę karykaturę chrześcijańskiego Boga, stworzoną w wyniku projekcji ludzkich
pragnień i lęków”, op. cit., s. 35.
25) Ibidem, s. 24 -25.
24)
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się jako odpowiedź na wulgarną religię. Czy nie jest on w tej perspektywie rodzajem
doświadczenia religijnego? Czy nie jest jednym z jego zamysłów oczyszczenie pojęcia
Boga, uwolnienie go z owego szlamu, jaki nagromadził się przez wieki idolatrycznych
pokus, jakim chrześcijaństwo nie potrafiło się oprzeć. Przeciwieństwem wiary nie jest
ateizm, lecz bałwochwalstwo (idolatria). Wiara jest obalaniem bożków, uwalnianiem
człowieka od kultu idoli. Czy zatem zaćmienia Boga, jakie przeżywa tylu ludzi w naszym stuleciu, nie można by odczytywać jako swoistej kolektywnej ciemnej nocy. Tej
nocy umierają wszystkie bożki i religijne iluzje, a serce otwiera się na możliwość
nadejścia Zmartwychwstałego Boga. Halik podkreśla, iż jedynym wartym zainteresowania oraz inspirującym ateizmem jest ateizm poważny, cierpiący, ateizm bólu, nie
zaś bezideowy „ateizm pełnego brzucha” czy ateizm racjonalistycznej pychy, która
neguje Boga. Ateizm taki zdaje się być uczestnictwem w doświadczeniu Wielkiego
Piątku. Nie budzi poważniejszego zainteresowania Halika powierzchowny, ideologiczny ateizm R. Dawkinsa, spod znaku płytkiego racjonalizmu czy raczej przebrzmiałego scjentyzmu. O swoim rozczarowaniu lekturą znanego biologa napisze: „Czytając
książki Dawkinsa, miałem wrażenie, że jego krytyka nie dotyczy ani mojej wiary, ani
Boga mojej wiary i że bóg, z którym on walczy, wydaje się równie <nieprawdopodobny>, płaski i wydumany, jak jego scjentystyczny model przyrody pozbawionej tajem26
nicy” .
Wiele miejsca w swojej twórczości poświęca Halik konfrontacji wiary i niewiary27,
ateizmu i postawy negującej Boga (jakiego Boga). W perspektywie, która się w rezultacie tych odsłonięć wyłania, wiara i ateizm to dwa sposoby widzenia Bożego ukrycia,
transcendencji, nieprzenikalności Jego Tajemnicy. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z kryzysem wiary w przestrzeni euroatlantyckiej? Jeśli już, to jakiej wiary? Może
instytucjonalnej, karmionej definicjami katechizmowymi, wiary przykrytej kurzem
formułek, którymi ciągle się raczymy, torturując nimi już i tak wyprane medialnymi
mantrami mózgi młodych ludzi. Wiemy doskonale, iż wiara pozbawiona pytań
krytycznych przemieni się prędzej czy później w niszczącą ideologię. Winna być oparta na czujności i wrażliwości w odniesieniu do Boga, który jest radykalnie inny, jak już
wcześniej, nawiązując do definicji Lübbego stwierdziliśmy, nierozporządzalny, przychodzący zawsze inaczej, niemożliwy do wcześniejszego skalkulowania czy wyreżyserowania sposobu, w jaki może nam być dany. Wiara biblijna, ewangeliczna otwiera na
Boga, który nieustannie prowokuje człowieka do zmiany swoich sposobów postrzegania rzeczywistości, zmiennej i dwuznacznej, podołania tej rzeczywistości, a nie
trwożliwego uciekania się do sztucznych schematów i reguł, narzucanych jej przemocą, gwoli zapewnienia sobie luksusu pragmatycznych, mechanicznych zachowań. To
Bóg, który domaga się od człowieka porzucania stałych miejsc pobytu, z którym
chciałby się związać na zawsze, przylgnąć do nich w bezmyślnej inercji. Bóg Biblii
26)

T. Halik, Drzewo ma jeszcze nadzieję, op. cit., s. 108.
T. Halik, Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą; Co nie jest chwiejne, jest nietrwałe. Labiryntem
świata z wiarą i wątpliwościami.
27)
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dojrzałej wierze jawi się „jako Bóg – pielgrzym, Bóg wiecznego exodusu, wyprowadzający nas ze wszystkich domów i ojczyzn, w których chcielibyśmy na stałe się
usadowić i okopać, a najchętniej także Jego zamknąć w naszych granicach, granicach
naszych wyobrażeń, pojęć, tradycji i wyznań”28.
Może zatem ateizm należy postrzegać jako wewnętrzne zjawisko orędzia chrześcijańskiego, nie zaś jego negację z zewnątrz? Ateizm przecież powstał w samym rdzeniu
chrześcijaństwa, towarzysząc wierze chrześcijańskiej przez ostatnie dwa przynajmniej stulecia. W znacznym stopniu przyczynił się do rozbicia wielu bożków, karykatur chrześcijańskiego Boga, stworzonych w wyniku ludzkich projekcji, pragnień
i lęków. Halik postrzega spór między wiarą i niewiarą jako spór pomiędzy Bogiem
rozumianym jako możliwość (przy czym nie chodzi o przyjęcie Boga jako niesprawdzonej i niepewnej hipotezy, którą poddaje się niezobowiązującej próbie, lecz jest to
doniosły i zobowiązujący krok, salto, Kierkegaardowski skok), Bogiem umożliwiającym człowiekowi dzięki wierze (wejście w Boże możliwości nazywa się wiarą) przemianę niemożliwego w możliwe, a martwym bogiem – Wielkim Bratem, który tak
naprawdę nie istnieje (jest utkany z ludzkich strachów, infantylnych pragnień, samoalienującej i samooszukującej się rezygnacji. Jest to zatem spór pomiędzy Bogiem
wzbogacającym i umacniającym człowieka a bogiem wampirem, bogiem – żandar29
mem, który jest w gruncie rzeczy bogiem niewiary .
Stąd Halik na innej nieco płaszczyźnie postrzega możliwości prowadzenia dialogu
pomiędzy ateizmem i wiarą. Nie chodzi już o apologię wiary czy światopoglądu religijnego, o wykazywanie ateistom niekonsekwencji myślenia (raczej o zwrócenie uwagi
na pewną postawę niecierpliwości wobec Boga). Pisze: „(…) podkreślałem, że celem
dialogu wiary z niewiarą nie ma być triumf nad ateizmem, lecz takie pogłębienie
wiary, które obejmie i zintegruje to, co stanowi bolesną prawdę pewnego typu
niewiary, ateizmu bólu i ateizmu protestu, czyli doświadczenia <Bożego ukrycia>”30.
Zwróciliśmy uwagę na kilka zaledwie wątków myślenia radykalnego T. Halika.
Warto byłoby pochylić się nad prowadzoną przez niego kontynuacją krytyki ontoteologii, nad przemyśleniami dotyczącymi relacji pomiędzy religią (religią Europy nie jest
chrześcijaństwo, zaś samo chrześcijaństwo religią nie jest) a chrześcijaństwem rozumianym jako wiara (fides), droga. Wyłania się z owych wątków myśliciel oryginalny,
podejmujący wyzwania czasu, który z całą pewnością jest „czasem marnym”
(Hölderlin), czasem bogów, na miarę człowieka masowego, przeciętnego, człowieka
istniejącego już tylko jako konsument (consummo ergo sum). Trwa oczekiwanie na
powrót Boga, który przywróci człowiekowi jego utraconą wielkość, odsłoni przed nim
nieprzeczuwalne horyzonty, wyniesie go ponad niego, Boga wygnanego przez nienasycone hybris człowieka. Być może myślenie współczesnych Halików (także Tomasza Halika) przygotuje drogę takiemu Bogu.
28)
29)
30)

T. Halik, Cierpliwość wobec Boga, op. cit., s. 64.
Por. T. Halik, Teatr dla aniołów, op. cit., s. 46-47.
Ibidem, s. 19.
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ŻYDZI, HERETYCY I SCHIZMATYCY, CZYLI REFORMACYJNE
I KONTRREFORMACYJNE EPIZODY W KSIĘSTWIE
OŚWIĘCIMSKIM I ICH ODZWIERCIEDLENIE W KAZANIACH
PISARZOWICKICH GRZEGORZA ZDZIEWOJSKIEGO
Liber amicorum professoris Annae Węgrzyniak
Zagadnieniom reformacji i kontrreformacji w okresie baroku poświęcono w opra1
2
cowaniach historyczno-literackich i historiograficznych na przestrzeni ostatniego
3
półwiecza sporo miejsca i uwagi . Zainteresowania naukowe badaczy reprezentujących różne dyscypliny literaturoznawstwa humanistycznego skupiały się w głównej
mierze na najważniejszych problemach czy to polemiki wyznaniowej i czołowych jej
przedstawicieli, czy też sprawach społecznych, ideologii, nauki etc., przez co perspektywa badawcza dla wielu tematów została w naturalny sposób zawężona. Pamiętać
jednak należy, że na pełny ogląd każdej epoki składają się także rzeczy i wydarzenia
uchodzące za mało ważne oraz ludzie mniej znaczni. W tym kontekście wydaje się
1)
Z. Nowak, Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku, Gdańsk 1968; P. Szydłowski, Między
renesansem a kontrreformacją. Poglądy filozoficzne Szymona Starowolskiego, Zeszyty Nauk. UJ, Studia Religiologia,
2, Kraków 1978; J. Tazbir, Piotr Skarga - szermierz kontrreformacji, Warszawa 1978; P. Wilczek, Erazm Otwinowski –
pisarz ariański, Katowice 1994; idem, Autorytet Pisma świętego w polemikach ks. Piotra Skargi SJ z Hieronimem
Moskorzewskim, pisarzem ariańskim, [w:] Jezuicka ars educandi, Kraków 1995, s. 253-259; idem, „Heretics” or „the
faithful of the separated churches”? Ecumenism At Vatican II and the legacy of religious dialog in the old PolishLithuanian Commonwealth (16th-17th centuries), [w:] Jezuicka ars historica, Kraków 2001, s. 593-619 i in.
2)
Zob.: Ł. Kurdybacha, Stan badań i potrzeby historii literatury w okresie reformacji, [w:] O sytuacji w historii
literatury polskiej, Kraków 1951; idem, Historia reformacji w Polsce. Stan badań i postulaty, „Reformacja w Polsce”,
R. XI, Warszawa 1953; J. Tazbir, Echa walk klasowych XVI wieku w polskiej opinii szlacheckiej, „Przegląd Historyczny”,
z. 2, Warszawa 1952; idem, Reformacja a problem chłopski w Polsce XVI wieku. Studia staropolskie, pod red.
K. Budzyka, t. II, Wrocław 1953; idem, Ze studiów nad stosunkiem polskich protestantów do chłopów w XVI wieku,
„Reformacja w Polsce”, R, XII, Warszawa 1956; idem, Świt i zmierzch polskiej reformacji, Warszawa 1956. Z opracowań późniejszych po „odwilży '56” warto wymienić prace: J. Tazbira, Arianie i katolicy, Warszawa 1972; idem, Tradycje tolerancji religijnej w Polsce, Warszawa 1980; idem, Szlachta i teologowie. Studia z dziejów polskiej kontrreformacji, Warszawa 1987; M. Kosmana, Protestanci i kontrreformacja. Z dziejów tolerancji w Rzeczypospolitej XVI-XVII
wieku, Wrocław 1978; A. Tokarczyk, Ewangelicy polscy, Warszawa 1988; W. Urbana, Epizod reformacyjny, Kraków
1988 i in.
Z opracowań wydanych po roku 1990, wymienić należałoby prace: J. Tazbira, Reformacja w Polsce. Szkice
o ludziach i doktrynie, Warszawa 1993; idem, Reformacja, kontrreformacja, tolerancja, Wrocław 1996; J. Dworzaczkowej, Reformacja i kontrreformacja w Wielkopolsce, Poznań 1995; L. Szczuckiego, Nonkonformiści religijni XVI
i XVII wieku, Warszawa 1993; M. Pawelca, Bartłomiej Bythner starszy (ok. 1559-1629). Z dziejów protestanckiego
irenizmu na przełomie XVI i XVII wieku, Warszawa 2008.
3)
Ze względów praktycznych ograniczam bibliografię prac pomijając opracowania starszych badaczy (J. Łukaszewicz, J. Lelewel, W. Zakrzewski, W. Krasiński, A. Brückner, Sz. Morawski, S. Kot, M. Wajsblum, K. Völker i in.)
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uzasadnionym – wręcz pożądanym, podejmowanie trudów badawczych zmierzających do pełniejszego dookreślenia zjawisk, prądów czy zdarzeń wpływających
w danym momencie choćby w najmniejszym stopniu na całokształt życia kulturowego, literackiego, obyczajowego, religijnego etc. Jednym z wielu zagadnień oczekujących na gruntowne przebadanie jest religijność mas chłopskich kształtowana z perspektywy ambony w okresie, kiedy ścierały się ze sobą najważniejsze prądy intelektu4
alne XVII wieku – reformacja i kontrreformacja .
Ciekawym na tym tle obszarem penetracji naukowo-badawczej wydają się być
5
tereny dawnego Księstwa Oświęcimskiego , leżącego na pograniczu Rzeczpospolitej
i Śląska, gdzie reformacja wśród chłopów przybrała najbardziej powszechny charak6
ter w skali kraju . Badacze zajmujący się tym zagadnieniem przypuszczają, że wpływ
na to w jakimś stopniu miało bezpośrednie sąsiedztwo niemieckiej wyspy narodowościowej koło Bielska, silnie związanej z luteranizmem7. Ponadto w propagowaniu
haseł wśród chłopów na tych terenach pomagała literatura propagandowa, co w skali
całej Małopolski jest zjawiskiem wyjątkowym. Przykładem książki cieszącej się w tym
czasie obiegową popularnością może być druk Piotra Wacheniusa z Wielkich Strzelec
(obecnie Strzelce Opolskie)8, z przedmową ministra oświęcimskiego zboru Bartłomieja Bythnera9, skierowaną do „poczciwych, pobożnych a bogobojnych wszelkich
10
stanów ludzi” .
Wacław Urban doszukuje się jeszcze innych przyczyn „specjalnego rozwoju reformacji wśród chłopów w Oświęcimskiem” – choć zaznaczyć należy, że dla niego samego nie są one do końca jasne. „W pewnym stopniu działało tu, jak na innych terenach
o podobnym rozwoju innowierstwa, sąsiedztwo ziem silnie sprotestantyzowanych
(Śląsk, Morawy), w pewnym stopniu większa ekonomia, prawna i umysłowa samodzielność chłopów, a wreszcie zamieszkiwanie tu sporej ilości kolonistów Niemców,
którzy mieli duże możliwości kontaktu z bardzo silnie rozwiniętą reformacją
4)
Pomijam tutaj publikacje T. Wiślicza, który jednak marginalnie podejmuje temat kontrreformacji na ziemiach
Małopolski; zob.: idem, Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do XVIII
wieku, Warszawa 2001; idem, Religijność wiejska w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Problemy i trzy przybliżenia,
„Barok”. Półrocznik XI/2(22) 2004, s. 97-118.
5)
Szczegółowo problematykę upowszechniania się ruchów innowierczych na ziemiach dawnego Księstwa
Oświęcimskiego omówił Wacław Urban w pracy Reformacja wśród chłopów w Oświęcimskiem, /Odrodzenie
i Reformacja w Polsce, 1957, t. II, s. 151-175/; zob. także: idem, Chłopi wobec reformacji w Małopolsce w drugiej
połowie XVI w., Kraków 1959.
6)
Zob.: J. Tazbir, Reformacja w Polsce. Szkice o ludziach i doktrynie, Warszawa 1993, s. 24; W. Urban, Chłopi wobec
reformacji…, s. 159.
7)
A. Karasek-Langer, E. Strzygowski, Sagen der Beskidendeutschen, Plauen im Vogtland 1930, Ostdeutsche
Heimatbücher, s. 8.
8)
P. Wachenius, Wierne a prawdziwe okazanie, który zakon a która wiara od Pana Boga i co zakon, a co wiara jest …,
b.m. 1612.
9)
Bartłomiej Bythner (zm. 1629), urodzony na Śląsku w pow. krakowskim, niewykluczone, że w Pisarzowicach
(podkr. J.R.), co jest prawdopodobne lub w Głębowicach (J. Łukaszewicz). Ma swój biogram w PSB, t. III, Kraków 1937,
s. 181. Ostatnio ukazało się studium biograficzne poświęcone temu protestanckiemu teologowi, zob.: M. Pawelec,
Bartłomiej Bythner starszy (ok. 1559-1629). Z dziejów protestanckiego irenizmu na przełomie XVI i XVII wieku,
Warszawa 2008.
10) Cyt. za: W. Urban, Chłopi wobec reformacji…, s. 160.
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11

niemiecką” . Jeżeli chodzi o Śląsk i Morawy, to rzeczywiście ich kultura intelektualna
promieniowała na okoliczne tereny i przyczyniała się do upowszechniania konfesji
reformowanych: Śląsk – kalwinizmu, Morawy – najpierw husytyzmu, później arianizmu. Bez wątpienia ich wpływy są nie do przecenienia. Na krzyżujące się od dawna
szlaki komunikacyjne przebiegające przez ziemie Księstwa Oświęcimskiego nałożyły
się także ruchy umysłowe przynoszące od połowy XVI w. ożywienie intelektualne
w dziedzinie życia religijnego, a także naukowego. Potwierdzałby to rosnący odsetek
ludności pochodzenia plebejskiego z wykształceniem akademickim. W protokołach
12
z wizytacji radziwiłłowskiej z roku 1598 znaleźć można na ten temat informacje . Co
się tyczy z kolei „sporej ilości kolonistów Niemców”, to zdania na ten temat są podzielone. Antoni Barciak uważa, że: „od połowy XV w. coraz mniej spotyka się też Niemców w obu księstwach (Oświęcimskim i Zatorskim – dod. J.R.)”13, co wydaje się być
bliższe prawdy ze względu na polonizację i asymilację obcego elementu z rodzimą
ludnością, oczywiście z wyjątkiem Wilamowic, gdzie mieszkańcy jeszcze do czasów
II wojny zachowywali konsekwentnie swą odrębność kulturową i językową14.
Na tle całej ziemi oświęcimskiej szczególną rolę odgrywały wioski położone
w zachodniej jej części, w bliskim sąsiedztwie Bielska: Lipnik, Kozy, Pisarzowice,
Wilamowice, Stara Wieś i Bestwina, gdzie żywioł innowierczy w okresie od ok. 1550
do 1575 roku ogarnął niemalże całą społeczność chłopską zamieszkującą te tereny.
Przemiany, jakie się w tym środowisku dokonały, były na tyle ugruntowane, że proces
rekatolizacji ze zmiennym skutkiem przebiegał przez cały wiek siedemnasty, a jego
15
koniec – w przypadku Kóz – zbiegł się ze schyłkiem Rzeczpospolitej .
W czasie najsilniejszych tarć natury religijnej, gdy wybrzmiewały głośnym
echem hasła reformacyjne, a w ramach kontrreformacji podejmowane były działania
zmierzające do rewindykacji sprofanowanych świątyń i przywrócenia status quo, do
walki ze skutkami ruchów nowinkarskich zaczęto angażować zakony oraz wybijających się mówców kościelnych. Powód był jeden – „przepowiadanie ewangelii znalazło się w centrum zainteresowania potrydenckiego Kościoła”16.
11)

Ibidem, s. 161.
AKMKrak., AWK z r. 1598, t. 16, k. 60 v. [Tu spotkać można informacje nt. niejakiego Kaspra Magistra i Marcina
Doktorka, którzy występują w opanowanej przez protestantów wsi Bestwinie; nadto wiadomo, że w tym właśnie roku
(1598) proboszczem w Dankowicach był niejaki Bartłomiej z Pisarzowic [podkr. J.R.]; zob.: Wilamowice. Przyroda,
historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy, pod red. A. Barciaka, Wilamowice 2001, s. 655; natomiast
u A. Komonieckiego pod rokiem 1627 spotykamy Łukasza Doktoriusza, którego bp M. Szyszkowski powołał do komisji
diecezjalnej mającej zbadać życie i cuda Jana z Kęt (BJ, rkps 5360, k. 46v). S. Szczotka utożsamia go z Łukaszem
(prawdopodobnie) Rzeszowskim, proboszczem oświęcimskim (zm. 1634), pochodzącym z plebsu; zob.: A. Komoniecki, op.cit., s.151. Także w Wilamowicach w latach 1631-1633 kościołem administrują dwaj komendarze: Mateusz
z Bielska i Marcin z Lipnika, zob.: Wilamowice…, s. 654].
13) A. Barciak, Dzieje miasta Kęt do roku 1564, „Vatra. Rocznik bielski”, 1980, Bielsko-Biała 1980, s. 73.
14) Szerzej na ten temat wypowiedziałem się w wystąpieniu pt. Socjokulturowy fenomen Wilamowic podczas
konferencji Pytanie o wspólnotę zorganizowanej przez Akademię Techniczno-Humanistyczną oraz Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej w dniach 15-16 XI 2010 r. Tekst referatu zamieszczony zostanie w publikacji
pokonferencyjnej ATH i IT w 2011/2012 r.
15) W. Urban, Chłopi wobec reformacji…, s. 218; zob. także: Z dziejów parafii świętych Szymona i Judy w Kozach, pod
red. ks. T. Borutki, Kraków 1998, s. 121-122; J. Stanek, Z dziejów ziemi oświęcimskiej, Kraków 1959, s. 196-197.
16) W. Pawlak, Koncept w polskich kazaniach barokowych, Lublin 2005, s. 66.
12)
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Potrydencki Kościół uznawał kazania za jeden z najważniejszych środków nauczania religijnego17. Jednakże nie tylko uchwały soborowe stały się wyznacznikiem
kierunku przemian podejmowanych w ramach kontrreformacji, ale przede wszystkim polskie ustawodawstwo synodalne18, które adaptowało na rodzimy grunt odgór19
ne zalecenia . Świadomość niedostatecznej recepcji uchwał trydenckich na gruncie
diecezji krakowskiej skłoniła biskupa Bernarda Maciejowskiego do podjęcia energicznych działań zmierzających do odnowy życia religijnego20. Owocem wzmożonej
działalności synodalnej i wizytacyjnej stał się „List pasterski” skierowany w roku 1601
do proboszczów diecezji krakowskiej21, który szybko zyskał popularność pod nazwą
„Pastoralnej”22. W dokumencie tym zawierającym – jak wiadomo – podstawowe
wytyczne dla potrydenckiego kaznodziejstwa polskiego, znajduje się imienna lista
autorów i tytułów w sposób szczególny zaaprobowanych przez episkopat Polski23.
W związku z wprowadzeniem posoborowych wymagań odnośnie do sposobu wygłaszania kazań, a w szczególności konieczności dostosowania formy przekazu do wieku
słuchaczy, poziomu ich wiedzy, możliwości przyswojenia sobie przez nich tej nauki,
24
a także zainteresowania , duchownym, którzy nie potrafili sprostać tym warunkom,
zalecano, aby podczas mszy św. korzystali ze wskazanych źródeł wymowy religijnej25.
Obok nazwisk i dzieł często eksponowanych przez pisarzy patrystycznych oraz
17)

T. Wiślicz, Zarobić na duszne zbawienie…, s. 28.
Zob.: W. Rubin, Lud w polskim ustawodawstwie synodalnym do rozbiorów Polski, [w:] Sacrum Poloniae
Millenium, Rzym 1955, t. 2, s. 138.
19) Na „synodalne źródła odnowy kaznodziejstwa w Polsce” zwróciła uwagę D. Platt (idem: Kazania pogrzebowe
z przełomu XVI i XVII wieku. Z dziejów prozy staropolskiej, Wrocław 1992, s. 41-42).
20) K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 2: Kaznodziejstwo w Polsce od średniowiecza do
baroku, Kraków 2001, s. 357.
21) To swoiste kompendium syntetycznie ujętych, konkretnych wskazań z zakresu dyscypliny teologicznej, prawnej
i duszpasterskiej dane do rąk duchowieństwa krakowskiego bp Maciejowski wystosował ponownie w roku 1607 – już
jako kardynał i prymas – do całego duchowieństwa polskiego; (zob.: J. Bieniarzówna, Miasto wielebnych i przewielebnych, [w:] Dzieje Krakowa, t. 2: Kraków w wiekach XVI-XVIII, Kraków 1984, s. 262; B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej
do roku 1795, t. II, Kraków 1999, s. 167-170).
22) Za podstawę do zredagowania „Pastoralnej” posłużył bp. Maciejowskiemu „List pasterski” („Epistola”) biskupa
wileńskiego Jerzego Radziwiłła wydany 25 II 1582 r. po odbyciu synodu, zwołanego celem wprowadzenia w diecezji
wileńskiej uchwał Soboru Trydenckiego; (zob.: S. Nasiorowski, List pasterski kard. Bernarda Maciejowskiego, Lublin
1992, s. 47-52).
23) M. Korolko, Między retoryką a teologią. O kunszcie estetycznym staropolskich kazań (rekonesans), [w:] Proza
polska w kręgu religijnych inspiracji, red. M. Jasińska-Wojtkowska, K. Dybciak, Lublin 1993, s. 52.
24) Zob.: J. Drob, Model człowieka wieku XVII w kazaniach Bernarda Gutowskiego, „Roczniki Humanistyczne”, 1981,
t. XXIX, z. 2, s. 86.
25) Dokument wskazywał te źródła, z których każdy kaznodzieja powinien czerpać treść do wyjaśniania prawd
objawionych. Jako pomoc miały więc służyć przede wszystkim odpowiednie fragmenty Pisma Świętego, w nim zaś
szczególnie Ewangelie i Listy Apostolskie. Bardziej szczegółową treść oraz samą formę przekazu należało oprzeć na
„Katechizmie Soboru Trydenckiego”, „Postylli” Jakuba Wujka oraz kazaniach Piotra Skargi. Libri pro ducendo populo
miały służyć duchowieństwu parafialnemu do głoszenia kazań oraz w razie potrzeby do poprowadzenia dyskusji
w ramach tzw. „swady ambony”, a także do dysput religijnych z wątpiącymi i odstępcami. [Podkreślić w tym miejscu
należy, że już św. Augustyn wskazywał w De doctrina Christiana, że w Kościele jest niewielu dobrych mówców.
Zabiegając o podniesienie poziomu wymowy kościelnej domagał się udostępnienia słabszym w swym kunszcie
kaznodziejom wartościowych tekstów kazań jako cennej pomocy w przygotowaniu homilii; (por.: E. Staniek, Sekrety
dobrego kaznodziejstwa w ujęciu świętego Augustyna, „RBL” 4: 1989, s. 302-308)].
18)
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współczesnych teologów polemicznych, najważniejsze miejsca w dokumencie zajmują „Postylla” ks. Jakuba Wujka SJ26, a także kazania ks. Piotra Skargi SJ27.
Na terenach Księstwa Oświęcimskiego od początku XVII stulecia akcja kontrreformacyjna nie przynosiła nie tyleż pożądanych, co w zasadzie żadnych efektów.
W latach dwudziestych i trzydziestych tegoż stulecia, pomimo trwającej od dłuższego
czasu rekatolizacji, wyznanie reformowane cieszyło się wśród mieszkańców tych
28
ziem, szczególnie plebei condite, niesłabnącym zainteresowaniem i popularnością .
Dlatego bp Jakub Zadzik, aby skutecznie przeciwdziałać osłabieniu pozycji Kościoła
w tym regionie, wysłał do stolicy księstwa znanego już w środowisku krakowskim
kaznodzieję – Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku29. Ten urodzony w roku 1609
były wychowanek jezuickich kolegiów w Lublinie i Kamieńcu Podolskim dał się poznać jako wzięty orator, szczególnie w kręgach plebejuszowskich. „Ceniono jego talent
krasomówczy, gdyż oprócz (…) stanowisk kaznodziejskich w Oświęcimiu i u św. Jana
w Krakowie, piastował podobne w reprezentacyjnym kościele krakowskim Panny
Marii. Według listownej informacji udzielonej mi – pisze Rafał Leszczyński – przez
znawcę starego Krakowa, prof. Karola Estreichera, Zdziewojski był kaznodzieją związanym z warstwami ludowymi tego miasta. Wcześniej był kaznodzieją w rodzinnym
30
Łasku” .
Decyzja bp. Zadzika była motywowana przede wszystkim najlepiej rozumianym
dobrem wiernych. Z drugiej jednak strony przyświecał jej także interes Kościoła, który
przez cały czas tracił wpływy w stosunkowo gęsto zaludnionej części archidiecezji
krakowskiej. Nie bez znaczenia były też względy osobiste łączące biskupa z podwładnym31.
Uzyskawszy około roku 1638, a najpóźniej z początkiem 1639, nominację na
kaznodzieję oświęcimskiego, porzucił Zdziewojski karierę akademicką i przeniósł się
26) Chodzić może zarówno o tzw. „Postyllę większą”, jak również o „Postyllę mniejszą”, które miały wiele wydań
w XVI i pocz. XVII w., (zob.: J. Wujek, Postilla catholica, to jest kazania na każdą niedzielę i na każde święto przez cały
rok, według wykładu samego prawdziwego kościoła świętego powszechnego…, cz. 1-2, Kraków 1573; wyd. nast.
poszerz. Postilla catholica. To jest kazania na ewangelie niedzielne i odświętne przez cały rok…Teraz znowu przejrzana
i poprawiona. Przydatne są niektóre nowe kazania i Obrona tej postylle, Kraków 1584; oraz idem: Postille mniejszej
część pirwsza ozimia, to jest krótkie kazania albo wykłady Ewangeliej na każdą niedzielę i na każde święto […], Postille
mniejszej część wtora letnia, Poznań 1579-1580; wyd. nast. 1582, 1590, 1596, 1605, 1617).
27) P. Skarga, Kazania na niedziele i święta całego roku, Kraków 1595, (wyd. nast. pt. Kazania na niedziele i święta
całego roku…z przydaniem kilku kazań sejmowych i kazania na pogrzebie Królowej J.M. starej, Kraków 1597, 1602,
1609, 1618); idem, Kazania o siedmi sakramentach kościoła św. katolickiego, do których są przydane kazania
przygodne o rozmaitych nabożeństwach wedle czasu…, Kraków 1600; idem, Kazania przygodne, Kraków 1610.
28) Zob.: J. Rodak, Grzegorz Jan Zdziewojski z Łasku. Człowiek-dzieło-recepcja. Studium biograficzne, Katowice 2010,
s. 84-86.
29) Więcej na temat postaci zob.: J. Rodak, Grzegorz Jan Zdziewojski…; por. także: R. Leszczyński, G.J. Zdziewojski –
poeta, mecenas i bibliofil z Łasku, Łask 1986, s. 13.
30) R. Leszczyński, op.cit., s. 3.
31) W roku 1632 po wygaśnięciu rodu Łaskich, Jakub Zadzik (1582-1642), kanclerz wielki koronny i bp chełmiński,
jako senior rodu Korabitów został wybrany kolatorem (opiekunem) kolegiaty łaskiej, w której ochrzczony był i zdobywał pierwsze doświadczenia religijne młody Grzegorz Zdziewojski. Bp Zadzik wywodził się z powiatu szadkowskiego
leżącego w dawnym województwie sieradzkim, podobnie jak Zdziewojski. Byli więc ziomkami, których łączyło
pochodzenie.
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do książęcego grodu nad Sołą, gdzie rozpocząć miał misję rekatolizacyjną. W samym
mieście wyznawców reformowanej konfesji nie było zbyt wielu, ale w niektórych
okolicznych wioskach bywało i tak, że katolika trudno było spotkać. Dlatego już
w roku następnym (1640 r.) uzyskał instalację na proboszcza w Wilamowicach32, gdzie
sytuacja przedstawiała się wyjątkowo źle. W roku 1626 nowy właściciel wioski,
Krzysztof Koryciński, zaprowadził w niej na powrót religię katolicką. Jednak jej
mieszkańcy w zdecydowanej większości nadal pozostawali przy wyznaniu Kalwina.
Spowodowano to było tym, iż zamieszkujący wioskę chłopi byli potomkami dawnych
osadników z terenów Turyngii i Frankonii, którzy na te tereny przybyli w drugiej
połowie XIII wieku33. Rzecz przedstawiała się podobnie w sąsiednich wioskach, m.in.
w Kozach, Starej Wsi, Hałcnowie, Lipniku i Komorowicach, gdzie także obecne były
ślady obcego etnicznie osadnictwa. Powinowactwo kulturowe z zachodnimi
wzorcami i wpływami oraz bliskie sąsiedztwo Bielska, wokół którego utworzyła się
niemieckojęzyczna wyspa językowa34, powodowały, że chłopi wilamowscy oraz z wymienionych wiosek pozostawali oporni wobec wpływów kontrreformacyjnego Kościoła. Sytuacja nie zmieniała się, pomimo że od początku XVII w. zintensyfikowane
zostały działania zmierzające do odzyskania świątyń na tych terenach.
Wyjątkowo inaczej wybrzmiewały echa reformacji w Pisarzowicach, które bezpośrednio graniczą z Kozami, Wilamowicami, Hałcnowem i Starą Wsią. Parafia ta jako
jedyna zamieszkiwana była przez rodzimą ludność, która na krótki czas poddała się
wpływom nowinkarskim. W latach 1561-1571 kościół znajdował się w rękach protestantów, którzy znacznie przyczynili się do ogołocenia świątyni, ale także – jak pokazuje dalszy bieg wydarzeń – do wyjałowienia gruntu, na którym od pokoleń Kościół
35
katolicki budował swą potęgę . Zdziewojski po czterech latach pełnienia posługi
w Wilamowicach przechodzi na przełomie 1643/1644 roku do Pisarzowic. Z zapisu
poczynionego przez niego nieco wcześniej, bo w roku 1642 – na rzecz rektora miejscowej szkoły parafialnej, wynika, że dopuszczał on świadomość powrotu kalwinizmu
36
w Wilamowicach . Przekonywać o tym musiała go sytuacja w okolicznych wioskach,
gdzie kryptokalwinów – jak pisze Andreas Wackwitz – było jeszcze w drugiej połowie
XVII wieku „wiele tysięcy”37.
32) Zob.: J. Rodak, op.cit., s. 88-89; idem, Wilamowice i heretycy. Przyczynek do biografii ks. Jana Grzegorza
Zdziewojskiego z Łasku (1609-1685), „Śląskie miscellanea”, t. 16, Katowice 2003, s. 17-26; idem, Kalwiński epizod
w dziejach wilamowskiej parafii i jej proboszcza, [w:] Liber amicorum professoris Ioannis Malicki, Katowice 2011,
s. 238-245.
33) J. Rodak, Wilamowice i heretycy…, s. 17-18.
34) Więcej zob.: A. Wackwitz, Die deutsche Sprachinsel Anhalt-Gatsch in Oberschlesien in ihrer geschichtlichen
Entwicklung, Plauen im Vogtland 1932.
35) Więcej zob.: J. Rodak, Grzegorz Jan Zdziewojski…, s. 105-110.
36) W aktach grodzkich oświęcimskich zapisał Zdziewojski 7 złp rocznie na rzecz każdorazowego rektora szkoły
parafialnej z obowiązkiem odśpiewania w każdą niedzielę po sumie antyfony do Matki Bożej Salve Regina za duszę
fundatora. Zaznaczył jednakże: „(…) gdyby herezja znów nastała w Wilamowicach, to dochód ten ma być pobierany
przez bractwo św. Anny, istniejące przy kościele parafialnym w Oświęcimiu z obowiązkiem odprawiania mszy św. za
duszę fundatora”, (J. Rodak, op.cit., s. 154); zob. także: J. Latosiński, Monografia miasteczka Wilamowic, Kraków
1909, s. 163.
37) A. Wackwitz, Die deutsche Sprachinsel…, s. 21.
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Przez cały okres proboszczowania w Pisarzowicach, a więc od 1643 do 1653 r.,
Zdziewojski stykał się z protestanckimi sąsiadami, którzy stanowili potencjalne zagrożenie dla jego parafian. Księgi metrykalne założone przez niego zarówno dla wilamowskiego, jak i pisarzowickiego kościoła, poświadczają, że nader często udzielał on
sakramentów (chrztu, ślubu) dla katolików z Kóz, Hałcnowa czy Bestwiny. Świątynie
w opanowanych przez protestantów wioskach zamieniane były w zbory. Pisarzowicka parafia, w przeciwieństwie do niemieckojęzycznej wyspy w okolicach Bielska, stała
się katolicką wyspą polskojęzyczną wśród obcego etnicznie elementu osadniczego,
38
który tworzyła społeczność Wilamowic, Kóz, Hałcnowa i Starej Wsi .
Świadomość, że pisarzowiccy chłopi w przeszłości poddali się wpływom reformacji, rodziła w Zdziewojskim przekonanie, że grunt, na którym przyszło mu działać,
jest niestabilny i wymaga działań nie tyleż doraźnych, co systemowych. Dlatego od
samego początku swej posługi duszpasterskiej z wysokości ambony kierował do
swych parafian – zgodnie z zaleceniami potrydenckiej reformy – naukę wypływającą
39
z Ewangelii . Zachowany do dnia dzisiejszego w archiwum parafialnym zbiór rękopiśmiennych kazań dowodzi niezbicie, że był on szermierzem nie tylko konsekwentnym
w przepowiadaniu Słowa Bożego, ale i skutecznym w działaniu. Pisarzowickie kazania
Zdziewojskiego należą do niezwykle rzadkich w swej klasie, ponieważ kler parafialny
kierując się instrukcją zawartą w „Pastoralnej” bp. Bernarda Maciejowskiego korzystał najczęściej z gotowych mów zawierających się w drukowanych zbiorach kazań40.
Nie istniała więc wśród księży naturalna potrzeba zapisywania przemówień, które ad
aperturam libri głosili do wiernych. Takie przekonanie potwierdza także Mirosław
Korolko, pisząc m.in.: „Kaznodziejstwo tedy ze względu na służebną funkcję mowy
kościelnej wobec doktryny Kościoła (głoszenie prawd wiary i moralności) korzystało
zawsze z gotowych wzorców, zarówno dydaktycznych, jak i pragmatycznych. Te wzorce kościelnej wymowy, formułowane w najprzeróżniejszych wskazówkach ustawowych (prawnych), przepisach soborowych i synodalnych, w znacznym stopniu determinowały w poszczególnych epokach, krajach i środowiskach kształt artystyczny
kazań mówionych i pisanych”41. Oznacza to, że w znakomitej większości, szczególnie
wiejscy kaznodzieje uprawiający ars praedicandi, nie pozostawili po sobie trwałego
śladu w postaci rękopiśmiennych, a tym bardziej drukowanych kazań. Na taki stan
rzeczy składały się także czynniki natury osobistej, o czym przekonują słowa najwybitniejszego mówcy barokowego, Piotra Skargi:
38) Więcej zob.: J. Rodak, Schola et ambona. Z dziejów kaznodziejstwa i duszpasterstwa parafialnego w kościele
pisarzowickim (do roku 1680), Bielsko-Biała 2012 [w druku, wyd. ATH].
39) Na „synodalne źródła odnowy kaznodziejstwa w Polsce” zwróciła uwagę Dobrosława Platt (idem: Kazania
pogrzebowe z przełomu XVI i XVII wieku. Z dziejów prozy staropolskiej, Wrocław 1992, s. 41-42).
40) Por.: M. Korolko, Między retoryką a teologią. O kunszcie estetycznym staropolskich kazań (rekonesans), [w:]
Proza polska w kręgu religijnych inspiracji, pod red. M. Jasińskiej-Wojtkowskiej, K. Dybciaka, Lublin 1993. Autor pisze
m.in., że: „(…) sięgający średniowiecza obowiązek posługiwania się przez kaznodziejów parafialnych gotowymi
wzorami przemówień niedzielnych i świątecznych (homilii) uzyskał ponowną aprobatę w masowym kaznodziejstwie
potrydenckim”, (ibidem, s. 66).
41) Ibidem, s. 49.
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Takich kazań pisanie daleko z więtszą trudnością przychodzi niźli owe postylle. Przyczyny się
domyślić łacno, iż rychlej głowę wiadomością i nauką napełnić a niźli wolą i sercem ludzkim
42
ruszyć kto może .

Pisarzowicki zbiór jest w tym względzie zjawiskiem niezwykle rzadkim, ponieważ
obok kazań Zdziewojskiego zawierają się nim także mowy zapisane rękami innych
autorów na przestrzeni XVII i XVIII wieku. Analizując zawartość tego zbioru zauważyć
daje się, że w kazaniach powstałych na parafii do roku 1669 obok tematyki moralno–
obyczajowej ciągle powraca i obecna jest problematyka „herezji”, którą kaznodzieje
poruszają w różnych kontekstach teologicznych, ale także społecznych i politycznych.
Ciekawą egzemplifikacją zjawiska, o którym mowa, może być kazanie Zdziewojskiego z roku 1646, wygłoszone w szóstą niedzielę po Wielkanocy, tzw. białą niedzielę. Jak większość z jego kazań zbudowane jest według określonego schematu realizującego retoryczny model typowy dla barokowej ars praedicandi. „W świetle tych
przepisów kompozycja kazania powinna charakteryzować się naturalnym podziałem
na wstęp, rozwinięcie i zakończenie”43. To kazanie poprzedza perykopa, czyli cytat
zaczerpnięty z Pisma Świętego, który jest klasycznym loci theologici. Schemat budowy jest następujący: wstęp (exordium), następnie najbardziej rozbudowana część
będąca opowiadaniem rzeczy, które się wydarzyły (narratio), dalej propositio zawierające główny temat oraz confirmatio prezentujące argumenty perswazyjne. Całość
44
kończy zwięzłe peroratio zawierające krótką prośbę skierowaną do Boga .
Perykopa rozpoczynająca kazanie zaczerpnięta została z Ewangelii św. Jana:
Gauisi sunt discipuli viso Domino45. Nawiązuje ona do wydarzeń mających miejsce po
zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy ukazywał się on wielokrotnie swoim uczniom aż
do Wniebowstąpienia. W treści kazania Zdziewojski nie dokonuje klasycznej egzegezy przywołanego cytatu w sensie teologicznym, ale poprzez przykłady przekonuje
słuchających o prawdziwości i niepodważalności dogmatu mówiącego o objawieniu.
Exordium zapowiada, co będzie przedmiotem przemowy i jednocześnie realizuje
typowe dla wstępów topoi – w tym konkretnym przypadku captatio benevolentiae.

42)

P. Skarga, „Przedmowa” do: Kazania o siedmi sakramentach, Kraków 1600.
W. Pawlak, Koncept w polskich kazaniach…, s. 238. Dalej badacz pisze, że: „Większość homiletów w swych
przepisach idzie nieco dalej i wymienia więcej części, które jednak nie wykraczają poza ten podstawowy, trójdzielny
schemat. Autorzy różnią się nieco, jeśli chodzi o ich liczbę oraz nazewnictwo”, (ibidem, s.238).
44) Siedemnastowieczne podręczniki homiletyki (teorii kaznodziejstwa) zalecały, aby kazanie składało się z sześciu
części (exordium, narratio, propositio, confirmatio, confutatio i conclusio), ale nawet czołowy teoretyk przemowy
kaznodziejskiej, Ludwik z Granady, sprowadzał wymienione części do elementarnego, trójdzielnego schematu.
W polskiej tradycji kaznodziejskiej XVII w. preferowano układ naturalny (ordo naturalia), naśladujący naturalną
kolejność części mowy (exordium, narratio, propositio, confirmatio, peroratio); więcej zob.: E. Ulčinaitė, Teoria
retoryczna w Polsce i na Litwie w XVII wieku, Wrocław 1984, s. 65.
45) Ewangelia wg św. Jana (20, 20) – „Uradowali się tedy uczniowie, ujźrzawszy Pana” (tłum. wg Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu B oryginalnego tekstu z XVI w. i wstępy ks. J. Frankowski,
Warszawa 2000, s. 2145).
43)
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Stosunkowo rozbudowaną tę część kończy autor zgodnie z zaleceniem św. Augustyna
prośbą skierowaną do Boga „ żeby w jego usta włożył słowa odpowiednie”46:
Ty zaś Chryste Panie użycz łaski twojej świętej: mnie do godnego mówienia, tym zaś do pilnego
47
i pożytecznego słuchania .

Po przedłożeniu słuchającym argumentów potwierdzających objawianie się Jezusa uczniom (narratio), zaczerpniętych z Pisma Świętego i potwierdzonych autory48
tetem jednego z Ojców Kościoła (Lirana/ Lerana) , werbalizuje kaznodzieja główny
sens i naukę swego przepowiadania (propositio):
Uczmy się dzisiejszej Ewangeliej świętej, jakowi też ludzie na dzień przyszłego zmartwych49
wstania weselić się będą z widzenia chwały Pana Chrystusowej…[podkr. J.R.]

W dalszej części (confirmatio) przytacza orator argumenty, wśród których najbar50
dziej rozbudowany jest argument piąty, mający postać argumentum a fortiori .
Przytoczmy go w całości:
5-to. Ci, którzy wiarę Kościoła B<ożego> i jedność trzymają. O tym Ewangelia święta d<ixit>, iż
gdy się odłączył był Tomasz od Apostołów w niewierze był, i upornie w grzechu niedowiarstwa aż
do ósmego dnia trwał, który grzech ciężki jest bardzo i niebezpieczny […] Skąd pokazać możemy,
iż żaden heretyk i schizmatyk, który wiary i jedności Kościoła powszechnego nie trzyma
i posłusznym mu nie jest, nie obaczy Chrystusa Pana w chwale zmartwychwstałego błogosła51
wionego [podkr. J.R.], jeśli się nie zwróci do jedności kościelnej .

Dla celów perswazyjnych i wzmocnienia siły wykorzystanego argumentu, kon52
tynuując rozważania, przywołuje kaznodzieja exemplum , którego celem jest przemówić do uczuć i wyobraźni słuchających:
Mamy tego przykład jeden: jeden ojciec umierając, gdy go synowie pytali o naukę jaką
zbawienną, jakoby też żyć mieli na świecie, dał im laskę jedną, aby ją złamali; która zaraz,

46) Św. Augustyn, Retoryka chrześcijańska, [w:] M. Korolko, Podręcznik retoryki homiletycznej, Kraków 2010, s. 221.
Zob. także: Św. Augustyn, De doctrina Christiana. O nauce chrześcijańskiej tekst łacińsko-polski, przekł. J. Sulowski,
Warszawa 1989, ks. IV, s. 181-263.
47) Dominica in Albis [1646], Gauisi sunt discipuli viso Domino, b. k., [w:] Rękopiśmienny zbiór pisarzowickich kazań
Zdziewojskiego (Archiwum Parafialne w Pisarzowicach, dalej: APP ).
48) Chodzi prawdopodobnie o Cezara, mnicha w klasztorze Leryn, który uchodzi za największego obok Augustyna
kaznodzieję ludowego starołacińskiego Kościoła, w latach 502-542 był biskupem Arles, miasta będącego politycznym
i kościelnym centrum południowej Galii; zob.: B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła,
przeł. P. Pachciarek, Warszawa 1990, s. 618.
49) Dominica in Albis [1646], Gauisi sunt discipuli viso Domino, b.k., (APP).
50) Zob.: M. Korolko, Podręcznik retoryki homiletycznej, Kraków 2010, s. 87.
51) Ibidem, b.k.
52) Więcej na temat zob.: K. Panuś, Exemplum w historii kaznodziejstwa, „Analecta Cracoviensia”, XXIX: 1997, s. 299319.
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natychmiast złamała się. Potem im dał dwie i złamać je kazał i żadną miarą nie mogli. Zaczem
53
d<ixit>: Sic fili, sic divisi fueritio faciliter peribitis .

W zakończeniu swej przemowy (peroratio) Zdziewojski raz jeszcze wskazuje na
warunek konieczny do zbawienia, który pisarzowickiej społeczności parafian uzmysłowić miał, że wszelkie odstępstwa od nauki Chrystusowej, a więc „herezje i schizmy”,
zamykają drogę do Królestwa Bożego:
A ty, o chrześcijański człowiecze, jeśli chcesz powstać z Chrystusem Panem do chwały wiecznej
i patrzyć nań twarzą w twarz, staraj się, abyś zachował te wszystkie rzeczy, bez których żaden
54
[heretyk i schizmatyk – dod. J.R.] widzieć Boga nie może .

Innowiercy w kazaniach pisarzowickiego kaznodziei ukazywani są także jako
wysłannicy szatana, którzy zagrażają jedności Kościoła. Świadczy o tym kazanie z roku
164655. W przemowie tej Zdziewojski przywołał egzemplum, które zaczerpnął od
56
średniowiecznego teologa, Tomasza z Cantimpré , i wykorzystał jako argument
perswazyjny mający za cel odwrócić skutecznie uwagę pisarzowickich wiernych od
treści nowinkarskich, z którymi stykali się przekraczając granicę parafii:
Pisze Tomasz Cantipraternis o jednym heretyku, który był upartym bardzo. Ten chciał jednego
dominikanina, który się z nim w rzecz [dysputę – dod. J.R.] wdawał, od religii i wiary odwieść,
obiecując mu Chrystusa Pana i Najświętszą Pannę ukazać. I dziwi się zakonnik on, idąc z nim za
miasto. Wtem ukaże się mu złota droga, szeroka bardzo. Idą dalej, aliści go pod górę jakąś
prowadzi śliczną bardzo od kamieni drogich, obaczył i stolicę [ tron – dod. J.R.] świetną, na której
siedział jakoby Zbawiciel, na drugiej Błogosławiona Panna, na drugich zaś jakoby Apostołowie
święci. Około niego wojska Cherubinów i Serafinów i inszych aniołów. Heretyk przyszedłszy dał
zaraz pokłon temuż Zbawicielowi domniemanemu, także i Maryjej, i rzecze owemu zakonnikowi: Czemuż nie oddasz chwały Synowi Bożemu, czemuż tak <jesteś> uporny, że nie chcesz
57
przystąpić do tronu jego? On postrzegłszy tego przed tem , wziął z sobą Najświętszy Sakrament
58
pod kapicą i idzie do onej domniemanej Maryjej i d<ixit>: „Tyś jest prawdziwa Maria, matka
Syna Bożego; a toż Ci go daję, weźże go ode mnie w ręce twoje”. Skoro to d<ixit> zaraz chwała
59
owa zaćmiona została, wszystka asystencja zniknęła, a oni tylko dwaj w ciemnościach zostali .

53)

Dominica in Albis [1646]…, b.k.
Ibidem, b.k.
55) Dominica 1. In Quadragesima [1646], Ductus est Jesus in desertum, b.k., (APP).
56) Thomas of Cantimpré (1201-1272) – średniowieczny kaznodzieja i teolog, członek zakonu kanoników
regularnych reguły św. Augustyna w opactwie w Cantimpré (1218-1232), od roku 1240 profesor filozofii i teologii na
uniwersytecie w Leuven (Lowanium), autor traktatów oraz pism teologicznych i religijnych (Opus de natura rerum,
Bonum universale de apibus, Vita Christinae virginis mirabilit dicate, Vita B. Margaritae Iprensis i in.); więcej zob.:
Catholic Encyclopedia, New York: Robert Appleton Company, 1913.
57) Tzn. przewidując podstęp, zanim wyszli za miasto.
58) Kapica – habit mnisi; (zob.: M.S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. II, Lwów 1855, s. 308).
59) Dominica 1. In Quadragesima [1647], Ductus est Jesus in desertum, b.k., (APP).
54)
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W zakończeniu tegoż kazania (peroratio) zawarł autor puentę wypływającą
z tematu przedstawionego w części głównej przemowy (confirmatio), o której można
powiedzieć, że cechuje ją swego rodzaju ostrość i ciętość (acutum):
Prośmy tedy Pana, aby tego czarta [heretyków – dod. J.R] z Kościoła świętego i z domów naszych
wygnał, aby nam tego Postu świętego nie przeszkadzał, ale żeby aniołów stróżów zesłał, jako też
do niego samego przystąpili i ministrami są mu, aby i nas bronili i strzegli od wszelkich sideł
60
diabelskich .

Poszukując kontekstu pozaliterackiego dla tej przemowy warto prześledzić znajdujący się w zbiorach specjalnych Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej tzw.
„Inwentarz pisarzowicki”61, w którym odnaleźć można pod rokiem 1646 zapis mówiący o tym, że Zdziewojski kilka tygodni wcześniej przed wygłoszeniem tegoż kazania
dokonał ochrzczenia dziecka pochodzącego z Kóz:
Anno Domini 1646. 18 January. Baptisata est Catharina Petri Kobrzyński et Annae con<iugis>
timor ex Kozy. Patrimi fuerunt Joannes Łubicki et Nobilis virgo <Bogu miłaa> Theophilia de Pisarzowice Pisarzowska.
[Roku Pańskiego 1646 18 stycznia ochrzczona jest, pod presją strachu, Kata-rzyna, córka Piotra
Kobrzyńskiego i jego żony, pochodzących z Kóz. Ojcami chrzestnymi byli Jan Łubicki i szlachetnie
urodzona panna Teofilia Pisarzowska z Pisarzowic].

Problem, z jakim borykali się nieliczni koziańscy katolicy, którzy pozostawali bez
kościoła i duszpasterza, a na dodatek zamieszkiwali wśród silnie sprotestantyzowanej
społeczności, zmuszał ich do szukania pomocy w sąsiedniej parafii pisarzowickiej.
Przypuszczać można, że zdarzenie to w jakimś stopniu musiało wpłynąć na treść
kazania, gdyż poprzedzało czas jego powstania. W nim kaznodzieja poruszył bowiem
problem znany mu z autopsji: realnego zagrożenia dla jedności Kościoła katolickiego
ze strony innowierców, których on ukazuje jako „czartów” zastawiających „sidła
diabelskie”, a także siejących wokół siebie strach i przerażenie (timor!).
Walka prowadzona z perspektywy ambony z innowiercami nie sprowadzała się
tylko do stosowania bardziej lub mniej wyszukanych konceptów kaznodziejskich oraz
egzemplów, ale częstokroć przybierała w kazaniach Zdziewojskiego charakterystyczną dla barokowej retoryki kościelnej postać tzw. swady ambony62. Przykłady polemiki
wyznaniowej znaleźć możemy w kilku jego kazaniach63, ale najciekawsze wydają się
być poświęcone dyskursowi dotyczącemu dóbr materialnych, o których odrzucenie
60)

Ibidem, b.k.
Por.: J. Polak, Dawny inwentarz świątyni pisarzowickiej, „Studia Muzealne”, 1984, s. 132-136.
W oryginale zapis skreślony i dopisane pod nim ręką Zdziewojskiego: Theophilia.
62) Zob.: W. Pawlak, op.cit., s. 65-103; idem, Od Sokołowskiego do Szylarskiego. Z dziejów homiletyki XVI-XVIII
wieku, „Barok”. Półrocznik XVI/1 (31) 2009, Warszawa 2009, s. 20; M. Korolko, Między retoryką a teologią…, s. 66.
63) Więcej na temat polemiki wyznaniowej zob.: B. Natoński, Humanizm jezuicki a teologia pozytywnokontrowersyjna w XVII i XVIII wieku. Nauczanie i piśmiennictwo, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, pod red.
bpa M. Rechowicza, t. II, cz. 1, Lublin 1975, s. 89-217.
61)
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nawoływali protestanci. W kazaniu na drugą niedzielę wielkanocną roku 1652, wykorzystując figurę retoryczną znaną jako concessio, wiedzie spór natury ideologicznej:
64

Pytam ja husytów , któżby to uczynił, by <w>ielki pan boso chodził, albo dali mając dwie suknie,
65
dali jedną ubogiemu, któżby to uczynił? Znajdą tu differencyję i wykręty:„Niech się mnich
modli, niech ksiądz nie ma nic?” Bo quod vobis dico: wszystkim by ci to według was być miało, ale
oni zamiast dobrego diabelstwo [podkr. J.R] wprowadzają, którzy tę sektę wzniecają. Czemuż
tedy nie chodzą w jednej sukni? Mówże tylko tak jeden do drugiego: „Panie Husie, mam dwie
suknie, dam jedną ubogiemu”. <Rzecze> „Jam kupiec, jam szlachcic! Rzecze, nie godzi się boso
66
chodzić”. Ale bracie: quod vobis? Zaczem głupia to mowa ich, źle to przywodzą! .

Prowadząc na oczach wiernych swadę z innowiercami kaznodzieja wykorzystywał
w swych przemowach dla celów perswazyjnych zróżnicowany „arsenał” argumentów
retorycznych. Aby wykazać błędność myślenia swych adwersarzy, starał się pokonać
ich własną bronią. Do tego celu posłużyło mu w przywoływanym kazaniu retorsio
argumenti:
67

Ale zaraz na tę opinię uderzą husytowie, których dwa były cechy , którzy na ten chleb bili, że
mieli tę skłonność od Chrystusa Pana i d<ixunt>, że nie mogli spać aż się zawsze upili. Mówili
wtedy oni, że to tam był chleb prosty w Emaus. I tak argumentują sobie: „Na tej wieczerzy
Pańskiej w wieczerniku nie tylko chleb, ale i kielich był, a w Emaus nie było wina ani chleba. Toż
tedy prosty chleb był”. A ja rzeknę: po lekku Panowie, kędy żeście to czytali? Mówią oni: „Sam
Pan Chrystus d<ixit>: ˝Bibite ex eo omnes˝. A wy zaś czemu wymyślacie po próżnicy, czemu nie
68
dają kielichów”. Dawna to solucyja i słaby ich argument. Bo prawda to jest, że Pan Chrystus
rozkazał: „Bibite”, ale trzeba wiedzieć, komu rzeczono to – nie wy prostacy, ale wy kapłani, wy
apostołowie, wam to dano, wy będziecie szafarzami skarbów i dóbr moich! I tak właśnie
69
rozumieć się ma to słowo „Bibite”- nie daje tego świeckim, bo ich tam nie było!

Zdziewojski ukazuje za każdym razem innowierców jako największe zło, które doświadczyło Kościół i niczym ewangeliczny kąkol zachwaszcza „rolę, w której Bóg posiał
70
nasienie dobre” :
64) Tu: określenie odnoszące się ogólnie do protestantów. Kaznodzieja prawdopodobnie ze względu na deprecjacyjny stosunek do wszelkich odmian innowierstwa wykazuje daleko posuniętą ignorancję wobec różnic ideologicznych
w obrębie protestantyzmu i wszystkich klasyfikuje używając jednego terminu (zjawisko dość powszechne na tych
terenach w tym okresie; zob.: ks. Franciszek Augustin, Kroniki żywieckie od czasów zamierzchłych do 1845 r., wyd. S.
Grodziski i in., Żywiec-Kraków 2007, s. 480-481).
65) Differitas, -atis (łac.) – w retoryce kościelnej nazwa figury retorycznej (gr. άλλοίωσις) polegającej na stwierdzeniu
różnicy pomiędzy omawianymi przedmiotami; zob.: Słownik łacińsko-polski, pod red. M. Plezi, t. II, Warszawa 1998, s.
150.
66) Feria 2. Solemnitatis Paschalis, [1652], Et cognoverunt eum ex fractionae panis, b.k., (APP).
67) Kaznodzieja ma zapewne na myśli dwa zbory, jakie wyłoniły się po podziale wśród wyznawców Kalwina: zbór
większy (kalwini) i zbór mniejszy (arianie, antytrynitarze). W okolicach Pisarzowic w tym czasie szczególnie upowszechnił się wśród chłopów i szlachty kalwinizm, ale w sąsiedniej Starej Wsi żyli także arianie, których Jan Przypkowski
h. Radwan około roku 1572 wyzwolił z poddaństwa feudalnego. Luteranizm, z wyjątkiem Bielska, nie występował na
trenach sąsiadujących z Pisarzowicami.
68) Soliloquium (łac.)- rozmowa z samym sobą; roztrząsania, których podmiot sam czyni się głównym obiektem
obserwacji, usiłując poprzez „wewnętrzną dyskusję” dojść do określenia swej postawy duchowej (za wzór tej formy
uznaje się „Soliloquia” św. Augustyna).
69) Feria 2. Solemnitatis Paschalis, [1652], Et cognoverunt eum…, b.k.
70) Dominica 5. Post Epiphaniam: De Zizania, [1650], b.k.
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Aczkolwiek wszystkie grzechy mogą się prawdziwie nazywać kąkolem (…) Ale najbardziej
herezja [podkr. J.R.] może być nim nazwana, która jest matką wszystkich grzechów. Tę najbar71
dziej usiłuje rozsiewać czart przeklęty .

Dla uwiarygodnienia swych słów kierowanych do parafian odwołuje się
praedicator rusticanus do niepodważalnego autorytetu, jakim jest sam Bóg:
A wiecie, czym się najbardziej brzydzi Bóg? Czartem przeklętym. A heretyk to jest tylko diabelski
72
sługa!

Zdecydowanie łagodniej wypowiada się kaznodzieja o Żydach, których na przestrzeni XVII wieku niewielu spotkać można na terenach Księstwa Oświęcimskiego73.
Znany badacz dziejów tej ziemi, Józef Putek, pisze wręcz, że „ w XVII i XVIII wieku Żyd
na terenie ziemi oświęcimskiej poza Oświęcimiem był «białym krukiem»”74. Członkowie Starego Zakonu nie stanowili więc dla społeczności zamieszkującej w Oświęcimskiem żadnego zagrożenia. W kazaniach Zdziewojskiego daje się wyczuć wręcz nutę
ekumenicznego dialogu, ponieważ w przeciwieństwie do innowierców w perspektywie Sądu Ostatecznego mówi o ich nawróceniu, a co za tym idzie – zbawieniu:
Sekta żydowska pewnym sposobem lepsza jest niż heretycka:
75
1 –mo, że się z nich Pan Chrystus narodził, z herezji zaś <…> .
2 –o, że ich sekta przedtem dobra była, jak teraz Nowy Testament, jako nasienie w ziemi posiane
76
(…)Herezja zaś ocet, którym był napawany Pan Chrystus od nich.
3 –tio, że Zakon Żydowski palcem Bożym napisany był, herezja od diabła wynaleziona; Marcin
Luter od diabła się nauczył, że msza jest złą, jako sam o sobie świadczy.
77
4 –to, że Żydowie są Capsarynci nosząc Biblię za nami, zaś heretycy miecz noszą, bo od nich
78
oręża i broni poganie pożyczają .

Kończąc swą argumentację stwierdza więc kaznodzieja, że „dlatego Żydzi na
schyłku świata nawrócą się (…) A teraz ich rozproszył [Bóg – dod. J.R.] po wszystkim
świecie ku zbudowaniu naszemu”79.

71)

Ibidem, b.k.
Ibidem, b.k.
73) Więcej na temat zob.: J. Putek, O Żydach, neofitach, frankistach, karaitach i oświęcimskiej Jerozolimie, [w:]
Miłościwe pany i krnąbrne chłopy włościan, Kraków 1968, s. 133 et passim; idem, O zbójnickich zamkach, heretyckich
zborach i oświęcimskiej Jerozolimie, Kraków 1938; J. Rodak, Niemi świadkowie. Historia Żydów w Nowej Wsi
w świetle pamiątek i tradycji oralnej, „Śląskie Miscellanea”, t. 18, Katowice 2005, s. 106-109; E. Skalińska-Dindorf,
Oświęcim. Zarys dziejów, Oświęcim 1989, s. 25 et passim.
74) J. Putek, O Żydach, neofitach, frankistach…, s. 162.
75) Wyraz zupełnie nieczytelny, prawdopodobne, że może to być „atheromatis” (z gr.) pewna postać wrzodu.
76) Tzn. pojony.
77) Capsarius, -ii (łac.) – niewolnik noszący za synem swego pana w skrzynce (capsa) książki i inne przybory szkolne.
78) Dominica 5. Post Epiphaniam: De Zizania, [1650], b.k.
79) Ibidem, b.k.
72)
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Także następcy Zdziewojskiego na urzędzie proboszcza potępiali wszelkie odstępstwa od wiary, w obawie żeby nauki innowiercze nie powróciły i nie znalazły wśród
pisarzowickich parafian posłuchania. Były to jednakże głosy obdarzone mniejszą
mocą i rzadziej padające z wysokości ambony, co dowodzi, że kaznodzieja z Łasku
w czasie proboszczowania w Pisarzowicach spełnił swe zadanie jako szermierz kontrreformacji i zabezpieczył trwale grunt przed ponownym wpływem nauk innowierczych. Dzieje parafii pokazują, że nigdy później po jego odejściu z plebanii w roku
1653 żaden „heretyk” nie pojawił się w wiosce80, choć kilkadziesiąt lat wcześniej
nawet starowiejski proboszcz zapożyczał się u pisarzowickich protestantów, dając
w zastaw Biblię81. Nie był to jednak przypadek odosobniony i ostatni na tych ziemiach
w owym czasie, gdyż o podobnych przeczytać można w aktach wizytacyjnych kurii
krakowskiej82. Na szczęście żaden z nich nie odnosił się już do pisarzowickich parafian
ani ich duszpasterza.

80) W zachowanym „Inwentarzu pisarzowickim” odnaleźć można w „Księdze chrztów” jedyną zapiskę mpp mówiącą, że za proboszczowania Zdziewojskiego w wiosce zamieszkiwała niejaka „Anna, ex sectae Luterae , coniugis
Casimiri Slosarz,” (Anna, wyznania luterańskiego, żona Kazimierza Ślusarza,), ale ich syn Jan ochrzczony został 25 VI
1645 w kościele parafialnym w obrządku katolickim, co pozwala przyjąć, że również matka dziecka przyjęła wcześniej
wyznanie męża. Autor dopiski „ex sectae Luterae” – sam Zdziewojski, miał zapewne na myśli protestantkę wyznania
kalwińskiego, choć pojedynczego przypadku luteranki w zupełności wykluczyć nie można (pochodzić musiałaby
z Bielska lub Lipnika, gdzie zaczęli pojawiać się w ciągu XVII w. stopniowo luteranie).
81) J. Rodak, Schola et ambona. Z dziejów kaznodziejstwa i duszpasterstwa parafialnego w kościele pisarzowickim
(do roku 1680), [w druku 2012]; zob. także: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Acta visitatonis decanatus
oswiecimensis z roku 1617, t. 35, k. 45 r., gdzie wizytator, archidiakon krakowski Jan Fox, zapisał m.in. o proboszczu ze
Starej Wsi, niejakim Marcinie Nizoliusu ze Strzelec: „Bibit cum haereticis in Wilamowice in tawerna (…) oppignoravit
in Pisarzowice breviarum apud haereticum”,[podkr. J.R].
82) Podobnie zachowywał się pleban z Komorowic (dziś administracyjnie dzielnica Bielska-Białej, dawniej
samodzielna wioska) , ks. Jan Kowalski, który zamiast nawracać zamieszkujących w jego parafii innowierców, popijał
z nimi w Bielsku (AKMKrak, AWK z r. 1658, t. 46, s. 209).
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1 LIST DO TESALONICZAN W BIBLII BRZESKIEJ
W ŚWIETLE LEKTURY RETORYCZNEJ
I
Przystępując do lektury Listów do Tesaloniczan w Biblii brzeskiej należy brać pod
uwagę zarówno naszą wiedzę o autorach tego konkretnego tłumaczenia i o epoce,
w której powstało, jak i współczesne ustalenia na temat translatologii i metod czytania Biblii. Lektura Listów do Tesaloniczan w przekładzie brzeskim pokazuje, iż mimo
niewielkiego rozmiaru, kryją one liczne problemy badawcze, związane zarówno
z problematyką kultury retorycznej, jak i humanizmem biblijnym w XVI wieku, rozumianym (mówiąc najkrócej) jako studiowanie i komentowanie, a nierzadko także
1
i przekładanie Biblii . Nasza wiedza o autorach Biblii brzeskiej ogranicza się do przypuszczeń na temat kilku postaci, które mogły mieć swój udział w powstaniu tego
2
dzieła . Możemy próbować odtworzyć wykształcenie, jakie zdobyli domniemani
autorzy3, czy też domyślać się ich stanu wiedzy z pozostawionych przez nich, bardzo
nielicznych, tekstów.
1 List do Tesaloniczan był przez badaczy charakteryzowany jako należący do retoryki deliberatywnej4 czy też list parenetyczny. Bardzo silne skojarzenia łączą go też
5
6
z przyjacielską formą listu . Był też czytany jako list pocieszający . Różnorodność
1)
Problem humanizmu biblijnego przybliża A. Gorzkowski, Humanizm biblijny, [w:] Humanizm. Historie pojęcia,
Warszawa 2009, s. 373-415.
2)
David Frick bardzo wnikliwie przygląda się problemowi autorstwa Biblii brzeskiej w obszernym artykule
zamieszczonym wraz z reprintem tej Biblii w serii Biblia Slavica. Jako podstawę rozważań przyjmuje listę osiemnastu
autorów, zamieszczoną w książce Sylviusa Ringeltaubego: Jan Łaski, Szymon Zacjusz, Grzegorz Orszak, Francesco
Stancaro, Petrus Statorius, Andrzej Trzecieski, Jakub Lubelczyk, Jan Utenhove, Francesco Lismanini, Bernardino
Ochino, Griorgio Biandrata, Gianpaolo Alciati, Marcin Krowicki, Jean Thénaud, Aleksander Vitrelin, Petrus Brelius,
Grzegorz Paweł z Brzezin i Georg Schomann. Jak podkreśla Frick, powyższą listę oparł Ringeltaube na XVII-wiecznych
historiach reformacji, pisanych przez kalwinów i antytrynitarzy. Amerykański badacz wyklucza z tej listy Bernarda
Ochino i Petrusa Breliusa. Wśród pozostałych autorów wskazuje pięciu, których udział w powstaniu Biblii brzeskiej
jest udokumentowany: Grzegorz Orszak, któremu synod w Pińczowie w 1556 r. zlecił przekład Psałterza, pracował
nad brzeskim przekładem razem z Piotrem Statoriusem i Jeanem Thénaudem do roku 1560, kiedy to został odsunięty
od tej pracy jako zwolennik antytrynitaryzmu. Po roku 1560 do zespołu tłumaczy dołączają Jakub Lubelczyk i Georg
Schomann. Udział pozostałych jedenastu autorów, mimo starań badaczy, pozostaje w sferze prawdopodobieństwa
i domysłów.
3)
Zob. H. Barycz, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1935, zwł. rozdz. I-V z Ksiegi Pierwszej.
4)
Zob. G. A. Kennedy, New Testament Interpretation through Rhetorical Criticism, Chapell Hill 1984, s. 142.
5)
Zob. H. J. Klauck, D. Bailey, Ancient letters and the New Testament: a guide to context and exegesis, Baylor
University Press 2006, s. 385-386.
6)
Zob. J. Chapa, Is First Thessalonians a Letter of Consolation?, NTS 40 (1994), s. 150-160; idem, Consolatory
Patterns? 1 Thes. 4, 13-18; 5, 11, in The Thessalonian Correspondence, ed. R. F. Collins, Leuwen University Press 1990,
s. 220-228.
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w podziałach 1 Listu do Tesaloniczan na jednostki retoryczne pokazuje zestawienie
w słowniku Davida Edwarda Aunego7. Podsumowuje ono najważniejsze ustalenia
8
9
takich badaczy jak Georg A. Kennedy, Robert Jewett , Thomas Olbricht , Wilhelm
Wuellner10, Charles A. Wanamaker, Kevin Hughes. Problemy związane z terminologią
stosowaną do opisu listów, a co za tym idzie analizą struktury tego typu pism, wynikają przede wszystkim ze złożonej relacji pomiędzy retoryką a epistolografią, o czym
pisał m.in. Carl Joachim Classen11.
Badacze korzystający w swoich pracach z narzędzi lektury retorycznej często zastanawiali się nad tym problemem. Już Hans D. Betz, uznawany za prekursora analizy
retorycznej Nowego Testamentu, znalazł się w pułapce braku odpowiednio ugruntowanych relacji między retoryką a epistolografią. Jego próba zaliczenia Listu do Gala12
tów do kategorii listu apologetycznego spotkała się z krytyką licznych badaczy .
Następnym problemem pojawiającym się przy wykorzystywaniu narzędzi retoryki do
lektury listów św. Pawła, jest kwestia wykształcenia Apostoła. Nie sposób jednoznacznie ustalić, czy i w jakim stopniu Paweł znał zasady retoryki grecko-rzymskiej,
czy też pojawiające się w jego pismach figury retoryczne, a nierzadko i terminy reto13
ryczne, były częścią języka potocznego, używanego w jego czasach .
Nie wszystkie ustalenia współczesnych badaczy będą miały zastosowanie w lekturze Listów do Tesaloniczan w Biblii brzeskiej. Sposób odkrywania XVI-wiecznej kultury
retorycznej w tekście przekładu Biblii nie będzie całkowicie zgodny z żadną z najczęś14
ciej wymienianych odmian analizy retorycznej Biblii . Prezentowana analiza zmierza do odkrywania kolejnych poziomów retorycznych, jednakże w kolejności wyznaczonej raczej przez praktykę lektury niż przez antyczną teorię retoryczną. Pierwszym
7)
D. E. Aune, The Westminster dictionary of New Testament and early Christian literature and Rhetoric, London
2005, s. 462.
8)
R. Jewett, The Thessalonian correspondence: Pauline rhetoric and millenarian piety, Fortress Press 1986,
s. 72-76.
9)
Thomas H. Olbricht, An Aristotelian Rhetorical Analysis of 1 Thessalonians, [in:] Greeks, Romans, and Christians:
Essays in Honor of Abraham J. Malherbe, Minneapolis: Fortress 1990.
10) Ch. A. Wanamaker, The Epistles to the Thessalonians: a commentary on the Greek text, W.B. Eerdmans, 1990,
s. 48-50.
11) „Nie jest zaskoczeniem, że kategorie antycznej retoryki zawodzą, kiedy chcemy je odnieść do struktury tego listu,
ponieważ jest to list. Nie były one stworzone ani pomyślane po to, żeby pasowały do tego typu kompozycji”. C. J.
Classen, Rhetorical Criticism of the New Testament, Mohr Siebeck 2000, s. 23. (Jeżeli nie zaznaczono inaczej, tłumaczenia moje.)
12) H. D. Betz, The Literary Composition and Function of Paul's Letter to the Galatians, NTS 21 (1974/75), s. 353-379;
idem, Galatians: a commentary on Paul's letter to the churches in Galatia 1979. Krytyka ustaleń Betza: D. F. Watson,
A. J. Hauser, Rhetorical criticism of the Bible: a comprehensive bibliograpfy with notes on history and method, BRILL
1994, s. 107 passim, C. J. Classen, op. cit , s. 1-2 z przypisami; S. Torbus, Listy św. Pawła z perspektywy retorycznej,
Legnica 2006, s. 13 passim.
13) Problem ten porusza m.in. R. D. Anderson, Ancient Rhetorical Theory and Paul, Kampen 1996.
14) Często wyróżnia się trzy sposoby analizy retorycznej Biblii: odwołanie do retoryki grecko-rzymskiej, odwołanie
do semickich sposobów kompozycji tekstu, nowa retoryka – sztuka perswazji. Typologia ta pojawia się w pracach
polskich biblistów (R. Pindel, Wokół prawdy Ewangelii. Analiza literacko-retoryczna Ga 1,11 – 2,21, Kraków 2001;
R Bartnicki, Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja, Warszawa 1996; G. Rafiński, Metoda retoryczna we
współczesnej biblistyce, RBL 46 (1993)), z. 3-4, s 144-145.), jest też w podobnym brzmieniu zawarta w dokumencie
Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Biblii w Kościele z 23 kwietnia 1993, wyd. także z komentarzem polskich
biblistów pod red. R. Rubinkiewicza, Warszawa 1999.
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poziomem, który wyłania się w trakcie lektury (w odróżnieniu od tworzenia tekstu)
jest poziom elokucyjny, nieodłącznie związany ze stylistyką w rozumieniu retorycznej
15
latinitas i perspicuitas . Dlatego też przedmiotem mojej analizy będzie przede wszystkim tekst polski, który jest wynikiem nie tylko samego procesu przekładania z greckiego oryginału, ale także ukształtowania go w języku docelowym, czyli XVI-wiecznej
polszczyźnie literackiej, a co za tym idzie retorycznej.
Może się oczywiście pojawić zastrzeżenie, że styl polskiego tekstu listów św. Pawła
ukształtowany został przez tekst źródłowy, grecki albo łaciński, w zależności od konkretnej wersji przekładu. Nie jest jednak przedmiotem mojej analizy wielokrotnie
podnoszony problem stylu oryginalnego tekstu Pawłowego16, traktuję bowiem tekst
Biblii brzeskiej jako w pewnym sensie autonomiczny, ukształtowany przez kulturę
i język tłumaczy17.
Dopiero dalszym etapem, niejednokrotnie trudnym do jednoznacznego oddzielenia, będzie analiza problematyki wynikającej z ukształtowania inwencyjnego i dyspozycyjnego polskiego tekstu. Tutaj będzie miejsce na refleksję nad problemem relacji
tłumaczenia do oryginału, ograniczonej jednak tylko do najważniejszych pojęć ze
stylistycznego i teologicznego słownika św. Pawła i pozostających pod wpływem
tegoż autora listów. Ważną kwestią jest także problematyka argumentacji, pokazana
w świetle figur stylistycznych, odnajdywanych w tekście polskim.
Problemem, który mieści się w sferze inwencyjno-dyspozycyjnej, a który, mimo
usilnych starań i badań źródłowych, pozostanie zapewne nie do końca rozwiązanym,
jest kwestia całego repertuaru refleksji nad Biblią, zwłaszcza w postaci komentarzy,
które miały wpływ na rozumienie poszczególnych części tekstu, a co za tym idzie na
ich wyrażenie w polskim języku. Niejaką pomocą są tutaj marginalia, zawierające
komentarze do trudniejszych miejsc w tekście.
II
Oba Listy do Tesaloniczan zostały przez tłumaczy brzeskich opatrzone komentarzem: „napisan jest z Aten”. Podpisy te zgadzają się z tabelą, zamieszczoną w Biblii
brzeskiej po Dziejach Apostolskich a przed listami św. Pawła, zawierającą, jak głosi jej
tytuł: „Porządne opisanie lat po nawróceniu Pawła świętego, okazując czas wszytkich
dróg i postępków jego i skąd listy swe pisał”. Zaprezentowana tam chronologia życia
i działalności Apostoła już po jego nawróceniu, zdaje się świadczyć o tym, że tłumacze
brzescy opierali się przede wszystkim na Nowym Testamencie jako źródle wiedzy na
15)

Zob. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 2000, s. 124.
Bibliografia prac na ten temat mogłaby stanowić osobną pracę dość pokaźnych rozmiarów, dlatego wymieniam
tylko kilka przykładowych pozycji: E. Dąbrowski, Dzieje Pawła z Tarsu, Warszawa 1953, s. 288 i 622-629 z przypisami;
R. Dean Anderson, Ancient rhetorical theory and Paul, 1999;
17) O różnych sposobach rozumienia przykładu od starożytności po epokę wczesnonowożytną zob. J Domański,
O teorii i praktyce przekładania w łacińskim obszarze językowym, [w:] Cyceron, Św. Hieronim, Burgundiusz z Pizy,
Leonardo Bruni, O poprawnym przekładaniu, Kęty 2006.
16)
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18

temat św. Pawła . Popierają oni zresztą niemal każdy zapis w tabeli odnośnikiem do
Dziejów Apostolskich lub któregoś z listów Apostoła. Przekonanie o powstaniu Listów
do Tesaloniczan w trakcie pobytu św. Pawła w Atenach opierają tłumacze brzescy na
17. rozdziale Dziejów, który opowiada o pobycie Apostoła w tym mieście. Ponadto
można przypuszczać, że dowodu na to szukali również w samym 1 Tes, czytamy tam
bowiem:
A tak gdyśmy już wstrzymać się nie mogli, zdało się nam za rzecz nalepszą abyśmy sami
w Atenach zostali. A posłalichmy Tymoteusza brata naszego i sługę Bożego i pomocnika naszego
19
w Ewanjelijej Krystusowej, aby was potwierdził i napominał około wiary waszej. (1 Tes 3, 1-2)

Mogłoby zatem z tego fragmentu wynikać, że św. Paweł ciągle przebywa w Atenach i właśnie stamtąd zwraca się do mieszkańców Tesaloniki20. Dzisiaj przyjmuje się
jednak, że Listy do Tesaloniczan zostały napisane w Koryncie ok. 50 r. i są pierwszymi
dziełami Apostoła Narodów, a zatem także pierwszymi chronologicznie księgami
21
Nowego Testamentu .
Oba Listy do Tesaloniczan cechuje prostota stylu. Adres obu dzieł w wersji brzeskiej brzmi niemal tak samo. W pierwszym z nich zajmuje jeden werset, w drugim
rozpisany jest na dwa:
I Paweł, i Sylwan, i Tymoteusz kościołowi Tesaloniceńskiemu, który jest w Bogu Ojcu i w Panie
Jezusie Krystusie. Łaska i pokój niech wam będzie od Boga Ojca naszego i od Pana Jezu Krysta.
22
(1 Tes 1)

Pozdrowienie takie wygląda dosyć skromnie w porównaniu z bardziej uroczystymi
adresami innych listów. W Liście do Rzymian rozbudowany adres wraz z pozdrowieniem zajmuje aż dziesięć wersetów23. Tutaj autor zwraca się do chrześcijan, których
18) Dzieje Apostolskie i listy Pawłowe pozostają do dzisiaj głównym źródłem wiedzy o św. Pawle, jednakże przy
ustaleniu chronologii jego życia i działalności wykorzystuje się także źródła historyczne i archeologiczne, związane ze
wzmiankowanymi w Nowym Testamencie wydarzeniami w prowincjach rzymskich, które Apostoł odwiedzał
w trakcie swych podróży misyjnych. Zob. Wstęp do Nowego Testamentu, red. R. Rubinkiewicz, Poznań 1996, s. 302319; E. Dąbrowski, Dzieje Pawła z Tarsu, Warszawa 1953, s.11-35.
19) Wszystkie cytaty z Nowego Testamentu, jeśli nie zaznaczono inaczej, pochodzą z transkrypcji Biblii brzeskiej
dostępnej na stronie www.literatura.hg.pl/brzeska. Własne koniektury zaznaczam nawiasem kwadratowym.
Marginalia przytaczam we własnej transkrypcji, dokonanej na podstawie oryginalnego wydania: Biblia swięta, tho
iest księgi Starego y Nowego Zakonu : właśnie z żydowskiego, greckiego y łacińskiego nowo na polskie z pilnością
wiernie wydane, druk w Brześciu Litewskim, 1563 r. (Dostępny także w postaci skanów na stronie Polskiej Biblioteki
Internetowej)
20) Dopisek o wysłaniu z Aten pojawia się także w innych XVI-wiecznych wydaniach Nowego Testamentu, zarówno
w wersji greckiej, jak i łacińskiej. Tak np. u Erazma: Novum Testamentum ex Erasmi Roterodami recognitione
[IV]…,ed. Ioannes Frobenus, Basileae M.D.XXVII.
21) Zob. Wstęp do Nowego Testamentu, op. cit., s. 327 passim; E. Dąbrowski, op. cit., s. 288-300; T. Jelonek,
Wprowadzenie do listów św. Pawła, Kraków 1998, s. 25 passim. Pojawiają się jednak również tezy o dwuczęściowej
budowie 1 Tes, zgodnie z którymi miałby się składać z wcześniejszego krótkiego listu wysłanego z Aten („early
missive”) i właściwego listu, wysłanego z Koryntu („Later missive”). Zob. E. J. Richard, 1 and 2 Thessalonians,
Collegeville 2007, s 11-17 oraz krytykę tez w H .J. Klauck, D. P. Balley, Ancient letters and the New Testament: a guide to
contest and exegesis, Baylor University Press 2006.
22) Por. 2 Tes 1, 1-2.
23) Por. Rz 1, 1-10.
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spotkał osobiście, tam zaś przygotowuje sobie miejsce przed osobistym przybyciem
i zwraca się do nieznanych jeszcze ludzi w sposób bardzo oficjalny. Podobnie zakończenie obu omawianych listów zawiera się w jednym, ostatnim, wersecie każdego
z nich: „Łaska Pana naszego Jezu Krysta niech będzie z wami. Amen. (1 Tes 5, 28)”.
Topika egzordialna obu pism św. Pawła także zawiera pewne cechy wspólne. Pierwszy list do Tesaloniczan, będący nawiązaniem kontaktu ze wspólnotą, u której Apostoł gościł poprzednio, a do której nie może przyjść powtórnie, zawiera bardzo rozbudowane egzordium, oparte na przywołaniu wizyty Pawła w Tesalonice. Czytamy
w pierwszym rozdziale:
Przeto, iż Ewanjelija nasza była u was nie powieścią tylko, ale też i mocą w Duchu Świętym
i prawdziwym upewnieniu, jako wiecie jakowymichmy byli między wami dla was. (1 Tes 1, 5)

I dalej w drugim rozdziale:
Gdyż sami wiecie bracia, iż przystęp nasz do was nie był próżny. (1 Tes 2, 1)
Abowiem bracia pamiętacie pracę naszę i kłopot, gdyż w nocy i we dnie robiąc, abyśmy żadnego
z was nie obciążyli, przepowiedalichmy u was Ewanjeliję Bożą. Wy świadkowie jesteście i Bóg,
jakośmy świętobliwie i sprawiedliwie i bez naganienia żyli między wami którzyście uwierzyli.
(1 Tes 2, 9-10)

Święty Paweł przypomina tu swoją obecność wśród Tesaloniczan i podkreśla, że
nie tylko głosił im Ewangelię, ale także ciężko pracował na swoje utrzymanie. W ten
sposób realizowana jest w tekście strategia captatio benevolentiae z wykorzystaniem
commemoratio, której funkcją jest przywołanie czasu, kiedy Apostoł dał się poznać
jako wiarygodny i pracowity głosiciel Słowa Bożego. Similia, zaproponowane do tego
fragmentu przez brzeskich tłumaczy, odsyłają do trzech fragmentów: Dziejów Apos24
tolskich: „Nie pożądałem od żadnego z was srebra, złota ani szaty.” (Dz 20, 34)
1 Listu do Koryntian: „I pracujemy, robiąc własnymi rękoma, gdy o nas źle mówią,
dobro rzecz[e]my, gdy nas prześladują, cierpiemy.” (1 Kor 4, 14) oraz do 2 Listu do
Tesaloniczan: „Aniśmy od żadnego biorąc chleb darmo jedli, ale z pracą i z kłopotem,
we dnie i w nocy robiąc dlatego, abyśmy żadnego z was nie obrażali.” (2 Tes 3, 8).
Ostatni z odsyłaczy, do 2 Listu do Tesaloniczan, dotyczy właściwie tej samej sytuacji,
o której mowa w tekście głównym. Natomiast dwa pozostałe fragmenty pokazują ten
sam problem w innych kontekstach. W przywołanym fragmencie Dziejów Apostolskich Paweł przed wyruszeniem do Jerozolimy żegna się z przełożonymi kościoła
w Efezie i w pożegnalnej mowie charakteryzuje swoją misję i sposób postępowania.
Stąd podkreślenie bezinteresowności w głoszeniu nauki i starania o własne utrzymanie tak, żeby nie obciążać gmin, które gościły Apostoła. Natomiast we fragmencie
24) Na marginesie widnieje odsyłacz „Dziei. 10.v.34.”, co jest najprawdopodobniej błędem drukarskim. W pozostałych paralelnych fragmentach w 1 Kor i 2 Tes mamy odnośnik do wersetu Dziei. 20.v.34, który pasuje do kontekstu
pracy wykonywanej przez Apostoła własnymi rękoma.
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Listu do Koryntian autor podkreśla przede wszystkim trud, towarzyszący pełnieniu
misji głoszenia Ewangelii, na który składają się nie tylko cierpienia i prześladowania,
ale także ciężka, fizyczna praca, wykonywana dla zapewnienia sobie utrzymania.
Tłumacze brzescy zdają się podkreślać kommemoratywny charakter egzordium listu
poprzez oświetlenie go cytatami z innych ksiąg Nowego Testamentu, które pozwalają
interpretować przywołane powyżej wersety 1 Listu do Tesaloniczan jako wspomnienie pobytu św. Pawła w Tesalonice, a co za tym idzie, nadanie wiarygodności jego
obecnym naukom wyrażonym w liście.
W 1 Liście do Tesaloniczan pojawia się także, wykorzystywana bardzo często przez
św. Pawła, figura similitudo. W 2. rozdziale tego dzieła ma ona dwie funkcje. W wersecie 11.: „Jako wiecie, którymeśmy sposobem każdego z was (jakoby ociec dziatki
swoje) napominali i cieszyli.” Porównując się do ojca, który napomina i pociesza
swoje dzieci, apostoł wzmacnia w odbiorcach dobre wspomnienie z pobytu wśród
nich. Podobną funkcję ma także porównanie z 7. wersetu: „ Mogąc was obciążać jako
Apostołowie Krystusowi, ale byliśmy cichemi w pośrzodku, jakoby mamka ogrzewając dziatki swoje”.
Drugie, bardzo rozbudowane, porównanie, które pojawia się w tym rozdziale, jest
w pewnym sensie kontynuacją przywoływania wizyty św. Pawła u Tesaloniczan i owoców, jakie ona przyniosła. Werset 13., zawierający dziękczynienie za prawdziwą
wiarę, jaka kwitnie w odbiorcach listu, można jednocześnie rozpatrywać jako pochwałę słuchaczy, pełniącą funkcję captatio:
A przeto też dziękujemy Bogu ustawicznie, iż wy przyjąwszy słowo Boże, któreście słyszeli od nas,
przyjęliście nie za słowo ludzkie, ale (jako było prawdziwie) za słowo Boże, który też skutecznie
się okazuje w was, którzy wierzycie.

Jakkolwiek Tesaloniczanie zawdzięczają swoją wiarę przede wszystkim Bogu, ich
dobra wola w przyjmowaniu słowa i wierzeniu w nie, również jest tutaj doceniana. Na
poparcie takiej interpretacji można przytoczyć argument, którym brzescy autorzy
poprzedzili ten rozdział. Czytamy tam: „1. Aby nie ustali pod krzyżem, chwali pilność
swoję około przepowiedania Ewanieliej. 13. A iż oni też zarazem przyjęli słowo
Boże.”25. Cytat ten wyraźnie zwraca uwagę na aktywne przyjęcie słowa Bożego, wynikające, owszem, z pilności Apostoła w przepowiadaniu, ale również z woli słuchaczy
do przyjęcia nauczania26. Takie rozumienie 13. wersetu Listu do Tesaloniczan pozwala
sądzić, że ma on charakter nie tylko dziękczynienia, ale i retorycznej pochwały odbiorców.
25)

Pozostawiam w transkrypcji argumentów oryginalną interpunkcję.
Również Kalwin podkreślał w komentarzu do tego wersetu zasługę Tesaloniczan. W jego interpretacji byli godni
pochwały za to, że nie skupili się tylko na słowach Pawła jako człowieka, ale umieli spojrzeć w górę i dostrzec w jego
nauczaniu słowo Boga. Por.: Commentaries on the Epistle of Paul to the Philippians, Colosians and Thessalonians by
John Calvin. Translated and edited from the original Latin, and collated with the French version by the Rev. John
Pringle, Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal Library 1999.
26)
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Sytuację swoich adresatów jako wierzącej wspólnoty św. Paweł porównuje do
sytuacji chrześcijan nawróconych spośród Żydów i wśród nich mieszkających:
Abowiem bracia staliście się naśladowcami kościołów Bożych, które są w Żydowskiej ziemi
w Krystusie Jezusie, iżeście wy ty rzeczy cierpieli od swoich przyrodnych, jako i oni od Żydów.
Którzy też Pana Jezusa zabili i własne proroki i nas wygnali, ani się Bogu podobają i wszytkim się
ludziam przeciwiają. Broniąc nam żebychmy nie mówili poganom czymby byli zbawieni, aby
zawsze wypełniali grzechy swe, abowiem ogarnął je gniew aż do końca. (1 Tes 2, 14-16)

To porównanie również podkreśla zasługi Tesaloniczan, ponieważ znajdują się oni
w szczególnej sytuacji. Adresaci listu „cierpieli od swoich przyrodnych”, czyli byli
w jakiś sposób napiętnowani za przyjęcie wiary chrześcijańskiej. Z drugiej strony ma
ono funkcję pocieszającą, ponieważ pokazuje, że chrześcijanie są prześladowani
nawet w Jerozolimie, przez swoich współbraci Żydów. Objaśnienie do 15. wersetu
wskazuje, że „[Żydzi, którzy] wszystkim się ludziam przeciwiają” są „nieprzyjacielem
zbawienia ich”. W tych okolicznościach św. Paweł pisze:
A my bracia będąc osierociałymi bez was na krótki czas oblicznością nie sercem, uprzejmieśmy
się starali widzieć oblicze wasze z wielką chucią. Dlategośmy chcieli przyjść do was, (zwłaszcza ja
Paweł) raz i powtóre, ale przekaził nam szatan. (1 Tes 2, 17-18)

Apostoł zapewnia w tym fragmencie, że bardzo chciałby osobiście przybyć do
Tesaloniki. Odwołuje się do porównania swojej relacji z Tesaloniczanami do relacji
ojca i dzieci. Osierocenie (απορφανισμος), o którym mówi Apostoł, dotyczy rozłąki
z kimś bardzo bliskim. Podkreśla swoją chęć przybycia do Tesaloniki również poprzez
parentezę „zwłaszcza ja Paweł”. Powtórzy to zapewnienie jeszcze raz w 3. rozdziale,
zamykając klamrą wersety, w których wyraża radość z zasłyszanych od Tymoteusza
zapewnień o wierze Tesaloniczan. Tak więc św. Paweł zapewnia adresatów, że chce
ich odwiedzić nie tylko ze względu na trudności, jakie znoszą (1 Tes 2, 17-18), ale także
w odpowiedzi na ich zapewnienia o „wierze, miłości i dobrej pamięci” przekazane za
pośrednictwem Tymoteusza (1 Tes 3,6).
Wstępną, dosyć obszerną część 1 Tes, podsumowuje zapewnienie o pocieszeniu,
jakie św. Paweł czerpie z wiary Tesaloniczan:
A przetoż bracia jesteśmy pocieszeni z was w każdym utrapieniu i potrzebie naszej przez wiarę
waszę. Abowiem teraz żywiemy, jeśli wy stoicie w Panie. (1 Tes 3, 7-8)

Apostoł pisze, że jego życie zależy od wiary Tesaloniczan, jego uczniów. Można
tutaj mówić nawet o hiperboli, która ma za zadanie podkreślać siłę zaangażowania
św. Pawła w dzieło nauczania, a jednocześnie przypominać, że Apostoł jest dla swoich
uczniów jak ojciec.
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Rozdział 3. kończy modlitwa o utwierdzenie w wierze adresatów listu.
Kolejne dwa rozdziały 1 Listu do Tesaloniczan zwykło się tradycyjnie uważać za
27
corpus epistulae, zasadniczą część, zawierającą pouczenia kierowane do adresatów .
Werset otwierający 4. rozdział przywołuje po raz kolejny spotkanie Apostoła z Tesaloniczanami:
Na ostatek tedy bracia prosimy was i napominamy przez Pana Jezusa, jakoście wzięli od nas,
którym sposobem macie chodzić i Bogu się podobać, abyście więcej przewyższali. (1 Tes 4,1)

Pojawiające się w oryginale sformułowanie ἱνα περισσεύητε μάλλον w tłumaczeniu Hieronima brzmi ut abundatis magis. Περισσεύω występuje w literaturze
greckiej w znaczeniach: „przeważać liczebnie” (np. u Ksenofonta), „być ponad miarę”
(w Uczcie Ksenofonta, w Historii naturalnej zwierząt Arystotelesa), „zbędny” (np.
w wyrażeniu „nadmiar słów” u Sofoklesa), a także „być lepszym niż” w Septuagincie
w księdze Eklezjasty (3,19). Większość polskich przekładów, m. in. Leopolita i Wujek,
przekłada wyrażenie z 1 Tes 4, 1 jako „obfitować”. Tłumacze brzescy słowo
περισσεύω, w zależności od kontekstu, przekładają w różny sposób. W 19. wersecie
3. księgi Eklezjasty pomijają je, zachowując ogólny sens wersetu: „a nie ma nic człowiek przed bydlęciem, bo wszytko jest próżność”. Podobnie jest w 1 Kor 8, 8. „Wszakże pokarm nas nie zaleca Bogu, bo choćbyśmy jedli, nic nam nie przybywa, a choćbyśmy nie jedli, nic nam nie ubywa.”. W innych miejscach używają słowa „obfitować”, np.
w Rz 15,1328. Natomiast jako „przewyższać” tłumaczą autorzy brzescy werset 1 Kor
29
14, 12 . Nie dają czytelnikom niemal żadnych wskazówek co do rozumienia tego
30
słowa. Jedynie w Liście do Kolosan (Kol 2,7 ) znajdujemy na marginesie odnośnik do
1 Kor 1, 5, gdzie pojawia się podobny zwrot „iż we wszystkich rzeczach jesteście
ubogaceni”. Wyrażenia „obfitować w wierze” i „przewyższać (sc. w wierze)” zdają się
być synonimami. Dlaczego zatem tłumacze brzescy decydują się na aż trzy różne
sposoby przekładu? W przypadku 1 Tes może chodzi o podkreślenie szczególnego
kontekstu, w jakim znajdują się odbiorcy listu. Tesaloniczanie są pierwszą na kontynencie europejskim wspólnotą, która przyjęła Apostoła z otwartością i której wiara
jest przykładem dla innych wspólnot (Por. 1 Tes 1, 8)31. „Więcej przewyższać” podkreśla ten kontekst dużo bardziej, niż pojawiające się częściej „obfitować”.
Mając za podstawę nauczanie w trakcie swojego pobytu u adresatów listu, autor
poucza ich teraz, co mają zrobić, aby „jeszcze bardziej przewyższać”. Tłumacze
27)

T. Jelonek, Wprowadzenie do listów św. Pawła, Kraków 1998, s. 26-27.
„A Bóg nadzieję niech was napełni wszelakiej radości i pokoju w wierzeniu, abyście obfitowali w nadziei przez
moc Ducha świętego”. Tak jest też w 2 Kor 9, 8: „A Bóg mocen jest uczynić, aby opłynęła w was wszelaka dobrotliwość,
abyście we wszytkim zawsze mając ile potrzeba, obfitowali w każdym uczynku dobrym”; Flp 4, 12; Flp 4, 18; 1 Kor 15,
58; 2 Kor 8, 7; Kol 2, 7.
29) „Tak też i wy gdyż duchownych rzeczy żądacie, szukajcież abyście w nich przewyższali ku zbudowaniu kościoła”
30) „Będąc ukorzenieni i zbudowani na nim i utwierdzeni wiarą jakoście się nauczyli, obfitując w niej z dziękowaniem.”
31) Zob. H. J. Klauck, D. Bailey, op. cit., s. 356.
28)
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brzescy w argumencie poprzedzającym 4. rozdział tak przedstawiają jego treść:
„Napomina je ku czystości. 6. Niewinności. 8. Miłości. 11. Pracy. 13. I ku miernej żałości umarłych. 15. Opisuje jakie ma być zmartwychwstanie”. Większość apostolskich
zaleceń jest tylko przypomnieniem nauki przekazanej w trakcie spotkania ze św.
Pawłem. Podkreśla to na przykład figura praeteritio w 9. wersecie tego rozdziału:
Przytym co się tycze braterskiej miłości, nie potrzeba wam tego abym do was pisał, abowiem
sami od Boga jesteście nauczeni, abyście jedni drugie miłowali.

Jakkolwiek Apostoł nie rozwija tematu braterskiej miłości, przypomina o jej zna32
czeniu dla wierzących, podkreślając, że nie będzie o niej mówił .
Natomiast tematem dla Tesaloniczan nowym jest kwestia śmierci i zmartwychwstania. Czytamy w 13. wersecie „A nie chcę bracia abyście wiedzieć nie mieli, co się
tycze tych, którzy zasnęli […]”, co wyraźnie oddziela część opartą na commemoratio
od fragmentu, zawierającego nowe treści. Jednakże sposób argumentowania, wykorzystywany w tekście, przywołuje znane już adresatom podstawy wiary:
Abowiem jeśli wierzymy iż Jezus umarł i powstał, tak też Bóg ty którzy zasnęli w Jezusie,
przywiedzie z nim. (1 Tes 4, 14)

Św. Paweł wykorzystuje tu argument a fortiori, gdyż mówi, że skoro Jezus zmartwychwstał, wszyscy wierzący w niego również powstaną z martwych. Tak więc
z wiary w zmartwychwstanie Jezusa można czerpać pocieszenie po stracie bliskich,
jak pisze Apostoł: „iżbyście się nie smucili jako i drudzy, którzy nadzieję nie mają”.
Rozdział piąty otwiera kolejna praeteritio: „Zatym co się tycze czasów i chwil
zamierzonych bracia, nie potrzebujecie abym wam pisał”. Za pomocą tej figury autor
podkreśla jeszcze dobitniej znaczenie wykładu o paruzji, zawartego w ostatnim
rozdziale 1 Tes. Czas nadejścia „dnia Pańskiego” jest przedstawiony za pomocą
similitudo: „przyjdzie jako złodziej w nocy”, zaczerpniętego, co odnotowują brzescy
tłumacze, z Ewangelii wg św. Mateusza33. Oprócz tego w następnym wersecie pojawia
się obraz „bólu niewiasty brzemiennej”, który także ma unaocznić niemożność przewidzenia dnia ostatecznego.
Końcowe napomnienia, w których zastosowano homoioteleuton, nabierają charakteru mnemotechnicznej sentencji, czegoś w rodzaju wierszowanego katechizmu.
Tłumacze brzescy zadali sobie trud oddania po polsku nie tylko samej figury, ale
zadbali także o zachowanie rytmu:
Zawsze się weselcie.
Bez przestanku się módlcie.
We wszytkim dziękujcie, abowiem tać jest wola Boża przez Jezusa Krystusa przeciwko wam.
32)

Na temat użycia praeteritio w 1 Tes zob. H. J. Klauck, D. Bailey, op. cit., s. 362.
Na marginesie znajdujemy odsyłacz do Mat. 24 v. 44, który to wers stanowi gnomę podsumowującą przypowieść
o złodzieju.
33)
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Ducha nie zagaszajcie.
Proroctwa nie wzgardzajcie.
Wszytkich rzeczy doświadczajcie, a co jest dobrego tego się trzymajcie.
Od wszelakiego podobieństwa złości wstrzymawajcie się.
34
(1 Tes 5, 16-22)

O szczególnej uwadze, jaką poświęcili tłumacze brzescy temu fragmentowi,
świadczyć może także stosunkowo duża ilość marginaliów, komentujących wersety
35
właśnie w tym fragmencie. Dodali oni aż trzy objaśnienia: do słów „weselcie się” ,
„ducha”36 i „proroctwa”37, co przy ogólnej liczbie dziewięciu objaśnień w pięciu rozdziałach, stanowi widoczne nagromadzenie. Zarówno ilość, jak i charakter objaśnień
świadczą, iż brzescy autorzy doceniali wagę tego fragmentu jako łatwego do zapamiętania zbioru zaleceń dla chrześcijan.
III
Powyższe rozważania pokazują, że tłumacze brzescy byli bardzo skrupulatnymi
czytelnikami św. Pawła. W swoim przekładzie starali się uwzględnić nie tylko odpowiedniość poszczególnych słów, ale przede wszystkim starali się, aby tworzony przez
nich tekst był jasny, czytelny i zrozumiały. Wykorzystywali dostępną im wiedzę o życiu
i działalności misyjnej Apostoła Narodów i starali się przekazać ją swoim czytelnikom.
Odczytywanie z ich dzieła figur retorycznych i sposobów argumentacji pokazuje, że
nie było im obce myślenie o tekstach przez pryzmat retoryki. Da się wskazać miejsca,
gdzie za pomocą środków językowych dostępnych w polszczyźnie wzmacniają wydźwięk figur i argumentów. W wielu miejscach widać również, że sposób, w jaki
rozumieli tekst biblijny zgadza się z prezentowanym przez Jana Kalwina w jego
komentarzach biblijnych. Niewielu faktów dotyczących brzeskiego przekładu możemy być całkowicie pewni. Niewątpliwie jednak jest to tłumaczenie Biblii, które zasługuje na uwagę i coraz bardziej wnikliwe studia.

34) Πάντοτε χαίρετε,
ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε,
ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς.
τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε,
προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε·
πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε,
ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε.
(Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, tłum. R. Popowski, M. Wojciechowski, Warszawa 1994.)
35) C. To jest: skromni bądźcie w utrapieniu swoim.
36) D. To jest: natchnienia Bożego i światłości niebieskiej, która świeci w sercach naszych.
37) E. To jest: wykładanie pisma świętego.
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WYRWANE Z KONTEKSTU. O OBYCZAJU NADAWANIA NOWYCH
ZNACZEŃ FRAGMENTOM CUDZYCH MYŚLI. REKONESANS
Ułomność bywa cudowna: jeśli przepiszesz czyjeś mądre zdanie
lub jego fragment, pomijając autora i cudzysłów,
już nazajutrz jesteś w stanie uwierzyć w to,
1
że sam je właśnie wczoraj wymyśliłeś .

Muszę na wstępie poczynić dość istotne zastrzeżenie, że nie chodzi mi w tym
szkicu o rzeczy wielkie, fundamentalne dla literaturoznawstwa (choć, kto wie?), jak
na przykład fenomen zapamiętywania przez społeczności różnych epok wydarzeń
niezwykłych, dramatycznych, które bywają wyławiane z oceanu czasu fal pozornie
spokojnych, niczym niezasługujących na wyróżnienie i skupiają w sobie, jak w soczewce, pewne idee odzwierciedlające dążenia godne długiej, wielowiekowej niekiedy refleksji: dla nauki, ku przestrodze, czasem zaledwie dla rozwiania spleenu. Zygmunt Krasiński w liście wysłanym z Rzymu 19 czerwca 1840 roku do przyjaciela
Adama Potockiego, o dziesięć lat od siebie młodszego syna Artura i Zofii z Branickich,
późniejszego swego szwagra (ożenił się w roku 1847 z Katarzyną Branicką, siostrą
Elizy Krasińskiej), odwoływał się do wspólnych młodzieńczych lekturowych przeżyć,
wskazywał adresatowi wielkie wydarzenia z historii ludzkości cywilizacji północnych
i południowych przemieszane z biografiami bohaterów arcydzieł literatury:
[…] przypomnij sobie, jak nam błędno, tęskno, ale i porywająco było na duszy, kiedyśmy za
Sigurdem szukali po całej ziemi skarbu Nibelungów – a jeszcze wprzód przypomnij tak, jak mąż
dorosły dziecinne chwile sobie marzeniem obudza, przypomnij, jak żywo, pochopnieśmy się
wybrali z Jazonem do Krymu, z Achillesem do Troi, a potem jakeśmy z Odyssejem długo ojczyzny

1)
Idę tu tropem wielkich romantyków, których indywidualizm manifestował się również tym, iż uczynili regułę
z nieprzestrzegania konwencji. Juliusz Słowacki poprzedził anonimowo wydanego Kordiana cytatem z własnego
poematu Szanfary i fragment ten podpisał imieniem i nazwiskiem, tak że współcześni przez czas jakiś uważali ów
dramat za dzieło Mickiewicza (zasygnalizowałem tę kwestię w szkicu: Motto w dziele literackim. Rekonesans, [w:]
Autorów i wydawców dialogi z czytelnikami. Pod red. R. Ocieczek. Katowice 1992, s. 104 i nn.). Z kolei Zygmunt
Krasiński pierwsze, własnego autorstwa motto do Nie-Boskiej Komedii podpisał „Bezimienny”, co miało oznaczać
samego autora wydanego anonimowo dramatu (Z. Krasiński: Nie-Boska Komedia. Wyd. 11. Wstęp napisała
M. Janion, tekst i przypisy oprac. M. Grabowska, Wrocław 1974, objaśnienie na s. [2]). Tak czytamy tekst, począwszy
od trzeciego wyd. (1858), bo dwa pierwsze (1835, 1837) jako źródło tego zdania podawały „Koran, ks. 2, ver. 18”,
jednak już Juliusz Kleiner w poprzednich edycjach w serii Biblioteki Narodowej wykazał, że takiego zdania nie ma
w Koranie (tamże).
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straconej odszukać nie mogli! Wszędzie tam byliśmy, wszędzie błądzili – wszędzie spodziewaliśmy się czegoś nadziemskiego, przeczuwali coś nieobjawionego dotąd, a mającego się nam
objawić. Z tych trudów i nieskończonych żądz naszych zapamiętała pamięć rodu ludzkiego
oderwane fragmenta, które nazwała epopejami […]2.

W dalszej części listu nasyconego charakterystyczną dla tego zespołu jakże obszernej korespondencji metaliterackością i typowymi dla młodzieńczych obrotów pióra
patetycznymi zwrotami, przechodzi Krasiński do interpretacji – w równie podniosłym
stylu – przewidywanego mistycznego znaczenia powtórnego pogrzebu cesarza Fran3
cuzów . Pisze na wieść o uroczystości, która dopiero miała się odbyć, sama jej
zapowiedź stała się wystarczająco silnym impulsem do napisania przywoływanych tu
zdań, które zwieńczone zostały serią pozornie retorycznych pytań:
[…] jakżesz myślisz, czyż ten dzień nie stanie w poczcie wielkich dni epopeicznych świata? czy
s tej trumny nie powstanie Duch i nie wyjdzie głos, co straszny dyssonans, podłe rozstrojenie
czasów naszych, choć jednym do grzmotu podobnym akordem poprawił? Patrz! co świat Ducha
– co Jego poezja!4

Nastąpiło tu w liście Krasińskiego prawdziwe zrównanie świata fikcji literackiej
i rzeczywistości, praw poezji i historii. To sprawy wielkie, monumentalne. Mnie zaś
przeciwnie, chodzi tu jedynie o ciche i nieefektowne przejmowanie przez kolejne
pokolenia zaledwie fragmentów myśli swoich (niekiedy autentycznie wielkich)
poprzedników, działalność tak subtelną, że nawet źródło owej pełnej, oryginalnej
myśli najczęściej ulega zatarciu, zapomnieniu i trzeba się sporo wysilić, by je odnaleźć. Jak pamiętamy z fizyki, entropia rośnie, a wszystko, co złożone, skomplikowane,
zmierza do uproszczenia.
Nie chodzi mi również o nagminne, z lekka nonszalanckie, przykrawanie w dobie
romantyzmu cudzych myśli przez autorów nowych tekstów i podawanie ich jako
oryginalne zdania mistrzów bądź autorytetów w postaci mott poprzedzających
własne utwory, czego przykładem najbardziej efektownym wydaje się parafraza

2)
Listy Krasińskiego do A. Potockiego, z przedmową Prof. I. Chrzanowskiego i A. Krasińskiego, Warszawa 1922,
s. 108–109. Podkreślenia, jeśli nie zaznaczono inaczej, tu i dalej moje – M.P.
3)
Dla romantyków było to wydarzenie ze wszech miar doniosłe, pisali o nim najwybitniejsi przedstawiciele epoki:
Georg Gordon Byron, Heinrich Heine, Victor Hugo, Alphonse Lamartine, Michaił Lermontow, Alessandro Manzoni,
Juliusz Słowacki (zob. Cz. Zgorzelski: Liryka w pełni romantyczna. Studia i szkice o wierszach Słowackiego, Warszawa
1981, s. 92). Atmosferę poprzedzającą sam akt sprowadzenia „prochów” Napoleona i jego legendę znakomicie
oddaje interpretacja Ireneusza Opackiego Odwrócona elegia („Na sprowadzenie prochów Napoleona” Juliusza
Słowackiego) dedykowana Stefanowi Sawickiemu (w: I. Opacki: Odwrócona elegia. O przenikaniu się postaci
gatunkowych w poezji, Katowice 1999, s. 162–190).
4)
Listy Krasińskiego do A. Potockiego, s. 109–110. Nawet słówko 'poczet', pozornie neutralne, wspiera tu poetykę
patosu. Ale opis to wyobrażony, poprzedzający wydarzenia, a udział w nich poeta szwagrowi zdecydowanie odradza
(„zapewne taki tłum tam będzie, że niejednego zaduszą”, tamże s. 111). Szerzej poglądy Krasińskiego na epopeję
omawiam w rozdziale Z problemów epopeiczności literatury romantycznej mojej książki Żywioł epopeiczny w twórczości Juliusza Słowackiego, Katowice 1993, s. 43 i nn.
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fragmentu Hamleta Szekspira, będąca w istocie urywkiem dialogu pomiędzy Hamletem i Horacjem, a przedstawiona przez Mickiewicza w mottcie do ballady Roman5
tyczność jako słowa samego Hamleta . Chodzi mi o obyczaj nieco odmienny. Nie raz
i nie dwa, choć nie mogę uczciwie powiedzieć, że zdarzało mi się to za każdym razem,
gdy próbowałem prześledzić nieco dokładniej losy konkretnej „złotej myśli”, „słowa
skrzydlatego”, krótkiej zazwyczaj sentencji, trafiałem na obszerniejszy kontekst myśli,
które uważałem – gdyż o tym przekonywał mnie zapis spotykany w kompendiach,
względnie w przypisach prac naukowych – za zdania pełne, domknięte, rozpoczęte
6
wielką literą i skończone kropką . W każdej z takich historii, a może raczej zaledwie
historyjek, okazywało się, że intencje autora owej pierwotnej myśli, mniej lub bardziej, odbiegały od uzusu przyszłych wieków, które zlekceważyły rozległość oryginału, skupiły się na fragmencie, nie zawsze najbardziej istotnym dla pierwotnej myśli.
7
Samo zresztą, użyte tu przed chwilą, słówko 'uzus' wymaga osobnej dygresji .
Spotykamy je dzisiaj najczęściej jako jeden z ulubionych argumentów poprawnościowych stosowanych przez językoznawców, którzy tak chętnie odwołują się do 'zwycza8
ju językowego' . W istocie zadomowiło się w myśli europejskiej już w starożytności –
Horacy w Liście do Pizonów wprowadził do poetyki sąd o marności ludzkich dążeń,
poprzedzony twierdzeniem o wolności słowa, o prawie twórcy do wzbogacania języka, do formowania neologizmów:
Wolno było i zawsze będzie wolno kuć wyrazy znaczone stemplem współczesności. Jak na
drzewach zmieniaj się liście w biegu mknących lat, jedne opadają, drugie rosną, tak ginie stare
5)
Kwestię tę zasygnalizowałem już w rec. książki Doroty Siwickiej Romantyzm (1822–1863), Warszawa 1995
(„Pamiętnik Literacki”. R. 88: 1997, z. 2, s. 191–198).
6)
Szkic ten powstał na marginesie obszerniejszego studium: „Arma virumque cano…” Niepowtarzalny urok pierwszych zdań arcydzieł, (w: Alfabet Paszka. Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski. Pod red. J. Jakóbczyka, K. Kralkowskiej - Gądkowckiej, M. Piekary, Katowice 2010, s. 160–181). To kwestia realizacji, skrystalizowania się pomysłu.
Jednak niektóre z prezentowanych tu spostrzeżeń sięgają czasów seminarium magisterskiego prof. Ireneusza
Opackiego (w roku akad. 1975/1976), na którym poznałem jego ówczesną doktorantkę p. mgr Annę Węgrzyniak.
7)
Roli dygresji w mowie i w piśmie wiele uwagi poświęcił Melchior Wańkowicz w swej znakomitej metaliterackiej
„spowiedzi życia” – Karafce La Fonteine'a, zwłaszcza w rozdziale IV poświęconym Gawędzie. Tam najpowabniej
przedstawił obszerną, epicką propozycję odróżniania dygresji – nader potrzebnej w toku gawędy i będącej wyznacznikiem jej artyzmu – od niestosownej, zbędnej, wreszcie nagannej dywagacji:
Na przykład opisuje ktoś zasadzenie się na głuszca i przytacza opowiadanie zasadzającego się z nim towarzysza, jak
w tej tu puszczy zmarzł, czatując przy padlinie na wilka.
To opowiadanie jest to pożyteczna dygresja od puszczy do wilka, pogłębiająca nastrój oczekiwania, aż głuszec nadleci
i z łopotem skrzydeł usadowi się na szczycie sosny na sen. Ta dygresja da czytelnikowi miarę oczekiwania.
Jeśli na to pierwszy myśliwy, biorąc podnietę, już nie na słowie „głuszec”, tylko na pochodnym temacie „wilk”, opowie,
że on na wilki zwykł brać lankastrówkę dwunastkę z kulą żeganowską, i poświęci zaletom takiego strzału małe
opowiadanie, czyli jeśli nastąpi na temacie „głuszec” rozwidlenie pierwsze – „wilk” i drugie – „strzelba”, czyli jeśli
nastąpi dygresja dwustopniowa, to jeszcze ta gałązka odwidlająca się od gałęzi, która odwidliła się od konara, który
odwidlił się od pnia, ma w sobie harmonię, jeszcze może tu starczy miejsca na dygresję od strzelby do strzelania do
talerzy z wyrzutni, jeszcze to będzie listek drżący na tej ostatniej gałązce.
Natomiast jeśli towarzysz powie: – À propos „puszcza”, spotkałem twoją żonę w Zakopanem – tu następuje
dywagacja.
(M. Wańkowicz, Karafka La Fonteine'a. T. 1, wyd. 2, Kraków 1974, s. 160–161).
8)
Zob. hasło Walerego Pisarka [w:] Encyklopedia języka polskiego. Pod red. S. Urbańczyka i M. Kucały. Wyd. 3. Popr.
i uzup., Wrocław 1999, s. 460.
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pokolenie słów, a nowo narodzone kwitną i bujają na wzór młodzieńców. My wraz ze wszystkim,
co nasze, jesteśmy dłużnikami śmierci. […] wszystkie te dzieła ludzkie zginą. Miałyżby ostać się
przy życiu tylko godność i wdzięk mowy? Wiele wyrazów, które już, jak liście, opadły, odrodzi się,
a te, które się teraz cieszą uznaniem, opadną, jeżeli zechce potrzeba, w której rękach jest sąd
9
i prawo, i prawidła mowy .

Personifikowana w tym fragmencie sztuki poetyckiej 'potrzeba' (nie dość, że przysługuje jej z woli autora ludzka wolicjonalność względnie woluntaryzm i to w trybie
warunkowym – 'jeżeli zechce', to jeszcze obdarzona została przez Horacego ludzką
sylwetką: w jej 'rękach jest sąd i prawo') została opatrzona przez kompetentnego
tłumacza stosownym przypisem:
potrzeba – w oryg.: usus; należy tu więc raczej rozumieć „zastosowanie”, „praktyka”. Miejsce jest
10
zresztą dość kontrowersyjne i wciąż budzi nowe dyskusje .

Ograniczę się tu – na prawach rekonesansu – do prezentacji pięciu zaledwie mniej
lub bardziej charakterystycznych wyimków z wcześniejszych, nie tak oczywistych,
znacznie obszerniejszych kontekstów źródłowych, czterech łacińskich (Terentianusa
Maurusa, Horacego, Cezara oraz Plutarcha względnie Cycerona – tu mamy dwóch
prawdopodobnych ojców tej samej myśli) i jednego polskiego (pojedynczego wersu z
Promethidiona Cypriana Norwida, który to przykład wesprę nadto przywołaniem
losu fragmentu wersu wyjętego z wiersza Rodzicom Kamila Baczyńskiego, choć to nie
moje spostrzeżenie, a zapamiętany powód rozsierdzenia mego Mistrza prof. Ireneusza Opackiego). Nie na wszystkie postawione tu pytania uda się odnaleźć zadowalającą odpowiedź, niekiedy wypadnie jedynie zasygnalizować kierunek dalszych poszukiwań. Na dobry początek przyjrzyjmy się 'losom książek'.
1. Habent sua fata libelli – tyle się ostało z pełnego heksametru Terentianusa
Maurusa?
Gdy przygotowywałem przed laty niewielkie studium11 o pewnej odręcznej notatce, zapisanej na karcie przedtytułowej Etyki chrześcijańskiej Wincentego
Houdry'ego, pochodzącej dokładnie z połowy osiemnastego wieku (Venetia 1750),
w treści której – notatki, nie Etyki – pojawiło się imię Hiacintus, czyli Jacek, i nazwisko
Saplica, otwierałem je formułą, która wydawała mi się nader trafna do rozpoczynania
rozważań o losach całych nakładów książek, które bywały niekiedy niszczone, palone
na stosach w ilościach hurtowych. Takie auto-da-fé zarządzała niekiedy Inkwizycja
w stosunku do książek posądzonych o treści heretyckie, niekiedy decydował się na
9)
Korzystam tu z przekładu prozą Tadeusza Sinki (Quintus Horatius Flaccus, List do Pizonów, w: Rzymska krytyka
i teoria literatury. Wybór. Oprac. S. Stabryła. Wrocław 1983, s. 40–41).
10) Ibidem, s. 41.
11) M. Piechota, Saplicowie – Soplicowie. (Na marginesie pewnej odręcznej notatki w „Etyce chrześcijańskiej”
Wincentego Houdry'ego), [w:] „Pieśni ogromnych dwanaście”. Studia i szkice o „Panu Tadeuszu”. Pod red.
M. Piechoty, Katowice 2000, s. 46–61.
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czyn taki sam autor obrażony zbyt surową krytyką . Habent sua fata libelli – dzieła
ulegają przeznaczeniu, podlegają zmiennym kolejom swego niekiedy jakże interesującego życia.
Spostrzegłem również, że na drugim biegunie historycznoliterackich gawęd, rozpoczynanych tą sentencją, znajdują się relacje o niezwykłych losach pojedynczych
egzemplarzy książek wielokrotnie zmieniających właścicieli, gromadzących na swych
okładkach, grzbietach opraw, marginesach poszczególnych kart i dziesiątkach innych
miejsc (trudno je tu wszystkie wyszczególniać) ślady lektury, okruchy historii. Narzekałem także, że historycy literatury i miłośnicy ksiąg zwykli często przywoływać tę
rzymską sentencję (zazwyczaj jako anonimową), nie zwracając przeważnie uwagi na
fakt, iż jest to jedynie końcowy fragment obszerniejszej formuły. W zwięzłym przypisie odsyłałem do wystarczającego, jak mi się wówczas wydawało, kompendium:
w istocie, jak podają autorzy Skrzydlatych słów, pochodzące z rozprawy Terentianusa
Maurusa De litteris, syllabis et metris (III w. n.e., w. 1286) całe zdanie brzmi: „Pro
captu lectoris habent sua fata libelli”, a więc: „Los książek zależy od pojętności czytelnika”13.
Człowiek uczy się jednak całe życie, przynajmniej dotyczy to niektórych znanych
mi humanistów. Dopiero podczas powrotu z konferencji poświęconej Życiu i twórczości Juliusza Słowackiego. W 200. rocznicę urodzin Poety (w Przemyślu i Rzeszowie,
2–3 kwietnia 2009) kolega Józef Budzyński – profesor filologii klasycznej – uświadomił mi, że mamy tu do czynienia z klasycznym heksametrem i od ręki zaznaczył mi
właściwe rozłożenie akcentów: „Pró captú lēctóris | habént sua fáta libélli” – teraz i ja
14
usłyszałem, że to heksametr . Ale po powrocie do domu zrodziła się – jak zwykle –
12) Szerzej o tych zagadnieniach pisałem w szkicu: „Auto-da-fé”. Romantyczne konteksty terminu Świętej Inkwizycji,
w: Barokowe przypomnienia i inne szkice historycznoliterackie. Pod red. R. Ocieczek i M. Piechoty, Katowice 1994,
s. 161–173.
13) H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa. Warszawa 1990, s. 658. Podobnie w nowszym wydaniu tego
kompendium: Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych. Wyd. nowe poprawione i znacznie
rozszerzone, Kraków 2005, s. 411. To źródło pod względem literaturoznawczym nieco nowocześniejsze, w tradycyjnym zbiorze sentencji znajdujemy zapis najbardziej lakoniczny: „Habent sua fata libelli / ◊ Książki mają swe losy.”
(Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów i powiedzeń z indeksem osobowym i tematycznym. Zebrał, oprac.
i zredagował Cz. Michalunio SJ, Kraków 2004, s. 203).
14) Łaciny uczyłem się już w liceum, opanowywałem wówczas pamięciowo rozmaite mnemotechniczne rymowanki
o treściach gramatycznych w rodzaju: „Drzewa, wyspy, kraje, miasta / Choć na -us, lecz jak niewiasta”, „A, ab, e, ex, de
/ Cum, sine, pro, prae – z ablativem!” – z wdzięcznością więc zapamiętałem kolejną regułkę podpowiedzianą mi przez
kolegę Budzyńskiego, a dotyczącą zasady odróżniania rytmu heksametru i pentametru: „Héksamétrem fontánna /
w niébo wysóko się wzbíja // Péntamétrem zaś w dół / śpiéwnie opáda jak dészcz.”
W istotnym momencie, podczas rugowania z programów szkolnych i zrzucania z dotychczasowego piedestału retoryki przez Komisję Edukacji Narodowej Ignacy Krasicki w Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach polemizował z tym
aktem detronizacji za pośrednictwem mistrza Xaoo, mędrca w kraju bez książek, który wygłaszał pochwałę metod
mnemotechnicznych, uznawał wyższość w edukacji oralności nad piśmiennością: „Bylibyśmy zapewne – mówił Xaoo
– mniej dbali o poezją, gdybyśmy nie uznali, iż skłonność rytmów lepiej wpaja w umysł i pamięć rzeczy, które chcemy,
żeby młodzież nasza umiała i mogła pamiętać.” (I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki. Oprac. M. Klimowicz. Wyd. 7, zmien., Wrocław 1975, s. 98). Z kolei Mickiewicz w latach 1810–1811 dwukrotnie opanowywał wiedzę
z zakresu retoryki („Program kładł nacisk na retorykę” – pisze Zbigniew Sudolski, Mickiewicz. Opowieść biograficzna,
Warszawa 1995, s. 24), a to dlatego, że będąc zdrowia „słabego” (to ocena ze świadectwa ukończenia klasy drugiej),
powtarzał z woli rodziców klasę trzecią. Jakże inspirująco brzmi w zestawieniu z tą okolicznością konstatacja Mariana
Maciejewskiego, „Romantyczna powieść poetycka wyrastać będzie […] w kontekście opozycji antyretorycznej […]”
(tegoż: Narodziny powieści poetyckiej z Polsce, Wrocław 1970, s. 9).
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kolejna wątpliwość, nigdy w dyskusjach mniej lub bardziej uczonych nie jesteśmy
w stanie wyczerpać problematyki, postawić wystarczającej liczby pytań i udzielić na
nie zadowalających odpowiedzi. Nie zapytałem wówczas kolegi Budzyńskiego, czy
ten heksametr to już całe zdanie Terentianusa?
Ponieważ kilka zaledwie kliknięć myszą doprowadziło mnie w Internecie do zawieszonego tam rzekomo oryginalnego tekstu trzyczęściowego traktatu Terentianusa
Maurusa w okolice rzeczonego wersu 1286, w akapicie introdukowanym znacznych
rozmiarów czcionką inicjalną, jednak już ten wers pierwszy owego akapitu zniesmaczył mnie poważnie dwoma podejrzanymi literkami (Forsitan hune aliquis uerbosum
dicere librum), postanowiłem więc – jak zwykle w takich wypadkach – skorzystać
z pomocy kolegi prof. Tadeusza Aleksandrowicza kierującego pracami Katedry Filologii Klasycznej naszego Wydziału Filologicznego, który też rychło skolacjonował tekst
z najlepszym dostępnym wydaniem i przesłał mi wersję poprawną (poprawił nadto
inuenerit na invenerit, uobis na vobis i znacznie – wedle Grammatici Latini – zmodernizował interpunkcję, tak że najbardziej nas interesujący wers 1286 nie występuje już
jako samodzielne zdanie, gdyż w tej edycji po putabit jest dwukropek, nie kropka):

1285

Forsitan hunc aliquis verbosum dicere librum
non dubitet; forsan multo praestantior alter
pauca reperta putet, cum plura invenerit ipse;
deses et impatiens nimis haec obscura putabit:
pro captu lectoris habent sua fata libelli.
sed me iudicii non paenitet: haec bene vobis
commisi, quibus est amor et prudentia iuxta,
15
et labor in studiis semper celebratus inhaeret .

Od zawsze życzliwego mi Tadeusza dowiedziałem się ponadto, że dzisiaj uważa
się, iż Terentianus Maurus był autorem trzech oddzielnych traktatów wierszowanych.
Cytowany fragment pochodzi z części De syllabis (O zgłoskach), ale zachowano ciągłą
numerację wersów dla wszystkich trzech traktatów. Żaden z nich nie ma polskiego
tłumaczenia (oprócz powszechnie znanego wersu 1286: „Los książek zależy od pojętności czytelników”). Już teraz widać wyraźnie, że interesujący nas wers stanowi rodzaj wniosku wynikającego z treści poprzednich czterech wersów, ponieważ jednak
nie wypada całej pracy poświęcać jednej sentencji16, spróbuję udać, że początek tego
zdania przestał mnie już interesować i skupię się na ciągu dalszym, tym bardziej że
wielu z nas przed sed postawiłoby dziś przecinek i cały przytoczony tu fragment
mógłby uchodzić za jedno zdanie. Ponownie korzystam z kompetentnej pomocy
i życzliwości Tadeusza, i podaję tu jego tłumaczenie wersów 1286–1288:
15) Terentianus Maurus, De litteris, de syllabis, de metris, w: Grammatici Latini, vol. 6, ed. Henricus Keil, Lipsiae
1874.
16) Na obrzeżach mickiewiczologii pokutuje sąd, jakoby wykładowca Literatury słowiańskiej w Collège de France
dworował sobie z Hegla, iż ten kilka wykładów z rzędu poświęcił niegdyś w Berlinie drobiazgowej analizie jednego
zaledwie pojęcia. W istocie rzecz nie jest tak jednoznaczna (zob.: A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Oprac. J.
Maślanka. Wydanie Rocznicowe. T. VIII–XI, Warszawa 1997–1998).
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Ja jednak nie wstydzę się oceny. Powierzyłem wam to w dobrej wierze,
ponieważ macie (odpowiedni) zapał i wiedzę, a ponadto w studiach (nad
tekstem) zawsze towarzyszy wam pilność i zaangażowanie.

To po części „zaklinanie” pomyślnej recepcji przy zastosowaniu znanej retorycznej
zasady captatio benevolentie; zjednywanie sobie słuchaczy-czytelników wskutek
zgrabnego komplementu. Jesteśmy dopiero w trzecim wieku naszej ery, a mamy do
czynienia ze świadomym kształtowaniem relacji w obrębie słynnej triady „autor –
dzieło – odbiorca”, do czego przyzwyczajeni zostaliśmy dopiero przez literaturoznawstwo stosunkowo niedawno. Z biegiem lat coraz bardziej jestem skłonny przyznać, że
w obrębie humanistyki (niemal) wszystko wymyślili już starożytni. Współcześni jedynie streszczają i upraszczają.
Miarą popularności interesującego nas tu zwrotu niech będzie zakończenie tekstu
będącego radosnym obwieszczeniem i poniekąd ekskuzą zarazem, mianowicie zamieszczonego w „Pamiętniku Literackim” sprostowania zdumiewającego nieporozumienia17 autorstwa Jacka Brzozowskiego i Zbigniewa Przychodniaka, edytorów nowego wydania krytycznego wierszy Juliusza Słowackiego (Poznań 2005), mianowicie
relacji dotyczącej szczęśliwie dochowanego, aczkolwiek przez półwiecze z okładem
uchodzącego za zniszczony podczas wojennej zawieruchy, autografu jednego wiersza: „Chciałoby się sparafrazować słynną maksymę: Habent sua fata autographi”18.
Jak widzimy, zapisana została w pamięci jako maksyma jedynie druga połówka
jednego heksametru Terentianusa Maurusa. Pojawienie się parafrazy, pastiszu bądź
parodii tekstu klasycznego sygnalizuje zazwyczaj wyczerpanie się formuły serio, bywa
zwiastunem dekadencji artystycznej i intelektualnej. Jest tablicą nagrobną na znaczeniu pierwotnej wersji owej myśli (na autentycznych tablicach nagrobnych zachowały
się chociaż dystychy elegijne, a tu pół heksametru!), ale jest równocześnie manifestacją drugiego, niekiedy długiego życia nowego sensu budowanego przez kolejne
pokolenia humanistów – chyba jednak nieco mniejszych niż wielcy poprzednicy – na
fundamencie pierwotnego sensu.
Do tej drugiej formuły „życia po życiu” interesujących nas tu złotych myśli znakomicie pasuje przetworzenie podstawowej formuły dokonane przez Juliusza Wiktora
Gomulickiego, a przytoczone w interesującym szkicu o książkach, które się nie ukazały, pióra Janusza Tazbira:

17) Przytoczona dalej końcowa parafraza formuły o losach autografów tworzy wyrazistą konstrukcję ramową
wypowiedzi z jej otwarciem: „Dziwne i zaskakujące bywają losy manuskryptów. Najsmutniejsze i, niestety, nadto
liczne w naszych dziejach są przypadki nieodwracalnego ich zniszczenia. […] Bywa, że edytorzy i bibliografowie
informują o manuskryptach zaginionych, wtedy można jeszcze mieć nadzieję, choćby najmniejszą, na odnalezienie
dokumentów. Najrzadszy i bodaj najszczęśliwszy jest jednak przypadek, gdy wiadomości o utracie rękopisu okazują
się po prostu mylne.” (J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Niezwykły przypadek „zniszczonego” autografu. O tzw. rękopisie warszawskim „Odpowiedzi na «Psalmy przyszłości»” Juliusza Słowackiego”. „Pamiętnik Literacki” R.C: 2009, z. 4,
s. 138).
18) Ibidem, s. 140.
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Przed laty (1973) Juliusz Wiktor Gomulicki pisał: „Mają swoje fata książki wydane, ale mają je
również książki projektowane i o niejednej spośród tych drugich można by ciekawą opowiedzieć
historię”. Byłbym niezmiernie rad, gdyby po ukazaniu się tego skromnego przyczynku inni
badacze zechcieli przy-pomnieć takie właśnie „ciekawe historie”19.

Ciekawych, dobrze opowiedzianych historii nigdy dosyć. Miejmy nadzieję, że apel
autora szkicu nie pozostanie bez odpowiedzi, choć mija już dekada od jego ogłoszenia, a nie spostrzegłem tych oczekiwanych narracji.
Wreszcie swoistej nobilitacji omawianego tu zwrotu, wyrwanego ze znacznie
obszerniejszego kontekstu swego macierzystego pełnego zdania, dokonał – to rzecz
dawniejsza, ale szereguję tu wydarzenia wedle rangi, nie zgodnie z kolejnością pojawiania się – Bartłomiej Szyndler, dając swej pracy z roku 1982, poświęconej spopularyzowaniu wiedzy o książce, tytuł: I książki mają swoją historię20. Rzecz dość charakterystyczna, próżno w obszernym i świadczącym o sporej erudycji autora indeksie
książki szukać nazwiska autora maksymy, Terentianusa Maurusa twórcy trzech
poematów: De litteris, De syllabis i De metris. Nieco modyfikując dwie przytoczone
wcześniej parafrazy Brzozowskiego i Przychodniaka z „Pamiętnika Literackiego” oraz
Gomulickiego przywołanego w tekście Tazbira, można zapisać nową sentencję: mają
swoje fata autorzy.
Wyrwanie z macierzystego kontekstu połówki heksametru habent sua fata libelli
przydaje tym słowom zmodyfikowany, zawężony nowy sens: podobnie jak ludzie
(w domyśle) i książki mają swoje losy. W swoim zupełnie nieuzasadnionym, jednak
przez wieki z przyjemnością praktykowanym, antropomorfizmie – poczuciu wyższości wyrażanej przekonaniem o dominacji człowieka w świecie ożywionym i nieożywionym – zapominamy o tym, że to ludzie wpływają na losy książek, od ludzi (od recepcji,
pro captu lectoris) zależą historie poszczególnych egzemplarzy prywatnych, bibliotecznych, od niedawna również „zawieszonych” w Internecie.

19) J. Tazbir, Książki, które się nie ukazały, [w:] Romantyzm. Poezja. Historia. Prace ofiarowane Zofii Stefanowskiej.
Pod red. M. Prussak i Z. Trojanowiczowej, Warszawa 2002, 345. Cytowane przez Tazbira zdanie pochodzi z:
J. W. Gomulicki, Kraszewskiego „opus tumultuarium”, przedruk [w:] tegoż: Aleje czarów. Spacery, sylwety, zagadki
i zwierzenia literackie, Warszawa 2000, s. 215.
20) B. Szyndler, I książki mają swoją historię. Warszawa 1982. W zwięzłej przedmowie czytamy m.in.:
Książka składa się z ośmiu rozdziałów przedstawiających kolejno: powstanie i różne systemy pisma, ze szczególnym
uwzględnieniem pisma łacińskiego. Materiały i narzędzia pisarskie. Formę i strukturę książki w starożytności
i w średniowieczu, jej zdobienie, oprawy oraz wytwarzanie; przy czym sporo miejsca poświęca autor polskiej książce
rękopiśmiennej. Książki drzeworytowe, wynalazek Gutenberga i jego znaczenie dla upowszechnienia książki, rozwój
drukarstwa w Europie w okresie inkunabulistycznym, największe oficyny wydawniczo-drukarskie w Europie. Rozwój
sztuki drukarskiej w Krakowie, Warszawie i innych regionach kraju. Strukturę starodruków, oprawy, techniki
ilustracyjne, exlibrisy, handel książką. Bibliofilię, bibliomanię i cenzurę. Charakterystykę wielkich bibliotek i sławnych
księgozbiorów oraz rozwój bibliotek w Polsce.
(Ibidem, s. 5–6.)
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2. Verba volant, scripta manent – średniowieczna parafraza drugiej połowy
ostatniego z sześciu heksametrów zdania Horacego
Gdy pisałem referat o Łzach Słowackiego na konferencję poświęconą Płaczowi
21
romantyków , do zdania o wierszu Juliusza Słowackiego Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała…, że to miniatura liryczna, ulotny fragment o nieulotności słów,
a raczej o nieuchronnej, pewnej, niejako gwarantowanej nieulotności pisma, sporządziłem odsyłacz, w którym dowodziłem, iż bezpośrednim, nota bene niewysłowionym, kontekstem myśli Słowackiego wydaje się tu znana maksyma łacińska: „Verba
volant, scripta manent” ('Słowa ulatują, zapis pozostaje'), pochodząca z XV wieku
parafraza myśli Horacego z jego Sztuki poetyckiej: „Nescit vox missa reverti” ('Słowo,
które raz wyleciało, nie potrafi wrócić”)22. To druga część zdania rozpoczętego po
zaleceniu przechowywania tekstu przez dziewięć lat „w skrzyni” i roztropnego powstrzymywania się przed jego publikacją, bo: „Czegoś nie wydał, będziesz mógł
23
zniszczyć;” . Kolejny raz widzimy, że tekst oryginalny był o wiele rozleglejszy, obejmował znacznie bardziej rozbudowane treści, zaś maksyma końcowa – pierwotnie
zwieńczenie procesu myślowego – pozostało bez subtelnych wcześniejszych uwarunkowań, delikatnych sugestii i uzasadnień. Naga złota myśl, sentencja zuniwersalizowana. A jednak to uproszczenie źródła.
3. Vis comica – nowy sens i pojęcie jako skutek błędnego odczytania
Lektura tekstu głównego niezwykle wartościowej, aczkolwiek niezbyt popularnej
wśród polonistów Encyklopedii powszechnej o dość unikalnej na naszym rynku konstrukcji, nie zapowiada jeszcze smakowitego kąska dla poszukiwacza kuriozalnych
ewolucji tekstowych, przemian znaczeń i form pierwotnych; wśród zaledwie osiemdziesięciu haseł na literę v (znacznie uboższe są tylko: q – 16 pozycji, ź – również 16,
y – 13 i x – 3) znajdujemy hasło vis comica, które wydaje się zrazu pod interesującymi
nas tu względami raczej nieprzydatne:
VIS COMICA [wis komika] rz. ż. nl. ndm. (łac., siła komiczna). Książk. Zdolność budzenia w innych
24
śmiechu .

21) Tekst ten przygotowywałem na sesję organizowaną przez Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (11–12 marca 2010) pod takim właśnie tytułem: Płacz romantyków, na
którą jednak nie udało mi się dotrzeć ani tekstu w odpowiednim terminie ukończyć, ale pamiętam, że to podstawowe
źródło mojej inspiracji. Rzecz ukaże się w drugim numerze naszych „Śląskich Prac Polonistycznych”.
22) Cz. Michalunio, Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, s. 662 i 367.
23) To prozatorski przekład Tadeusza Sinki owego Listu do Pizonów Horacego (w: Rzymska krytyka i teoria literatury.
Wybór. Oprac. S. Stabryła, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1983, s. 60).
24) Encyklopedia powszechna. Encyklopedyczny słownik języka polskiego od a do z. Uniwersalna encyklopedia od
A do Z. 120 000 definicji. 5000 barwnych ilustracji. 321 map geograficznych. Pod red. T. Michałowskiego, Larousse
Polska, Wrocław 2006, s. 1037.
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Po przećwiczeniu prawidłowego rozłożenia akcentów (najlepiej na głos) i po rozwiązaniu skrótów (rzeczownik, rodzaju żeńskiego, niepoliczalny, nieodmienny, wyrażenie łacińskie, książkowe, a więc występujące w języku pisanym, stylu z pewnością
nie potocznym, raczej z ambicjami literackimi) konstatujemy, że nic nie porusza
naszej wyobraźni, nie niepokoi, ale też i nie zachęca do dalszych poszukiwań. Z przyzwyczajenia jednak filolog zagląda we wszelkie możliwe zakątki najobszerniejszych
nawet kompendiów, a omawiane tu liczy 1921 stron plus XCII strony kolorowych
wklejek o osobnej łacińskiej paginacji, i tam, na wklejce zatytułowanej Sentencje
i formuły łacińskie oraz inne obcojęzyczne, na różowych stronach znajdujemy intrygującą nieco informację, zdumiewającą zwłaszcza w kontekście wcześniej przytoczonej
definicji:
Vis comica
Siła komiczna.
Słowa wyjęte z jednego z heksametrów Cezara o Terencjuszu; określenie powstało w wyniku
25
błędnego odczytania, ponieważ słowo comica w istocie nie odnosi się tam do wyrazu vis .

Trudno uznać te wyjaśnienia za wyczerpujące. Lokalizacja źródłosłowu, a raczej
źródła tego dwusłowia, pozostawia wiele do życzenia i zapowiada to, co filolodzy
lubią najbardziej. Od razu wypada sięgnąć po najbliższe słowniki wyrazów obcych.
PWN zawodzi (nie po raz pierwszy i pewnie nie ostatni):
vis comica [wym. wis komika] ż, blm, ndm «właściwa niektórym ludziom, zwłaszcza aktorom,
26
zdolność pobudzania innych do śmiechu; siła komiczna» <łac.> .

Po opanowaniu skrótu blm (bez liczby mnogiej) nadal konstatujemy, że merytorycznie nie wzbogaciliśmy się przesadnie, zwłaszcza w kwestii dotyczącej rodzaju
błędnego przekształcenia, a Larousse Polska – pod tym względem, przynajmniej na
różowych stronach – był zdecydowanie bardziej interesujący. Jednak to nie jedyny
słownik wyrazów obcych w bibliotece literaturoznawcy, który mieszka na tyle daleko
od większych bibliotek, że większość podstawowych leksykonów musi mieć we
własnej. Zajrzyjmy więc do słownika Władysława Kopalińskiego:
vis comica łac., siła komiczna, talent budzenia wesołości, wywoływania śmiechu. – (błędnie
odczytane zamiast: virtus comica) z paru heksametrów Cezara o Terencjuszu; por. Swetoniusza
27
Terencjusz, 5 .

Mamy więc potwierdzenie wyjęcia określenia spośród „paru heksametrów”, tekst
oryginalny był z całą pewnością obszerniejszy. Oczywiście, bardziej nam odpowiada
„talent” niż „zdolność”, przede wszystkim jednak znajdujemy wreszcie źródło, adres,
25)
26)
27)

Ibidem, s. XLIV, wkładka po s. 1188.
Wielki słownik wyrazów obcych PWN. Pod red. M. Bańki, Warszawa 2003, s. 1310.
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wyd. XVIII, Warszawa 1989, s. 538.
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pod którym możemy szukać owych heksametrów Cezara o Terencjuszu. Wystarczy
odnaleźć dzieło Swetoniusza... Na tym etapie badań skłonny jednak jestem przede
wszystkim kłaść akcent na drobne wtrącenie w definicji kompendium sygnowanego
przez wydawnictwo Larousse Polska: „określenie powstało w wyniku błędnego odczytania”.
4. Inter arma silent musae – kto wmówił (dopisał) 'Muzy' Plutarchowi lub
Cyceronowi?
Poszukując właściwego cytatu we wspomnianej tu już Karafce La Fonteine'a Melchiora Wańkowicza dla ilustracji pobocznego zagadnienia rozwijanego w przypisie
siódmym (pamięć miałem niegdyś znakomitą, ale to już było), natrafiam w rozdziale
Kształtowanie się reportażu – ojca literatury na zdanie: „Kiedy tylko milkną działa,
wyłania się świat bolączek dręczących ludzkość i wszędzie tym śladem biegnie reportaż”28, które zaowocowało zupełnie nieoczekiwanym i natychmiastowym czterowierszem:
Nie wiem, skąd się wzięła
Myśl, lecz wiem, jak działa:
Niech przemówią dzieła,
Skoro milkną działa.

Udawana, a więc nieszczera, rzekoma jedynie antyerudycyjność wzięła się, oczywiście, z przypomnienia zasygnalizowanego w zdaniu Wańkowicza intertekstu
w wersji łacińskiej: Inter arma silent Musae. Sprawdzam natychmiast w przywoływanym tu już kompendium ojca Czesława Michalunia i trudno mi ukryć zdziwienie,
znajduję bowiem zrazu formę nieco inną:
Inter arma silent leges
◊ Podczas wojny milczą prawa.
— Według Plutarcha „Vitae parallelae” – Marius” XXVIII, 2 słów tych miał użyć konsul i wódz
rzymski Mariusz dla uzasadnienia bezprawnego nadania obywatelstwa rzymskiego
mieszkańcom Kamerynu (101 przed Chr.); spopularyzowane przez Cycerona „Pro Milone” IV,
29
11 .

Te brutalne słowa, lekceważące porządek prawny, miał więc wypowiedzieć Caius
Marius, pogromca Cymbrów i Teutonów, ale też założyciel w północnej części
wschodniego wybrzeża Korsyki kolonii rzymskiej, która dała początek miastu
o wdzięcznej nazwie Mariana. Wypowiedź w istocie jest brutalna, ale człowiek, który
ma za sobą doświadczenia wieku XX, przywykł nie do takich totalitaryzmów: silniejszy
28)
29)

M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine'a, s. 28.
Cz. Michalunio, Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, s. 262. Zapis kursywą wedle cytowanego źródła.
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dyktuje prawa i decyduje o tym, czy będzie się stosował do własnych obietnic. Zwycięzców nikt nie sądzi. To jednak jeszcze nic w porównaniu ze zdziwieniem, jakie
wywołuje lektura kolejnego hasła:
Inter arma silent musae
◊ Podczas wojny milczą Muzy.
– Cycero „Pro Milone” 4, 11 podaje tę myśl w postaci „Silent leges inter arma”. Prawa milczą
30
w czasie wojny .

W takim razie, skoro u Plutarcha i u Cycerona mamy „leges”, rodzi się pytanie, kto
i kiedy dopisał Cyceronowi „Musae”? Oczywiście, szukam ratunku w najnowszym,
przywoływanym tu kompendium, w Słowach skrzydlatych Markiewicza i Romanowskiego:
Mariusz (Caius Marius, 157–86 p.n.e)
POLITYK RZYMSKI
243
Inter arma silent leges.
Podczas wojny milkną prawa.
Uzasadniając bezprawie nadania obywatelstwa rzymskiego mieszkańcom Kamerynu
(101 p.n.e.). □ Przytoczone przez Plutarcha: Żywoty równoległe. Mariusz, 28. □
Spopularyzowane (w zbliżonej wersji) przez Cycerona: Mowa w obronie Milona, IV,
11 (52 p.n.e.). Przez analogię do tego powiedzenia utworzono: ║ Inter arma silent
31
Musae. Podczas wojny milczą Muzy.

Jeśli nie zostaną odkryte jakieś nowe źródła, postawione w tytule tej cząstki szkicu
pytanie pozostanie bez odpowiedzi i nadal będziemy skazani na bezosobową formę
„utworzono”. Czy wymianę 'praw' na 'Muzy' wolno uznać za równoznaczne z dotarciem piona do horyzontu tablicy szachowej i metamorfozę tegoż w hetmana? Raczej
wątpię. Może to nie jest aż taki awans, z całą pewnością jednak – z punktu widzenia
humanisty – nie jest to też degradacja, choć można wersję finalną uznać za usprawiedliwienie milczenia poetów podczas wojen. Z pewnością jednak nie jest to usprawiedliwienie praktyki wysyłania poetów „na szaniec” (casus chociażby wspomnianego
w dalszej części szkicu Kamila Baczyńskiego).
5. Polacy nie gęsi
Omówione wyżej przygody nie zdarzają się wyłącznie fragmentom tekstów
łacińskich. Przygotowując tekst do księgi dedykowanej pamięci prof. Danuty
32
Paluchowskiej , zauważyłem, że przytoczone w nim jako pierwsze motto zdanie
z Norwida, z jego poetyckiego traktatu dydaktycznego Promethidion (tytuł neologizmem sugeruje rzecz o dziedzictwie po Prometeuszu), podlega w recepcji takiemu
30)

Ibiden.
H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych, s. 266.
32) M. Piechota, Owoce późnych spotkań mogą być najsłodsze. Dobra Pani Profesor – Danuta Paluchowska
(w: Poznać (więc kochać)!). O Danucie Paluchowskiej. Pod red. A. Seweryn i D. Seweryna, Lublin 2010, s. 145–160).
31)
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samemu okaleczeniu, jak omówione wcześniej zdania Horacego i Terentianusa, wolno więc skonstatować, że nie musi mijać dystans czasowy od Horacego do średniowiecza, nie trzeba wielu wieków, takie procesy przebiegają i na przestrzeniu kilkunastu zaledwie lat, fragmenty zdań odrywają się od swoich pierwotnych całości
i przyjmują na siebie role, których ich twórca nie przewidywał. Norwid napisał:
Bo nie jest ś w i a t ł o, by pod korcem stało,
Ani s ó l z i e m i do przypraw kuchennych,
Bo piękno na to jest, by zachwycało
33
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało .

Z premedytacją podaję cytat obszerniejszy niż to funkcjonuje potocznie, najczęściej przytaczany bywa jako odrębne zdanie wers trzeci bez przerzutni, bez dopowiedzenia, do czego ma zachwycać piękno. W Skrzydlatych słowach34 znajduję wers
trzeci i czwarty, jednak bez respektowania kontekstu poprzedniego dystychu. Pamiętam, jak mój Mistrz – prof. Ireneusz Opacki zżymał się na wyrywanie z kontekstu
pojedynczych słów, fraz czy półwersów i wykpiwał bezlitośnie ministerialnych układaczy tematów maturalnych w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, wśród
których to tematów co jakiś czas pojawiały się dziwolągi tego rodzaju: „Żołnierz,
poeta, czasu kurz”, a po myślniku jakaś aktualna teza, względnie pytanie o sens
35
patriotyzmu poezji „Kolumbów” . Jest ironią naszej elektronicznej i upraszczającej
33) C. Norwid, Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem, [w:] tegoż: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił,
wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki. T. 3, Poematy, Warszawa 1971, s. 439–440. Pogrubienie i tu
moje – M.P. Wyrywanie frazy „Bo piękno na to jest, by zachwycało.” – z pełnego, czterowersowego zdania Norwida,
wyraźnie ogranicza pierwotny sens, który wolno interpretować w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, kategoria
'piękna' jest tu rozważana w kontekście dwóch paremiograficznych przywołań dotyczących światła (kontekst
ewangeliczny (Mt 5, 15; Łk 11, 33) oraz soli ziemi – tu Norwid dworuje sobie z tych wszystkich, którzy tę metaforę
odbierają dosłownie. Po drugie, unieważnieniu ulega przedstawiony w wersie czwartym cytowanego fragmentu cel
bliższy „zachwycenia”, czyli praca, to co związane z codziennością egzystencji, i cel dalszy – osiągnięcie dzięki pracy
„zmartwychwstania”. Kontekst potoczny i ostateczny (eschatologiczny) wydaje się decydujący dla myśli Norwida
wysnutej z teleologicznych rozważań dotyczących 'piękna' jako kategorii estetycznej i moralnej zarazem.
34) H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych, s. 304. Z kolei
w Księdze cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku, ułożonej przez P. Hertza i W. Kopalińskiego (wyd.
III, Warszawa 1991, s. 358) fragment ten ginie w obszernym przytoczeniu 26 wersów.
35) Ten półwers, zamiast właściwego dystychu pierwszej połowy ostatniej zwrotki wiersza Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego Rodzicom: „Dzień czy noc – matko, ojcze – jeszcze ustoję / w trzaskawicach palb, ja, żołnierz, poeta,
czasu kurz.” (K. K. Baczyński, Utwory zebrane. Oprac. A. Kmita - Piorunowa i K. Wyka, Kraków 1961, s. 461), przedostał
się niewątpliwie do naszej wspólnej pamięci, jakby na przekór intencji poety. Właśnie w tej formie (z „Żołnierzem”
pisanym wielką literą, oderwany fragment jako pełnoprawny równoważnik zdania) drukują go autorzy Słów skrzydlatych (dz. cyt., s. 31). Jest to tym bardziej zaskakujące, że w trzech antologiach poezji Baczyńskiego i poetów polskich,
wydanych w początku lat siedemdziesiątych i zakupionych przeze mnie, choć nie myślałem jeszcze wówczas
o studiach polonistycznych, nie znajduję wiersza Rodzicom (Krzysztof Kamil Baczyński, Warszawa 1972 – w miniaturowej serii „Poeci Polscy”; A. Lam, Kolumbowie i współcześni. Antologia poezji polskiej po roku 1939, Warszawa 1972;
Poezja polska. Antologia w układzie Stanisława Grochowiaka i Janusza Maciejewskiego. T. II, Warszawa 1973). Czyżby
aż tak przemożny wpływ na kulturę polską wywarła część pierwsza tytułu książki: „Żołnierz, poeta, czasu kurz.”
Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Pod red. Zb. Wasilewskiego, Kraków 1970? Wyszukiwarka w dn.
11 sierpnia 2009 r. podała mi 7890 wyników pełnego zestawienia tego fragmentu wiersza i zarazem frazy początkowej
tytułu książki. Kłamstwo powtarzane odpowiednio często otrzymuje, prędzej lub później, status prawdy.
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wszystko co skomplikowane epoki, że klikając w Internecie, można odnaleźć kuriozalną kategorię „Poeci czasu kurz”, do której zaliczani są wszyscy „Poeci walczącej Warszawy”. Przytoczone perypetie ograniczające pełną frazę poetyckiej wypowiedzi
Baczyńskiego, praktyka edukacji na wysokim szczeblu, ludzi podejrzewanych o inteligencję, postępowanie, które tak zniesmaczyło niegdyś mego Mistrza, ma jednak
poważniejsze konsekwencje niż redukcjonistyczne aspekty dotyczące omawianych
tu sentencji łacińskich, prowadzi bowiem do nadania etykiety pozornie uwznioślającej martyrologicznie etos poety-żołnierza (a jako taki jest ten etos w naszym kraju
intelektualnie nietykalny, nie podlega dyskusji). W istocie zaś owa etykieta stanowi
fragment zdania pozbawiony sensu. Pozór metafory jest tak sugestywny wskutek
częstego powtarzania bez komentarza, że nie wypada przyznawać się do braku zrozumienia. Tylko dziecko mogłoby stwierdzić, że „król jest nagi”, ale skąd wziąć dziecko
wśród krytyków i recenzentów nie tylko warszawskich, zwłaszcza zaś ministerialnych?
Wyrywanie z kontekstu poszczególnych słów, fragmentów zdań zawsze prowadzi
do uproszczenia myśli poety, rodzi podejrzenie, że cytującemu – w ostatnim z oma36
wianych przykładów fragmentu zdania Norwida – nie chodzi o prawdę , tekst poety
jest wówczas używany do celów interpretatora, nie autora.
Pozostaje – na tym rekonesansowym etapie badań – stwierdzić, że krótsze formy
wypierają dłuższe formy. Która którą wypiera? Ach, jak lubimy te zabawy słowne? –
Mikołaj Kopernik, którego włos niedawno odnaleziono i żył on, choć martwy (włos,
nie Kopernik, chociaż on też) przez kilka medialnych minut, wygłosił w Grudziądzu
w roku 1522 traktat ekonomiczny De aestimatione monetae, w którym przedstawił
był sformułowane pięć lat wcześniej prawo, że „zły pieniądz wypiera dobry pieniądz”.
Który górą? – Wystarczy sprawdzić portfel lub konto, inflacja trzyma się lepiej niż
Chińczycy za czasów Wyspiańskiego i jego Wesela. Po latach Zachód łaskawie dopisał
do Kopernika Thomasa Greshama, który chyba nie czytał tekstów wielkiego astronoma. Prawo Kopernika-Greshama ma dziś znacznie więcej cytowań (wystarczy zajrzeć
do Internetu) niż De revolutionibus. Krótsze zdania, być może, wyżej cenione są
w wojskowości, także wynalazek esemesowania przyczynia się do lakonicznienia
współczesnej kultury. W literaturze krótsze zdania, gdy walczą o wyłączność, świadczą raczej o schyłku galaktyki Gutenberga. Pochłonie nas ikonosfera.
36) Pisał o tym aspekcie Promethidiona tuż po wojnie w obszernym studium Tadeusz Makowiecki: „Ogólnie – można
powiedzieć, że Norwid w tym monologu często używa pojęć «sztuka» i «piękno», nie przeprowadzając między nimi
rozgraniczeń, a dalej że określa piękno (sztukę) dwojako. Raz wyprowadza je z miłości, której piękno ma być kształtem
lub ściślej wyrazem; a więc miłość jakby warunkuje piękno, jako poprzednik. Drugie określenie piękna przeprowadza
poeta przy pomocy pojęcia pracy. Praca jest jakby następnikiem; piękno (sztuka) zachwyca, porywa człowieka do
pracy, do realizacji miłości w świecie rzeczywistym, do zmartwychwstania. A celem najwyższym człowieka jest wstać
z martwych, przestać być martwym, biernym pionkiem w grze losu, a być świadomym, jak powie Norwid gdzie indziej
– «zwolonym» współtwórcą rzeczywistości.” (T. Makowiecki, Promethidion, w: O Norwidzie pięć studiów. K. Górski, T.
Makowiecki, I. Sławińska, Toruń 1949, s. 18.)
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CO MA MOSKAL DO MOSKALIKA?

Zacząć wypada od wyjaśnienia motywów powstania tego tekstu. Pierwsza
z przyczyn tkwi w doświadczeniu zawodowym piszącego, który jako nauczyciel języka
polskiego zapytany został przez uczniów, dlaczego Mickiewicz w „Ustępie” do III
części „Dziadów” zwraca się do przyjaciół Moskali, skoro w rzeczywistości dramat
wyrasta z buntu przeciwko zaborcy rosyjskiemu. O ile oczywista była odpowiedź
dotycząca związku Mickiewicza z dekabrystami, o tyle kwestia kształtowania się
pejoratywnego wydźwięku nazwy Moskal okazała się impulsem do głębszych refleksji natury językoznawczej, wiążących się z zainteresowaniami naukowymi autora
tego tekstu – leksykologa i historyka języka. Okazją do zaprezentowania poczynionych refleksji stało się natomiast zaproszenie do publikacji jubileuszowej, poświęconej Profesor Annie Węgrzyniak, literaturoznawcy. Tekst ten ma więc charakter
językoznawczy, skupia się bowiem na ewolucji semantycznej wyrazu Moskal i ukazuje – stosunkowo rzadko spotykany w lingwistyce – mechanizm narodzin neologizmu znaczeniowego moskalik. Z drugiej jednak strony artykuł nawiązuje do sfery
literaturoznawczej, wszak mowa w nim o powstaniu nazwy nowego gatunku literackiego. Aby prezentacja podjętego zagadnienia miała rzetelne podstawy, zgromadzony materiał zweryfikowano na podstawie słowników języka polskiego i rosyjskiego –
1
tak współczesnych, jak też historycznych .
1)
Oto wykaz wykorzystanych słowników wraz z objaśnieniem zastosowanych w tekście skrótów: USJP –
Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1-4, Warszawa 2003; SJPSz – Słownik języka polskiego, red.
M. Szymczak, t. 1-3, Warszawa 1994; SW – Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński i W. Niedźwiedzki, t.
1-8, Warszawa 1900-1927; SWil – Słownik języka polskiego, red. A. Zdanowicz (i in.), t. 1-2, Wilno 1861; SL – S.B. Linde,
Słownik języka polskiego, t. 1-6, Lwów 1807-1814; SDor – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1-11,
Warszawa 1958-1969; Ssno – Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki, Wrocław 1965-1987; SRym –
K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik etymologiczno-historyczny, Wrocław 1991; Wies – С.Б. Веселовский,
Ономастикон: древнерусские имена, прозвища и фамилии, Москва 1988; Nik – В.А. Никонов, Словарь русских
фамилий, Москва 1993; Hig – Б.Ю. Хигир, Энциклопедия русских фамилий, Москва 2006; SDal –
В. Даль,Толковый словарь живого великорусского языка, Санкт Петербург – Москва 1880-1882; Ożeg –
С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка, Москва 1992; Kuz – С.А. Кузнецов, Большой
толковый словарь русского языка, Санкт Петербург 1998; Usz – Толковый словарь русского языка, ред.
Д.Н. Ушаков, Москва 1935-1940; Jefr – Т.Ф.Ефремовa, Современный толковый словарь русского языка,
Москва 2000; Vasm – Этимологический словарь русского языка, Москва 1964-1973; Brűck – A. Brückner,
Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927; Sł XVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa,
t. 1-31, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966-2003; Sł XVII – Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku, red.
M. Karpluk (i in.), Kraków 1996 [w dalszym opracowaniu]; SStp – Słownik staropolski, t. 1-11, red. S. Urbańczyk (i in.),
Kraków 1953-2003.
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Nie jest żadnym odkryciem, że każdy język zwiększa zasób słownictwa, użytkownicy sięgają po nowe środki leksykalne, powstałe przede wszystkim na rodzimym
gruncie lub przejęte z systemów obcych, a jeśli one nie dostarczają potrzebnej liczby
jednostek słownikowych w odpowiednim tempie, nadają istniejącym wyrazom nowe
2
znaczenia . Do ostatniego z wymienionych mechanizmów nawiązuje właśnie nazwa
moskalik, będąca nazwą gatunku literackiego, która jako neosemantyzm uzyskała
3
charakter metafory na drodze kilkustopniowego przesunięcia znaczenia , przy czym
oprócz derywacji semantycznej jej powstaniu towarzyszy też derywacja słowotwórcza (Moskal ¬ moskalik).
Współczesne słowniki języka polskiego definiują leksem Moskal następująco:
1. pogard. 'o Rosjaninie', 2. daw. 'Rosjanin' (SJPSz, USJP). Sam wyraz pojawił się
jednak w polszczyźnie stosunkowo dawno i jako etnonim pozbawiony był negatywnych konotacji. Niewątpliwie wyraz Moskal etymologicznie bezpośrednio związany
jest z toponimem Moskwa (Brűck, Vasm) – nazwą miejscową, nazwą obecnej stolicy
Rosji, ale w przeszłości między innymi stolicy Księstwa Moskiewskiego (1213-1328),
Wielkiego Księstwa Moskiewskiego (1328-1547) oraz Carstwa Rosyjskiego (15471712). W XVI wieku oznaczał on więc jeszcze tyle, co 'mieszkaniec Moskwy' (Sł XVI;
w SStp brak notacji), choć – jak wynika z opracowań dotyczących polszczyzny XVII
i XVIII-wiecznej – wkrótce odnosił się już do Rosjan w ogóle (Sł XVII):
Układzmy się miasto poduszki na tym Moskalu, a lezał blisko tłusty Moskal zastrzelony. Ia tedy
mowię dobrze dla kompaniiey. [Sł XVII: J.Ch. Pasek, Pamiętniki (1656-1688), rkp. BN, v. 93];
Przysłáli Hrámotę [kozacy] od Romadánowskiego do siebie pisáną/ á przy oney y Moskalá; ktory
rozmáitemi vsiłował sposobámi Atámaná Záporowskiego odstrychnąć [od wierności królowi].
[Sł XVII: Merkuriusz polski ordynaryjny, Kraków-Warszawa 1661, k. 170];
Jacyście mi rycyrze, Moskale i Sasi! A to wam dokuczyli Polakowie nasi, Bo Moskala po Wiśle do
morza puścili, A drugich po chołaśniach dobrze wyłupili. [Sł XVII: Rzeczpospolita w dobie upadku
1700-1740. Wybór źródeł, opr. J. Gierowski, Wrocław 1955, s. 218-219].

W słowniku Samuela Lindego znajdziemy jednak jeszcze następującą definicję:
'Moſkwicyn, Rossyanin' (SL), w opracowaniu z końca XIX wieku podobną: 'człowiek
z narodu Rossyjskiego (dawniej nazywanego moskiewskim)' (SWil), a w słowniku
z 2. połowy XX wieku już taką notację: 'z odcieniem niechęci o Rosjaninie' (SDor).
W przypadku utworu Mickiewicza – „Do przyjaciół Moskali” – spotykamy się więc
4
z „konstrukcją tytułu w dzisiejszym odczuciu wyraźnie oksymoroniczną” (zaznaczenie – J.P.). Zasadniczo w czasach wieszcza wyraz Moskal nie posiadał jeszcze
2)
H. Jadacka, Neosemantyzacja w perspektywie polisemii i homonimii (przyczynek leksykologiczno-leksykograficzny), „Prace Filologiczne”, XLVI, 2001, s. 217.
3)
Por. D. Wesołowska, Zmiany semantyczne w polskim słownictwie 30-lecia, „Biuletyn PTJ”, XXXIV, 1978, s. 35-40.
4)
Cyt. za Z. Stefanowska, Mickiewicz do swoich przyjaciół, [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane
Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, red. M. Łukaszuk-Piekara, M. Maciejewski, Lublin 2006, s. 106.
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5

ujemnych asocjacji , na co – właśnie w kontekście dramatu Mickiewicza – zwracają
uwagę Czesław Zgorzelski i Wacław Borowy6. Znajduje to zresztą potwierdzenie
w innym fragmencie tej części „Dziadów”, w którym nazwa Moskal pojawia się
w uwadze warszawskiego „salonowca”, a więc zwolennika rządów carskich, który
przecież na użycie negatywnego określenia Rosjan nie mógłby sobie pozwolić:
Pan z Litwy, i po polsku? Nie pojmuję wcale.
Ja myśliłem, że w Litwie to wszystko Moskale.
7
[A. Mickiewicz, Dziady, cz. III, scena 7, w. 63-64 ]

Mało tego, jako neutralna nazwa własna, co poświadcza „Słownik staropolskich
nazw osobowych” (Ssno), wyraz funkcjonował już w staropolszczyźnie; stał się także
podstawą wielu nazwisk – nie tylko polskich (zob. SRym), ale też występujących na
gruncie języka rosyjskiego (Wies, Nik i Hig wymieniają między innymi formy: Moskalew [Москалев], Moskalenko [Москаленко], Moskaluk [Москалюк] czy Moskalik
[Москалик]). Inna sprawa, że Mickiewicz w tekście zwraca się do bliskich mu Rosjan,
przekonany, że „heroizm Rylejewów i Bestużewów, jest trudniejszy niż dzielność
8
Polaków” . W związku z tym wiersz należy raczej traktować jako wyjaśnienie poety, że
trzecia część „Dziadów” wymierzona jest przeciw tyranom, a nie Rosjanom w ogóle.
Zbiega się to zresztą z częstym wśród romantyków podkreślaniem różnicy między
narodem rosyjskim a jego przedstawicielami (carystami) i władzą. Przekonać się można o tym, czytając m.in. utwory Kraszewskiego, który podkreślał, że demagogicznym
agitatorom, zabiegającym o popularność, najbardziej sprzyja „okazywanie nienawiś9
ci do Moskali”, a nie dbanie o to, by „rząd od narodu oddzielić” . Tak czy owak, każe
nam to przypuszczać, że już wówczas nazwa Moskal zaczęła zyskiwać odcień
negatywny. Przejawia się to choćby w refleksji Norwida, że „[d]o słowa Moskal, do
słowa Moskwa przywiązywanie ohydy jest zarazem przeciw-historyczną i przeciw10
polityczną działalnością” . Co przy tym ciekawe, już w twórczości Puszkina, a więc

5)
Por. hasło Moskal w: K. Górski, S. Hrabec, Słownik języka Adama Mickiewicza. Tom 4, Wrocław 1965, s. 416-417.
Co przy tym ciekawe, w Słowniku języka Puszkina (Словарь языка Пушкина, ред. В.В. Виноградов, Москва 19561957) przy haśle Moskal znajdziemy taką oto notację: 'pogardliwa nazwa Rosjanina u Polaków i Ukraińców' (w tłum.
J.P.), co dowodzi, że w odczuciu ówczesnych Rosjan nazwa ta była już nazwą pejoratywną.
6)
Zob. Z. Stefanowska, Mickiewicz do swoich przyjaciół, [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane
Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, red. M. Łukaszuk-Piekara, M. Maciejewski, Lublin 2006, s. 101-109.
7)
Cytaty w tekście wg wydania: A. Mickiewicz, Dziady, cz. III, [w:] Tegoż, Dzieła, t. 3: Utwory dramatyczne, red. S.
Pigoń, Warszawa 1949.
8)
J. Bachórz, Rosjanin, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991,
s. 846.
9)
J.I. Kraszewski, Moskal (1865). Cyt. za Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa,
Wrocław 1991, s. 847.
10) C.K. Norwid, [Memoriał o prasie]. Memoriał przez C.N. Na wezwanie Pełnomocnika Rządu Narodowego Wielmożnego Karola Ruprechta. 1863, [w:] Tegoż, Pisma wybrane, t. 4: Proza, wybrał i objaśnił J.W. Gomulicki, Warszawa
1983, s. 424.
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w utworach czasowo odpowiadających dziełom Mickiewicza, nazwa Moskal pojawia
się jako określenie pejoratywne11.
Obecnie antroponim Moskal, funkcjonujący nie tylko w polszczyźnie, ale też
w języku ukraińskim (москаль), białoruskim (маскаль), serbskim (moskalj) czy
rumuńskim (moskal, muscal), ma charakter przezwiska używanego w stosunku do
Rosjan. W samym języku rosyjskim nazwa posiada nacechowanie ujemne, od dłuższego czasu uznawana jest za określenie obraźliwe, lekceważące. Na dowód tego
przywołać można kilka notacji słownikowych:
'шовинистическое прозвище, прилагавшееся жителями Украины и Белоруссии к русским,
представителям Московского государства, а также к солдатам' ['szowinistyczne przezwisko,
używane przez Ukraińców i Białoru-sinów wobec Rosjan, przedstawicieli państwa
moskiewskiego, a także w sto-sunku do żołnierzy' – tłum. J.P.] (Usz, 1935-1940);
'на Украине и в Белоруссии: прозвище русских, а также (стар.) солдат' ['na Ukrainie
i Białorusi: przezwisko Rosjan, a także (przestarzale) żołnierz' – tłum. J.P.] (Ożeg, 1949-1992);
'прозвище русского человека (у украинцев и белорусов)' ['przezwisko Rosjanina
(u Ukraińców i Białorusinów)' – tłum. J.P.] (Kuz, 1998);
'прозвище русских – первоначально солдат – на Украине и в Белоруссии (обычно
с оттенком презрительности)' ['przezwisko Rosjan – początkowo żołnierzy – na Ukrainie
i w Białorusi (zazwyczaj z odcieniem pogardy)' – tłum. J.P.] (Jefr, 2000).

Nazwa Moskal zaczęła przybierać negatywny odcień również na terenach Polski,
Litwy, Białorusi i Ukrainy, przy czym było to spowodowane wciąż przejawiającymi się
w historii dążeniami Rosji do dominacji, przyłączaniem do imperium – zwykle siłą –
coraz to nowych ziem, podporządkowywaniem sobie innych państw. Nic więc dziwnego, że etnonim Moskal funkcjonuje dziś jako określenie deprecjonujące, jednoznacznie wiążąc się z negatywnym stereotypem Rosjanina12, a przez samych Rosjan
odbierany jest jako wyraz pogardy.
Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że w toku rozwoju polszczyzny nazwa Moskal
13
utraciła status nomina proprium i stała się nazwą pospolitą , oznaczając:
ź 'placek upieczony z mąki' (SL), 'placek owsiany' (SWil, SW) – w tym sensie wyrazu zaczęto używać

(zwłaszcza w Małopolsce, na Podhalu) wraz z przybyciem na ziemie polskie żołnierzy rosyjskich,
którzy na prymitywnych paleniskach, przykrytych blachą piekli placki z mąki (por. Brűck);
11) W Słowniku języka Puszkina przy haśle Moskal znajdziemy taką oto notację: 'pogardliwa nazwa Rosjanina u Polaków i Ukraińców' (w tłum. J.P.). Словарь языка Пушкина, ред. В.В. Виноградов, Москва 1956-1957.
12) Szeroko w tej kwestii wypowiadają się między innymi: Aleksandra Niewiara w pracy Moskwicin – Moskal –
Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret, Łódź 2006, a także Andrzej Kępiński w książce Lach i Moskal, Z dziejów
stereotypu, Warszawa 1990. Zob. też: A. St. Kowalczyk, Moskalożercy. O rusofobii w dwudziestoleciu, „Res Publica”, nr
7/8, 1990, s. 34-39; A. Giza, Polaczkowie i Moskale. Wzajemny ogląd w krzywym zwierciadle (1800-1917), Szczecin
1993.
13) Zob.: Cz. Kosyl, Metaforyczne użycie nazw własnych, [w:] Z zagadnień współczesnego języka polskiego, Wrocław
1978, s. 133-143; J. Miodek, K. Orzechowski, J. Piotrowski, Nomina propria w funkcji wyrazów pospolitych,
„Językoznawca”, z. 16/17, Lublin 1967, s. 65-72; M. Schabowska, Apelatywizacja rzeczowników własnych na przykładzie wyrazów zapożyczonych do języka polskiego, [w:] Symbolae polonicae in honorem S. Jodłowski, Wrocław 1972,
s. 155-164.
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ź 'gatunek pigułki, używany przy zaparciach' (SL, SWil, SW) – sens ten to wynik rozszerzenia

znaczenia 'placek z mąki', bowiem – jak zaświadcza słownik Lindego, który po raz pierwszy
notuje to znaczenie – do ciasta z mąki owsianej dodawano ziaren babki lub inne nasiona,
ugniatano placki, pieczono je i podawano chorym;
ź 'człowieka dużo jedzącego, żarłoka' (SW) – prawdopodobnie znaczenie to wiąże się z zachowaniem się wojsk rosyjskich w Polsce w okresie zaborów (notuje je tylko opracowanie z początku XX wieku).

Zasadniczo jednak w powyższych sensach leksem występował w formie deminutywnej – moskalik. Dawniej i obecnie w polszczyźnie ogólnej nazwa moskalik funkcjonuje w odniesieniu do ryb i potraw z nich zrobionych: do 'rybki wędzonej' (SW), do
'małego śledzika przyrządzanego zwykle w occie' (SDor), do 'małego śledzia marynowanego lub solonego' (USJP). Źródło tych sensów ujawnia SW: 'mała ryba, znana
w handlu pod nazwą rosyjskiej sardynki'. Inne znaczenia wyrazu moskal i moskalik
zdają się być zapomniane lub rejestrują je gwary ludowe, jak np.:
ź 'placek, zwykle owsiany':
Śtyře braćá byli i ḿeli matke staróm, tag jednego zostav'ali w dóma, co jim gotovál jeść, a tag im
potym pońós do pola jadło. […] I potym přišli to ći braćá dó domu, jus matka ńezyvá. Coś ty to
zrobul, coż matke uvařžul? tak sobe to ći se móvili: jus my ńić ńe poradźemy s tym głuṕim, tag my
podźmy het, a jego tu zostavmy. Tak śe pozberali, napekli moskalik i pośli potym, ḿeli iś het, jus
ón potym vlás do torby, ońi potym śedli sobe: „odpocńijmy” i tak se vařyli (gvarzyli): dźe ta bedźe
tén dłuṕi, a głuṕi pov'edźel: „já hav”. [Powieści spiskie. Zebrał Lucyan Malinowski, „Materyały
Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”. Tom 6, Polska Akademja Umiejętności,
Kraków 1903, s. 147]
Nie ja, nie ja, chyba ty,/ Sama robisz zaloty,/ Samaś, samaś chodziła,/ Z masłem moskal nosiła.
[Pieśni ludu Podhalan czyli górali tatrowych polskich zebrał i wiadomości o Podhalanach skreślił
Ludwik Zejszner, Warszawa 1845, s. 77]

ź 'żołnierz rosyjski' (znaczenie upowszechnione pod wpływem języka rosyjskiego,

w którym słowo sołdat [солдат] w odniesieniu do żołnierza zaczęło funkcjonować
w latach 30. XVII wieku14; jako synonim pod hasłem Moskal notuje SDal z 2. poł. XIX
wieku: 'żołnierz, sołdat, wojskowy'; w polszczyźnie sens taki pojawia się w SWil
jako prowincjonalizm – 'człowiek służący w wojsku na żołdzie państwa, żołnierz
prosty, wiarus', ale w SW już jako znaczenie występujące w języku ogólnym – 'żołnierz prosty, szeregowiec'; współczesne opracowania podają natomiast: pogard.
'o żołnierzu, zwłaszcza rosyjskim' USJP):
Nie widać na twarzach Uralców piętna zepsucia i nędzy, jakie zwykle wyciska niewola; nie
przedstawiają one tego braku wszelkiego wyrazu, który cechuje sołdata. Bo też nie mają prawie
nic wspólnego z Moskalami. […] Uralscy w ogóle są piękniejszej urody, roślejsi i zręczniejsi od
Moskali. […] Kozak uralski jest to istota koczująca, wojak i rabuś zarazem; Moskal jest rolnik,
domator i handlarz (w handlu oszust). Kozak jest okrutny w chwili uniesienia; Moskal mściwy,
14)

Zob. Военный энциклопедический словарь, ред. Н.В. Огарков, Москва 1984.
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z chłodną krwią. [J. Gordon, Sołdat. Nowe pamiętniki Jakóba Gordona, Bruksela-Lipsk 1864,
s. 107]
Zapalając się coraz bardziej, prawił:
[…]
- A cóż, na pastuchy zeszedłeś? Gdzież grunt? Przepiłeś czy jak?
- Grunt? - mówił zamyślony, patykiem uderzając w ziemię. - Ja i żonkę przepiłem, i dwoje dzieci.
Chłopiec jeden był u mnie rześki jak ten źrebiec, drugi maleńki, maleńki... Do Pana Jezusa ja ich
przepił; wziął i nie oddaje - he - he...
- Wywieźli?
- Coś ty na mnie ustygujesz, panulu - Moskalik ty może jaki, powiatowy może - a?
- Nie, bracie...
15
[S. Żeromski, Poganin, [w:] Tegoż, Dzieła, t. 1, cz. 1, opr. S. Pigoń, H. Markiewicz, 1956, s. 247]
W dalekim królestwie żył król, a pałac jego był nad morzem i widział on nieraz, jak z tego morza
wypływał potwór morski (morskie cudowiszcze), zachciało się królowi pojmać tego potwora.
Obiecuje sute wynagrodzenie temu, kto go pojmie. Wielu próbowało, nikomu się nie udało.
Przyszedł raz biedny moskalik, mówi: „Dajcie mi, czego zażądam do jedzenia i picia, a ja go
złapię”. Chętnie mu dali. On robi trzy skrzynki; w jedną wlewa dość mocny, słodki, pachnący
napitek, w drugą mocniejszy, w trzecią najmocniejszy. […] Wypływa potwór, wysuwa łeb,
spróbował […], sunie do trzeciej, lecz tam się zwalił jak kłoda. Król kontent; moskalika wynagrodził, a potwora kazał zamknąć w izbie mocnej z jednym tylko malutkim oknem. [Bajki ze wsi
Jurkowszczyzny (gubernia wołyńska), zebrane przez Zofię Rokossowską, „Materyały AntropologicznoArcheologiczne i Etnograficzne”. Tomy 1-3, Polska Akademja Umiejętności, Kraków 1826,
s. 26-28]

Od pewnego czasu w polszczyźnie leksem moskalik oznacza również gatunek
literacki. Nie jest to jednak wynik procesów, jakie zaszły w przypadku wcześniej
przytoczonych słów, a które można byłoby przedstawić następująco:
ź 'placek (z ziemniaków i mąki)': Moskal 'mieszkaniec Moskwy' ¬ Moskal 'Rosjanin'
(rozszerzenie znaczenia) ¬ Moskal 'żołnierz rosyjski, sołdat' (zawężenie znaczenia) ¬ moskal (na Podhalu moskol) 'placek' (przeniesienie znaczenia, przejście
z klasy nazw własnych do klasy apelatywów) ¬ moskalik 'placek' (zdrobnienie);
ź 'pigułka': Moskal 'mieszkaniec Moskwy' ¬ Moskal 'Rosjanin' (neosemantyzm
powstały w wyniku rozszerzenia znaczenia) ¬ moskal 'pigułka' (neosemantyzacja
i przejście z klasy nazw własnych do klasy apelatywów) ¬ moskalik 'pigułka'
(zdrobnienie);
ź 'ryba': Moskal 'mieszkaniec Moskwy' ¬ Moskal 'Rosjanin' (neosemantyzm
powstały w wyniku rozszerzenia znaczenia) ¬ moskal 'ryba' (neosemantyzacja
i apelatywizacja) moskalik 'ryba' (zdrobnienie).
Sens 'gatunek literacki' ma zupełnie inne źródło. Aby je odkryć, warto wrócić do
wspomnianego już wiersza Mickiewicza „Do przyjaciół Moskali”.
15)

Zob. K. Handke, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. T. 1-7, Kraków 2002.
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Zacznijmy od zacytowania kilku fragmentów utworu:
Wy, czy mnie wspominacie! ja, ilekroć marzę
O mych przyjaciół śmierciach, wygnaniach, więzieniach,
I o was myślę: wasze cudzoziemskie twarze
Mają obywatelstwa prawo w mych marzeniach.
Gdzież wy teraz? Szlachetna szyja Rylejewa,
Którąm jak bratnią ściskał carskimi wyroki
Wisi do hańbiącego przywiązana drzewa;
Klątwa ludom, co swoje mordują proroki.
Ta ręka, którą do mnie Bestużew wyciągnął,
Wieszcz i żołnierz, ta ręka od pióra i broni
Oderwana, i car ją do taczki zaprzągnął;
Dziś w minach ryje, skuta obok polskiej dłoni.
[…]
Lecz wam odkryłem tajnie zamknięte w uczuciach
I dla was miałem zawsze gołębia prostotę.
[…]
[A. Mickiewicz, Dziadów części III Ustęp, w. 1-36]

Wcześniej wykazano, że z biegiem czasu i pod wpływem różnych okoliczności nazwa Moskal zyskała charakter miana o negatywnych konotacjach. Wykazano również,
że mniej więcej w tym samym okresie, kiedy Mickiewicz zwracał się do rosyjskich
znajomych „przyjaciele Moskale”, nazwa Moskal pojawiała się czasem także jako
słowo o nacechowaniu ujemnym, a przynajmniej kontekst takie wartościowanie
nazwie tej narzucał. Wyrazem tego jest ponadto „Polonez Kościuszki” Rajnolda
Suchodolskiego z 1831 roku, więc tekst w pewien sposób korespondujący – tak
tematycznie, jak i chronologicznie – z wierszem Mickiewicza, a mającym charakter
riposty na poglądy często wyrażane przez romantyków-słowianofilów16. Czytamy
w nim między innymi:
Kto powiedział, że Moskale
Są to bracia dla Lechitów,
Temu pierwszy w łeb wypalę
17
Przed kościołem Karmelitów .

Powstanie utworu wiąże się z okresem dyktatury Józefa Chłopickiego na przełomie 1830 i 1831 roku, natomiast melodia anonimowego autora, do której żywo
16) Wprawdzie III część „Dziadów” powstała wiosną 1832 roku i opublikowano ją po raz pierwszy w tymże roku jako
IV tom „Poezji”, jednak datowanie samego Ustępu jest kwestią sporną, choć większość badaczy (poza S. Pigoniem)
opowiada się za powstaniem tej części jeszcze w okresie pobytu Mickiewicza w Rosji (zob. A. Witkowska, R. Przybylski,
Romantyzm, Warszawa 1999, s. 266-276).
17) Przytoczony tutaj fragment podaję za: L. Łochowski, W. Korniewski, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik, Warszawa
1992, s. 103–105. Wzmianka o tym jest na tyle istotna, że w różnych publikacjach spotkać można odmienne realizacje
tej strofy.
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wykonywano ten tekst w czasie powstania listopadowego, datowana jest na rok
1792. Po ponad stu latach tekst ożył, a to – jak donosi „Magazyn”, dodatek do „Gazety
18
Wyborczej” – za sprawą jednej z zabaw literackich literatów krakowskich, polegającej na trawestowaniu fragmentu tekstu Suchodolskiego w taki sposób, by zmienić
narodowość, sposób ukarania tego, kto upowszechnia jakąś opinię, a także wskazać
miejsce, w którym karę tę należało wykonać. Uczestnikiem tych gier literackich była
między innymi Wisława Szymborska, która po latach wydała utwory trawestujące
tekst Suchodolskiego, nadając im wspólny tytuł – „Rymowana rozprawa o wyższości
Sarmatów nad inszymi nacjami oraz o słusznej karze na zatwardziałych, którzy tego
poglądu nie podzielają” – i nazywając moskalikami19. Wcześniej była też fala „zabaw
literackich” zainicjowana przez redakcję „Magazynu”; czytelnicy nadsyłali swoje
teksty, a na łamach pisma ukazał się także wiersz Barańczaka, sprowokowanego przez
Szymborską słowami „Koniec, ale tylko z braku dobrze rymujących się określeń, bo
nie jestem Barańczakiem”20. Wkrótce nastąpiła „eksplozja” tekstów realizujących tę
formę literacką. Z okazji jubileuszu czterdziestolecia „Znaku” wygłoszono szereg
tekstów na temat pisarzy, którzy publikowali w krakowskim wydawnictwie, więc
tekstów odbiegających nieco formą od „modelowego” moskalika, który dotyczył
jakiejś narodowości. Wśród autorów był między innymi Michał Rusinek, sekretarz
Szymborskiej, wypowiadając się między innymi na temat Normana Davisa, Leszka
21
Kołakowskiego czy Czesława Miłosza :
Kto mi powie, że Daviesa
Książki czyta się ciekawie,
Utnie mu się to, co zwisa
U sercanek w głównej nawie.
Kto śmie rzec, że Kołakowski
Da się czytać do poduszki,
Temu wyrwę wszystkie włoski
W takt kantaty S. Moniuszki.
Kto zaprzeczy, że z Miłosza
Mason jest i wróg polskości,
Tego złupię co do grosza
Przed świątynią opatrzności.

Można zatem powiedzieć, że to praktyka zabaw językowych sformułowała reguły
tekstu, któremu rangę gatunku nadał teoretyk literatury Edward Balcerzan. Miało to

18)
19)
20)
21)

J. Szczęsna, Zabawy literackie. Moskaliki, „Gazeta Wyborcza” (dodatek „Magazyn”) z 4 XI 1999.
W. Szymborska, Rymowanki dla dużych dzieci, Kraków 2003.
Tamże.
Teksty cytuję za: J. Szczęsna, Zabawy literackie. Moskaliki, „Gazeta Wyborcza” (dodatek „Magazyn”) z 4 XI 1999.
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miejsce na konferencji naukowej „Genologia dziś”, zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski i Instytut Badań Literackich PAN w dniach 17-22 IX 1999 roku w Cieszynie,
22
podczas której profesor stwierdził :
Bez mechanizmów naśladowania (adaptacji, pastiszu, trawestacji, przekładu) trudno by było
sobie wyobrazić istnienie gatunków. Czy to znaczy, że z każdego tekstu mogą zostać wygenerowane reguły gatunku? Tak, i to jest jedna z tez mojego szkicu. Zazwyczaj mamy do czynienia albo
z hipotetycznym „pratekstem”, albo z grupą tekstów wzorcowych […], ale źródłem gatunku
może być tekst konkretny. Choćby fragment „poloneza” Rajnolda Suchodolskiego […]. […] a że
pisanie moskalików staje się w stolicy Małopolski faktem społecznym, śmiało możemy mówić
23
o nowym gatunku .

Wzorcowy moskalik zaczyna się słowami „Kto powiedział, że...”, po których powinna się pojawić jakaś nacja (nazwa własna). W wersie drugim podany jest jakiś fakt
dotyczący wspomnianej wcześniej postaci. Z kolei w trzecim wersie przedstawiona
zostaje dosadnie kara, jaka czeka tego, kto upowszechnia takie opinie, a w ostatnim
wskazane jest miejsce, w którym kara ta zostanie wykonana (powinien to być jakiś
konkretny kościół lub klasztor). Oprócz tej rygorystycznej semantyki tekst obowiązuje określony układ rymów – abab – oraz uporządkowanie rytmicznie (zazwyczaj
stopa trocheiczna). Natomiast co do nazwy tej formy wypowiedzi poetyckiej, należy
stwierdzić, że mechanizm jej powstania jest następujący: Moskal 'mieszkaniec Moskwy' Moskal 'Rosjanin' (neosemantyzm powstały w wyniku rozszerzenia znaczenia)
moskalik (zdrobnienie i neosemantyzacja związana z przejściem z klasy nazw własnych do klasy apelatywów), przy czym bezpośrednio wiąże się ona z faktem nawiązania przez Szymborską i innych twórców do występującego we fragmencie utworu
Suchodolskiego etnonimu Moskal i trawestowania tego krótkiego w istocie cytatu
(stąd zdrobnienie). Warto przy tym podnieść sprawę braku notacji tego – być może
jeszcze mało spopularyzowanego i stosunkowo nowego – sensu rzeczownika moskalik we współczesnych opracowaniach leksykograficznych.
W przypadku każdego słowa wyodrębnić można kilka etapów jego istnienia24.
Słowa rodzą się, żyją, powoli gasną25, wreszcie zazwyczaj umierają. Podobnie jak
człowiek. W przeciwieństwie jednak do człowieka, słowo często może przeobrażać
się, a zmieniając formę lub znaczenie, trwać niemal wiecznie. Tak jest między innymi
z wyrazem moskalik. O nieśmiertelności mówi się także w przypadku poezji, która sło-

22) Tekst tego wystąpienia W stronę genologii multimedialnej został opublikowany dwukrotnie: wpierw w „Tekstach
Drugich”, z. 6, 1999, s. 7-24, potem także w tomie Genologia dzisiaj: praca zbiorowa. Tom 82: Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000, s. 86-101. Przytaczane cytaty pochodzą
z pierwszego z wymienionych wydań.
23) Tamże, s. 10-11.
24) Zob. K. Handke, Czasowe „cezury” i przebieg życia wyrazu, [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań
polszczyzny. T. 4: Materiały VI Kolokwium Językoznawczego, Gniezno, 26-28 września 1996, red. M. Białoskórska,
Szczecin 1998, s. 9-27.
25) Por. K. Kleszczowa, Gasnące słowa, „Prace Filologiczne”, t. XLV, 2000, s. 265–274.
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wem jest wyrażana, a o której Szymborska – jedna z ulubionych twórczyń Profesor
Węgrzyniak26 – pisała w wierszu „Niektórzy lubią poezję”, że to właśnie niemożność
jej zdefiniowania stanowi zarazem jej sedno:
Poezję Tylko co to takiego poezja.
Niejedna chwiejna odpowiedź
na to pytanie już padła.
A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego
Jak zbawiennej poręczy.
[W. Szymborska, Niektórzy lubią poezję, [w:] Tejże, Koniec i początek, Poznań 1993, s. 9]

Podobnie jest ze słowami – istnieją, ale często są tylko umownymi znakami, za
pomocą których nazywamy świat. W świetle powyższego nie można byłoby zakończyć tego tekstu inaczej niż następującą trawestacją Suchodolskiego i nawiązaniem
do „niewiedzy” cytowanej wcześniej noblistki:
Kto mi powie, że Węgrzyniak
Moskalików nie zna,
Temu łeb położę na pniak
U szarytek z Gniezna.

26) Profesor Anna Węgrzyniak jest autorką wielu prac poświęconych twórczości Wisławy Szymborskiej, w tym m.in.:
Nie ma rozpusty większej niż myślenie. O poezji Wisławy Szymborskiej, Katowice 1996; Elegijne rachunki Wisławy
Szymborskiej, [w:] Znajomym gościńcem. Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu, red. T. Sławek, A.
Nawarecki, D. Pawelec, Katowice 1993, s. 169-177; Dwie krople, kamień i róża. O wierszu Wisławy Szymborskiej „Nic
dwa razy”, [w:] Kanonada. Interpretacje wierszy polskich (1939-1989), red. A. Nawarecki, D. Pawelec, Katowice 2000,
s. 67-82; „Kiedy wymawiam słowo NIC”... O nowych wierszach Wisławy Szymborskiej, „Postscriptum”, nr 1(41), 2002,
s.39-49.
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OBŁĘD I ILUMINACJE
WOKÓŁ LIBER NOVUS CARLA GUSTAVA JUNGA
1

Jako psychiatra zacząłem obawiać się, czy nie jestem na najlepszej drodze,
by „robić schizofrenię”, jak określaliśmy to w języku tamtych czasów….
Właśnie przygotowywałem wykład na temat schizofrenii, który miałem wygłosić
na kongresie w Aberdeen, i ciągle powtarzałem sobie: „Będę mówił o sobie!
2
Najprawdopodobniej po wygłoszeniu wykładu popadnę w obłęd ".
C. G. Jung

Pozycja dzieła Carla Gustava Junga we współczesnej humanistyce, a w szczególności w badaniach literackich, świadczy o interesujących przesunięciach akcentów
oraz zmieniających się preferencjach zarówno badaczy, jak i twórców i odbiorców
sztuki. Nie sposób nie zauważyć stałej obecności inspiracji myślą Junga w różnych
dziedzinach literatury i sztuki, szczególnie tych jej formach, którym bliska jest wrażliwość spod znaku Ery Wodnika. Sztuka i literatura odwołujące się do teorii mitu, nieświadomości zbiorowej, myślenia archetypicznego czy psychologii głębi – czyli do
kluczowych pojęć wypracowanych przez psychologię analityczną – przyjmują niejednokrotnie myśl Junga w sposób bezkrytyczny czy wręcz wyznawczy, traktując jej tezy,
narzędzia poznawcze i wnioski jako obiektywne i niepodlegające dyskusji narzędzie
opisu rzeczywistości, kulturotwórczej roli mitu czy problemu tożsamości. W tekstach
literackich inspirowanych psychologią Junga dostrzec można jednak swoistą wtórność wynikającą wprost z faktu, iż myśl autora Typów psychologicznych stanowi
jednocześnie intelektualne źródło oraz ostateczny punkt dojścia, jak również jedyne
narzędzie interpretacyjne wpisane a priori w apelatywną strukturę tekstów. Dzieła
literackie inspirowane myślą Junga (niezależnie od ich wartości artystycznej) stają się
tym samym w pewnym sensie literaturą programową, wtórną wobec myśli źródłowej
1)
Publikacja krytycznej edycji faksymilowej Liber Novus Carla Gustava Junga (The Red Book. Liber Novus, [oprac.]
Sonu Shamdasani, [wstęp] Ulrich Hoerni, [tłum.] Mark Kyburz, John Peck, Sonu Shamdasani, Philemon Series, W.W
Norton & Company, New York, London 2009, ISBN 978-0-393-06567-1) jest najważniejszym jak dotąd owocem
działania Philemon Foundation oraz stojącego na jej czele badacza historii psychologii i psychiatrii, profesora
londyńskiego University College, Sonu Shamdasaniego. Celem Fundacji jest publikowanie krytycznych edycji tekstów
C.G. Junga, które nie weszły w skład dotychczas wydanych Dzieł zebranych.
2)
Słowa Junga z rozmowy z Mirceą Eliadem są wspomnieniem sytuacji z lata 1914, kiedy to Jung miał za sobą
ponadpółroczny okres prowadzenia eksperymentów z własną świadomością. Por. C. G. Jung Speaking: Interviews
and Encounters, wyd. W McGuire, R.F.C Hull, Princeton 1977, s. 233-234.
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i, co najważniejsze, często świadomie zamkniętą na jakiekolwiek alternatywne narzędzia interpretacyjne. Można wręcz mówić o pewnej literackiej i artystycznej niszy
(w istocie bardzo obszernej), w której Carl Gustav Jung (obok M. Eliadego) zajmuje
pozycję niekwestionowanego przewodnika w poszukiwaniach „odwiecznej prawdy
Mitu”.
Z drugiej jednak strony dziedzictwo myśli Junga – odkrywane w Polsce stosunko3
4
wo późno i znane jedynie w wyborze – zdaje się odgrywać coraz mniejszą rolę we
współczesnej akademickiej metodologii badań literackich, zajmując pozycję raczej
marginalną, zaś jej wartość ma charakter coraz bardziej historyczny. Poststrukturalizm oraz dominująca pozycja metodologii zorientowanych na język, mechanizmy
tworzenia i rozpraszania znaczeń, z drugiej zaś strony metodologie (niejednokrotnie
radykalne) zakorzenione w marksizmie i odwołujące się do zagadnień społecznopolitycznych (postkolonializm, studia genderowe i feminizm) sprawiają, że tezy psychologii Junga (w szczególności głęboko humanistyczna teoria procesu indywiduacji)
wydają się wyjątkowo obce współczesnemu dyskursowi humanistycznemu. Swoista
marginalizacja psychologii analitycznej wynika również z dominacji tradycji panseksualnej psychoanalizy Freudowskiej, nieustannie reinterpretowanej, adaptowanej
i poddawanej krytycznemu oglądowi, w szczególności przez psychoanalizę strukturalistyczną Jacques'a Lacana (i jej wykładnię w pracach Slavoja Žižka) oraz w dyskursie
(post)feministycznym, genderowym i wszelkich odmianach queer. Jeśli przyjąć założenie, że modelowe antologie tekstów teoretycznych odzwierciedlają intelektualne
preferencje ich twórców (i, pośrednio, dominującego dyskursu akademickiego)5,
3)
Pierwszą, znaczącą publikacją prezentującą w Polsce myśl Junga była monografia Jolande Jacobi Psychologia
C.G. Junga (Zürich 1940, wersja poszerzona 1959), wydana przez Instytut Wydawniczy PAX w 1968 roku (siedem lat
po śmierci Junga).
4)
Szerszą prezentację dzieła Junga umożliwiły prace przekładowe i wydawnicze prowadzone w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku przez Jerzego Prokopiuka, w szczególności wydania zbiorów Psychologia
i religia (1970), Archetypy i symbole (1976), Nowoczesny mit. O rzeczach widzianych na niebie (1982) oraz Rebis czyli
kamień filozofów (1989). Biorąc pod uwagę fakt, iż największą popularnością myśl Jungowska cieszyła się na
Zachodzie w latach 1920-1960, kiedy to m.in. stała się inspiracją powstania anglosaskiej literackiej „krytyki mitologicznej” – dostrzec trzeba stosunkowo późne i do dziś jedynie częściowe przyswojenie prac Junga na gruncie polskim.
Niemieckojęzyczne wydanie Gesammelte Werke (Zürich/Olten 1958-1981) obejmuje 18 tomów oraz kilka tomów
uzupełniających. Pierwsze wydanie anglojęzyczne The Collected Works of C.G. Jung (1953-1983) obejmuje 20 tomów
i ponad 120 prac.
5)
Wybór tekstów teoretycznych jako wyraz intelektualnych preferencji autorów modelowych antologii widać
wyraźniej w obszerniejszych wydawnictwach anglojęzycznych. Pierwsze wydanie The Norton Anthology of Theory
and Criticism pod red. Vincenta Leitcha (New York, London 2001) zawiera wybór prac 140 autorów. Tradycję
Jungowską reprezentuje tylko jeden tekst samego C.G. Junga (O relacji między psychologią analityczną a poezją –
szkic po raz pierwszy zaprezentowany przez Junga w Zurychu w maju 1922). Jedyny tekst teoretyczny w pewnej
mierze inspirowany myślą Junga (Archetypy literatury Northropa Frye'a z 1951) traktowany jest w antologii raczej
jako dyskurs reprezentujący tradycję formalistyczną. Dla kontrastu wskazać można, iż teksty reprezentujące
orientacje bardziej socjologiczne i polityczne są wyraźnie nadreprezentowane. Liczba autorów łączonych z poszczególnymi szkołami: marksizm (13), studia rasowe i etniczne (11), teorie postkolonialne (6), studia kulturowe (14),
feminizm (13), studia gejowskie i lesbijskie oraz queer studies (7) wskazuje jednoznacznie na ideologiczne preferencje
typowe dla współczesnej humanistyki zachodniej. Znaczący wydaje się również fakt, że poniekąd modelowa
antologia teorii literatury z początku XXI wieku, choć prezentuje teksty Plotyna, Tomasza z Akwinu czy Hugona od
św. Wiktora, w swoim pierwszym wydaniu pomija zupełnie prace np. Ericha Auerbacha czy Romana Ingardena.
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znaczący wydaje się fakt, iż wydana w 2007 roku antologia teoretycznoliteracka pod
red. Anny Burzyńskiej i Michała Pawła Markowskiego6, z konieczności bardzo selektywna, pomija Carla Gustava Junga, wybierając z tradycji psychoanalitycznej jedynie
teksty Zygmunta Freuda i Jacques'a Lacana, i ogranicza informacje poświęcone Jungowi do bardziej historycznie zorientowanej części podręcznikowej.
Myśl C. G. Junga, przyjmowana bezkrytycznie bądź marginalizowana, pozostaje
jednak, jak się wydaje, niezwykle cennym świadectwem rozwoju psychoanalizy
w pierwszej połowie XX wieku i jako taka zasługuje na uważne badanie zwłaszcza
z perspektywy historii psychologii i psychiatrii. Prace Junga traktować można w takim
ujęciu nie tylko jako obiektywną wykładnię i wyczerpujący opis zjawisk z dziedziny
ludzkiej psychiki i kultury, ale przede wszystkim jako osobliwy tekst kultury, samodzielny przedmiot krytycznego oglądu, analizy i interpretacji, uwolniony od ograniczeń wynikających z konieczności weryfikacji czy falsyfikacji stawianych przez Junga
tez. W takim ujęciu, jak się wydaje, pogłębione studia krytyczne, a zwłaszcza prace
edytorskie dotyczące nieznanych dotąd tekstów, mogą stać się podstawą nowego,
krytycznego, ale też bardziej historycznie zorientowanego badania systemu psychologii analitycznej. Ponadto, co szczególnie ważne w badaniach literaturoznawczych
inspirowanych myślą Junga, nowe, pogłębione i krytyczne odczytanie dzieła psychologa z Zurychu pozwolić może na krytyczne przewartościowanie sądów badawczych
i wynikających z nich wniosków interpretacyjnych.
W tym kontekście należy przyjąć opublikowane niedawno, po wieloletnich przygotowaniach prawnych, technicznych i edytorskich, najbardziej tajemnicze, zaskakujące i osobliwe dzieło Carla Gustava Junga, które przez wiele dziesięcioleci przechowywane było w depozycie w skarbcu Union Bank of Switzerland w Zurychu. Dzieło
noszące łaciński tytuł Liber Novus, określane również jako Das Rote Buch/The Red
Book [Czerwona Księga], przez dziesięciolecia znane jedynie bardzo wąskiemu gronu
badaczy i członkom najbliższej rodziny, stanowi brakujące, ale jednocześnie najważniejsze ogniwo całego dzieła C. G. Junga. W 1957 roku, na cztery lata przed śmiercią,
Jung, wspominając czasy powstania Liber Novus – czyli, ogólnie ujmując, lata pierwszej wojny światowej, pisał:
Lata, o których wam mówiłem, kiedy to podążałem za swymi wewnętrznymi obrazami, były
najważniejszym okresem mojego życia. Wszystko inne wywodzi się właśnie z tego. Wszystko
zaczęło się właśnie wtedy, a późniejsze szczegóły nie mają już większego znaczenia. Całe moje
późniejsze życie składało się z rozwijania i dopracowywania tego, co nagle wyłoniło się z nieświadomości i zalało mnie niczym tajemniczy strumień i zagroziło, że mnie złamie. Był to materiał na
więcej niż jedno życie. Wszystko, co nastąpiło później, było jedynie zewnętrznym klasyfikowaniem, naukowym rozwinięciem i zintegrowaniem tego z własnym życiem. Jednak duchowy
7
początek, w którym zawierało się wszystko, miał miejsce właśnie wtedy .

6)
7)

Teorie literatury XX wieku. Antologia. Red. A. Burzyńska i M.P. Markowski, Kraków, Znak 2007.
C. G. Jung, The Red Book, New York, 2009, s. VII. Wszystkie cytowane fragmenty podaję we własnym przekładzie.
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Tajemnicza księga, centralne, choć nieznane powszechnie dzieło Junga, w sposób
naturalny budzić musi pytania o jej znaczenie dla historii psychologii analitycznej oraz
dziedzictwa intelektualnego zuryskiego psychologa. Dobrze atmosferę panującą
wokół Czerwonej Księgi opisała Sara Corbet w recenzji opublikowanej na łamach
„New York Timesa”, gdy tuż po zaprezentowaniu monumentalnej edycji tak opisała
jej oryginał:
Księga jest wielka i ciężka, a na jej grzbiecie wyryte są złotymi literami słowa Liber Novus […]. Jej
karty, wykonane z grubego, kremowego pergaminu, zapełnione są obrazami nieziemskich
stworzeń i rękopiśmiennym zapisem rozmów z bóstwami i diabłami. Jeśli nie zna się czasu
powstania księgi, można by ją wziąć za średniowieczny tom.
Jednak między ciężkimi oprawami księgi rozwija się nowoczesna historia. […] Człowiek osiąga
wiek średni i gubi swoją duszę. Człowiek wyrusza na poszukiwanie duszy. Po wielu pouczających
8
próbach i przygodach – które mają miejsce jedynie w jego głowie – odnajduje swoją duszę .

Księga, która towarzyszyła Jungowi przez ponad cztery dekady, zaczęła powstawać w niezwykle ważnym i trudnym okresie życia psychologa. Po odniesieniu licznych
sukcesów w dziedzinie działalności psychoterapeutycznej oraz stanięciu na czele
Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego, w 1913 roku w życiu Carla
Gustava Junga nastąpił gwałtowny zwrot. Publikacja w 1912 roku przełomowej pracy
Wandlungen und Symbole der Libido [Przeobrażenia i symbole Libido] doprowadziła
do ostatecznego zerwania trwającej od 1907 roku współpracy z Freudem oraz wycofania się z pracy na uniwersytecie w Zurychu. Był to początek długiego okresu ograniczania działalności wykładowej oraz czas największego eksperymentu Junga z własną
świadomością, który miał ukazać zupełnie nowe drogi psychologii analitycznej
w nadchodzących dekadach. Kilka lat głębokiego eksperymentowania z własną świadomością zaowocowało w latach 20. wypracowaniem fundamentalnej dla myśli
Junga teorii typów osobowości9, potwierdzeniem głębokiej krytyki doktryny Freuda
10
(w dziedzinie literaturoznawstwa określanej jako „zły smak udający naukowość” ),
a przede wszystkim znaczącym poszerzeniem perspektyw badawczych dojrzałego
dzieła Junga. Lata dwudzieste to, obok licznych podróży (do Azji, Afryki i Ameryki),
okres bliskiej współpracy z niemieckim indologiem Heinrichem Zimmerem oraz
dyrektorem Instytutu Chińskiego we Frankfurcie, Richardem Wilhelmem, nieustanne pogłębianie refleksji psychologicznej, a także konsekwentne wplatanie jej w badania poświęcone gnozie, tradycjom mistycznym Wschodu i Zachodu oraz alchemii,
rozumianej jako jeden z ważniejszych tekstów kultury. To również czas szerokich,
porównawczych badań mających na celu znalezienie wspólnej, międzykulturowej
8)

Sara Corbet, The Holy Grail of the Unconscious, New York Times, 20 września 2009.
C. G. Jung, Psychologische Typen, 1921.
10) Szerzej krytykę Freudowskiej metody i doktryny w badaniach literackich przedstawił Jung w odczycie wygłoszonym w maju 1922 roku w Towarzystwie Języka i Literatury Niemieckiej w Zurychu. Tekst następnie opublikowany
został pod tytułem O stosunku psychologii analitycznej do poezji. Por. C. G. Jung, On the Relation of Analytical
Psychology to Poetry, w: The Norton Anthology of Theory and Criticism, Ed. V. Leitch, New York, London, 2001, s. 992.
9)
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bazy pozwalającej na głębsze zrozumienie kluczowego dla rozwoju jaźni procesu
indywiduacji.
Głęboka przemiana, jaka zaszła w świadomości C.G. Junga, każe zastanowić się, co
wydarzyło się, jaką drogę przeszedł on w mrocznym okresie zaczynającym się jesienią
1913 roku? W rozdziale I Liber Novus czytamy:
Kiedy w październiku 1913 roku miałem wizję powodzi, miała ona miejsce w czasie, który był dla
mnie w sensie ludzkim znaczący. W tym czasie, w czterdziestym roku mojego życia, osiągnąłem
wszystko, czego sobie wcześniej życzyłem. Zdobyłem uznanie, władzę, zamożność, wiedzę
i wszelkie ludzkie szczęście. Wówczas moje pragnienie dążenia w stronę tych pułapek zmalało,
odpłynęło ode mnie, i ogarnęło mnie przerażenie. Wizja powodzi opanowała mnie i poczułem
ducha głębi, jednak go nie rozumiałem. Jednak on poruszył moją tęsknotę i rzekłem:
Gdzie jesteś, moja duszo? Czy mnie słyszysz? Mówię. Wołam cię – czy tam jesteś? Powróciłem.
11
Jestem tu znowu. Ze stóp strząsnąłem kurz ze wszystkich krain i przyszedłem do ciebie znowu .

Podobieństwo, nie tyle stylistyczne co egzystencjalne, do otwierającej tercyny
Boskiej Komedii wydaje się dość oczywiste. Jung mógłby powtórzyć za Dantem:
„W życia wędrówce, na połowie czasu, // Straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi, //
12
W głębi ciemnego znalazłem się lasu” . Dotarcie do umownej połowy życia, czyli do
wieku około 35-40 lat, to ważna cezura, która w wielu tradycjach stanowi moment
przejścia, transgresji i często początek doświadczenia mistycznego, co zaobserwować można chociażby w żydowskiej tradycji kabalistycznej bądź w niektórych nurtach
mistyki niemieckiej13. Symboliczne i dosłowne dotarcie do połowy drogi życiowej
u C.G. Junga zbiegło się z okresem intensywnego przeżywania przerażających wizji,
doświadczanych już nie tylko w snach, ale również na jawie. W istocie, jak podaje
wydawca Czerwonej Księgi, Sonu Shamdasani, w okresie ostatnich 10 miesięcy przed
wybuchem Wielkiej Wojny psycholog z Zurychu doświadczył aż 12 odrębnych, apokaliptycznych wizji, które odczytał jako przeczucie mających nadejść wydarzeń czy
wręcz jako wizje profetyczne. Shamdasani grupuje je w następujący sposób:
1-2. Październik 1913
Powtarzająca się wizja powodzi i śmierci tysięcy ludzi, głos mówiący, że to wydarzy się
naprawdę.
11)

Liber Novus, s. 232.
Dante Alighieri, Boska komedia, Piekło, Pieśń I, 1-3, Przeł. E. Porębowicz, Warszawa 1990, s. 25.
13) W tradycji kabalistycznej naukę mistyczną studiować mogą jedynie mężczyźni, którzy ukończyli 40 rok życia,
którzy osiągnęli wystarczającą dojrzałość, by móc wejść na wyższe stopnie wtajemniczenia. Podobny rys dostrzec
można m.in. w mistyce Hildegardy z Bingen, dla której osiągnięcie „połowy czasu” było początkiem głębokiego
doświadczenia mistycznego. Początkowe słowa jej Ordo virtutum podobne są do doświadczenia C. G. Junga i początków jego eksperymentów z wizjami: „Ecce quadragesimo tertio temporalis cursus mei anno, cum celesti visioni
magno timore, tremula intentione inhererem, vidi maximum splendorem, in quo facta est vox de celo ad me dicens:
o homo fragilis, et cinis cineris, et putredo putredinis, dic et scribe que vides et audis.” [„Spójrz, w czterdziestym
trzecim roku mojego życia, gdy w czasie niebiańskiej wizji, w wielkim lęku i drżeniu, ujrzałam największą jasność,
w której usłyszałam głos z nieba mówiący: O, słaby człowieku, prochu z prochu, zgnilizno ze zgnilizny, mów i pisz co
zobaczyłeś i usłyszałeś.”] Zarówno dialogiczność mistycznych wizji Hildegardy z Bingen, jak i zasada „dic et scribe”
wydają się również podstawą Liber Novus C. G. Junga, co wydaje się potwierdzać – przynajmniej pośrednio – bliskie
związki księgi Junga z tradycją mistyczną.
12)
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3. Jesień 1913
Wizja morza krwi pokrywającego ziemie północy.
4-5. 12,15 grudnia 1913
Obraz zmarłego bohatera i zgładzenie Zygfryda we śnie.
6. 25 grudnia 1913
Obraz stopy olbrzyma następującego na miasto, obrazy mordu i krwawego okrucieństwa.
7. 2 stycznia 1914
Obraz morza krwi i sądu nad tłumem umarłych.
8. 22 stycznia 1914
Jego dusza wychodzi z głębi i pyta go, czy zaakceptuje wojnę i zniszczenie. Ukazuje mu obrazy
zniszczenia, broni i militariów, szczątki ludzkich ciał, zatopione statki, zniszczone kraje etc.
9. 21 maja 1914
Głos, który mówi, że ofiary padają na prawo i lewo.
10-12. Czerwiec-lipiec 1914
Trzykrotnie powtórzony sen o przebywaniu w obcym kraju i konieczności szybkiego powrotu
14
statkiem oraz nastaniu lodowatego zimna .

Halucynacje i katastroficzne wizje na jawie były, jak później interpretował to Jung,
dojściem do głosu „ducha głębi”, nieświadomości zbiorowej i połączeniem „ducha
narodu” z jego własną duszą. Narastający lęk przed nadchodzącą apokalipsą Wielkiej
Wojny sprawił, że Jung został zmuszony do bezpośredniego skonfrontowania się
z własną nieświadomością. W 1913 roku wybrał drogę, która niebezpiecznie zaczęła
prowadzić w stronę obłędu, zaś wizje przeżywane na jawie potraktował jako najlepsze narzędzie poznania własnej jaźni. Wkrótce rozpoczął ich systematyczne zapisywanie w tzw. czarnych notatnikach (1913-1916), dodając do opisów halucynacji
liczne komentarze i psychologiczne interpretacje. Wizji nie traktował jednak jako
zjawiska ze sfery psychopatologii – wręcz przeciwnie, świadomie i celowo dążył do ich
wywoływania, maksymalnej konkretyzacji i interakcji z pojawiającymi się postaciami,
zaś technikę wywoływania wizji – podobną do wywoływania duchów, znaną z doświadczeń spirytystycznych – określił mianem „aktywnej imaginacji”. Mimo powierzchownych podobieństw, wizje Junga nie były pochodną działania jakichkolwiek
środków psychoaktywnych. Sonu Shamdasani sugeruje, że mechanizm „aktywnej
imaginacji”, wywoływania sensualnych wyobrażeń, znany jest z wielu tradycji mistycznych. Wydawca Czerwonej Księgi dostrzega wyraźne podobieństwa między praktykami C. G. Junga a Ćwiczeniami duchowymi Ignacego Loyoli (w których zachęcano
do wywoływania zmysłowo konkretnych wizji otchłani piekielnych) czy praktykami
15
mistycznymi Emanuela Swedenborga . Nie bez znaczenia jest również duże doświadczenie Junga w badaniu stanów transowych i mediumicznych oraz doświadczeń
z okultyzmem, które wielokrotnie analizował w swojej praktyce psychoterapeutycznej.

14)
15)

Por. S. Shamdasani, Liber Novus: The “Red Book” of C.G. Jung, op.cit. s. 202.
S. Shamdasani, op. cit., s. 200.
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Cechą charakterystyczną wizji była dialogiczność, bowiem obok obrazów żywiołem wizji, wywoływanych systematycznie metodą „aktywnej imaginacji”, jest dialog.
Zakorzeniony, zdaniem Shamdasaniego, w antycznej tradycji soliloquium i dialogu
filozoficznego (Platon, Augustyn), pozwala na werbalizację, udyskursowienie treści
(nie)świadomości, czyli przetworzenie tego, co ukryte i bezkształtne w formę pararacjonalną i konkretną. Dialogi zapisane przez Junga w notatnikach prowadzone są
z własną duszą (jaźnią), często jednak z niezwykle konkretnymi, wizualnie dookreślonymi postaciami z rozbudowanych, narracyjnych wizji. W tym sensie, Jung zupełnie
świadomie przenosi dialogiczną tradycję soliloquium na najwyższy z możliwych
poziomów konkretyzacji. Dialog prowadzony jest z konkretnymi, choć wyimaginowanymi osobami na niezliczonych scenach wielkiego theatrum jaźni, zaś postacią centralną psychologicznej psychodramy staje się stopniowo starzec-mędrzec Filemon.
16
W pismach Cary Baynes , która w połowie lat dwudziestych przygotowywała transkrypcję zapisów wizji i „rozmów” Junga z tego okresu, zachowała się następująca
charakterystyka tajemniczej postaci mędrca:
Przemawiały tam różne postacie. Eliasz, ojciec Filemon itp., wszystkie one jednak były
wcieleniami tego, co twoim [tzn. Junga] zdaniem nazwane winno być „mistrzem”. Byłeś pewien,
że był on tym samym, który natchnął Buddę, Maniego, Chrystusa i Mahometa, czyli tych
wszystkich, o których można powiedzieć, że rozmawiali z Bogiem.

Ci, zdaniem Baynes (przywołującej słowa Junga), którzy staraliby się uchwycić
i jednoznacznie określić Mistrza, skazani są na niepowodzenie:
Powinni myśleć o nim jak o ognistym słupie, nieustannie idącym naprzód i na zawsze nie17
uchwytnym .

Wizje wywoływane dzięki metodzie „aktywnej imaginacji” były w istocie, w ujęciu
Junga, narzędziem służącym do przeprowadzenia procesu indywiduacji – najgłębszego zjednoczenia jaźni indywidualnej z nieświadomością kolektywną, które umożliwia
proces dojrzewania i przejścia w „połowie czasu” ze sfery aktywnej i naturalnej do
dojrzałej sfery kultury, kontemplacji i ostatecznej konfrontacji jaźni ze światem zewnętrznym. Wizje te więc były narzędziem zmodyfikowanej, pogłębionej psychoterapii Jungowskiej, której założeniem było przeprowadzenie ja w procesie indywiduacji
do pełni i zjednoczenia z tym, co należy do sfery archetypicznej i ostatecznie – zjednoczenia z własną duszą. Choć eksperymenty z „aktywną imaginacją”, jeśli odczytać je
dosłownie jako zapis stanu psychiki, niebezpiecznie zbliżają się do granicy obłędu,
była to praktyka, którą w tamtym czasie Jung stosował nie tylko na sobie, ale zalecał ją
również swoim pacjentom i współpracownikom z kręgu Klubu Psychoanalitycznego
w Zurychu, którego działalność możliwa była dzięki fundacji Edith Rockefeller
16)
17)

S. Shamdasani, op. cit., s. 212.
Cary Baynes, notatka z 26 stycznia 1924, Por. Sonu Shamdasani, op. cit., s. 213.
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McCormick . Eksploracja psychiki, badanie mrocznych zakamarków jaźni i wywoływanie wizji, przywołujące na myśl mroczną atmosferę obłędu, ewokowaną po latach
w Kwintecie awiniońskim Lawrence'a Durrella, sugerują, że w czasie pierwszej wojny
światowej, w kręgu zwolenników psychoanalizy w Zurychu, odradzały się wyraźnie
tradycje spirytystyczne, okultystyczne i gnostyckie, znane Jungowi doskonale jeszcze
z początków stulecia. Świadomość głębokiego, duchowego czy mistycznego wymiaru
doświadczeń zapisana jest zresztą bezpośrednio w wielu miejscach Jungowskiej Księgi. W tekście prymarnym wobec Czerwonej Księgi19 odnaleźć można dość wyraźne
sygnały świadczące, iż jednym z celów misji Junga było stworzenie nowych, pogłębionych form duchowości. W rozmowie z Duszą czytamy m.in.
[Dusza]: […] byłeś nazbyt nieświadomy przez długi czas. Teraz musisz przejść na wyższy poziom
świadomości.
[Ja]: Jestem gotów. Co to znaczy? Mów!
[Dusza]: Słuchaj. Łatwo jest przestać być chrześcijaninem. Ale co potem? Wiele ma jeszcze
nadejść. Wszystko to czeka na ciebie. A ty? Milczysz i nie masz nic do powiedzenia. Ale musisz
mówić. Dlaczego otrzymałeś objawienie? Nie powinieneś go ukrywać. Zastanawiasz się nad
formą? Czyż forma ma znaczenie, gdy chodzi o objawienie? […]
[Ja]: Ale czym jest moje powołanie?
[Dusza]: Nowa religia i jej głoszenie.20

Zapisy pierwotne, stanowiące podstawę późniejszej Liber Novus, traktować
można jako wyjątkowy w swoim rodzaju dziennik duchowy, zapis rozmów z własną
duszą, jak i z figurami własnej (pod)świadomości, i w tym sensie byłyby niezwykłym
diariuszem rejestrującym proces poszukiwania utraconej duszy. Literacka forma
owego dziennika duchowego Junga czerpie z tradycji religijnej stylistyki niemieckiej
oraz nawiązuje do języka Biblii Lutra, choć nie sposób również przeoczyć bardzo
wyraźnych nawiązań i stylistycznych aluzji do języka znanego z Tako rzecze Zaratustra
21
F. Nietzschego . Materiał, jaki złożył się na Liber Novus, obejmuje trzy typy tekstów:
zwięzłe i rzeczowe zapisy snów oraz rozbudowanych wizji przeżywanych na jawie
(w tym dialogów), rozbudowane komentarze o charakterze psychologicznym, będące próbą przełożenia języka obrazów sennych i wizji na racjonalny język psychologii
analitycznej oraz teksty o charakterze mistycznych inkantacji, bliskich poetyce homi22
letycznej czy profetycznej (Septem Sermones ad Mortuos ). Obecność literackich
18) E. Rockefeller została pacjentką Junga w 1913 roku; celem działalności Klubu było przełamanie ograniczenia
wynikającego z „zamkniętej” relacji pacjent – terapeuta i stworzenie możliwości grupowej wymiany doświadczeń.
Pod. S. Shamdasani, op. cit., s. 205.
19) Black Book 7, s. 92. Por. S. Shamdasani, op. cit., s. 211.
20) Liber Novus, wstęp, s. 211.
21) Stylistyczne inspiracje tekstem Nietzschego nie oznaczają jednak paraleli intelektualnych. Jeśli Also sprach
Zarathustra jest książką o śmierci Boga, to Liber Novus jest książką o narodzinach Boga w duszy ludzkiej.
22) Septem Sermones ad Mortuos nawiązuje do parapsychologicznego zjawiska odwiedzin duchów zmarłych
w domu Junga w Küsnacht na początku 1916 roku. Septem Sermones, stylizowane na gnostycki apokryf Bazylidesa
z Aleksandrii jest jedyną większą częścią Liber Novus opublikowaną za życia Junga. W 1916 wydana została broszura
prywatna z tekstem Sermones, jednak nie była ona przeznaczona do publicznej dystrybucji.
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stylizacji nie powinna jednak prowadzić do wniosku, że mamy do czynienia jedynie
z kunsztownym, świadomym przetworzeniem tekstów znanych z tradycji mistyki
Zachodu. C. G. Jung w późniejszych latach życia zdecydowanie odrzucał podejrzenia,
iż Liber Novus stanowi twór o charakterze jedynie literackim, artystyczną wizję, przekraczającą z jednej strony (w duchu modernizmu) granice sztuk, z drugiej granice
między sztuką a dyskursem naukowym. Księga była, w jego przekonaniu, autentycznym zapisem doświadczenia duchowego, które z czasem poddane zostało niezwykłej
i nieoczekiwanej wtórnej rewizji.
23
W dwa lata po pierwszej wizji apokaliptycznej zagłady Europy Jung przystąpił do
dzieła przetworzenia zapisków z notatników we właściwą Czerwoną Księgę [Liber
Novus], która miała stać się tekstem quasi-sakralnym i dziełem sztuki jednocześnie,
niezwykłym artystycznym świadectwem poszukiwania własnej duszy. Po czterech
24
etapach wtórnej rewizji zapisków , w 1915 roku Jung rozpoczął tworzenie księgi,
która przybrała postać wielkiego, stylizowanego, niby-średniowiecznego manuskryptu. Zapiski przepisywał Jung ręcznie za pomocą kilku rodzajów pisma kaligraficznego, zaś sam tekst wzbogacony został licznymi inicjałami i iluminacjami. Estetyka
średniowiecznego kodeksu, przypominająca chwilami iluminacje z Księgi z Kells,
dominować miała w całym manuskrypcie, choć z biegiem lat iluminacje odgrywać
zaczęły coraz większą rolę. C. G. Jung pracował nad rękopisem przez 16 lat, dokonując
kaligraficznej transkrypcji pierwotnych tekstów i wzbogacając księgę coraz większymi miniaturami, wizualnymi symbolami jaźni bądź obrazami swoich snów i halucynacji. Już w latach dwudziestych, w Liber Secundus, oraz w dodatku do Komentarzy
25
[Prüfungen] zamieszczał dużych rozmiarów iluminacje, skomplikowane mandale
(w tym jedną z ostatnich, powstałą pod koniec lat dwudziestych, mandalę Złotego
Zamku) oraz, na karcie 154 manuskryptu, rozbudowaną iluminację przedstawiającą
centralną postać, starca Filemona.
Pracę nad iluminowanym kodeksem, będącym zapisem quasi-mistycznego doświadczenia poszukiwania własnej duszy, przerwał Jung około 1930 roku. Wtedy to
ostatecznie przeniósł punkt ciężkości swojej pracy z dziedziny psychologii analitycznej i poszukiwań własnej duszy na teren badań nad gnozą oraz jej szczególnej formy,
jaką dostrzegł psychiatra w pismach alchemicznych. W tym czasie porzucił Liber
Novus na rzecz rozbudowanych projektów badawczych z dziedziny alchemii, starając
się w niej znaleźć doskonałą ilustrację swojego rozumienia ludzkiej jaźni. Księga,
23) Pierwsza wizja, która trwała ok. 2 godzin, miała miejsce podczas podróży Junga koleją z Zurychu do
Schaffhausen, 17 października 1913 roku.
24) Obok kanonicznej i ostatecznej wersji materiału, zapisanej w kaligraficznym manuskrypcie Liber Novus, istnieje
kilka wersji pierwotnych i wtórnych. S. Shamdasani w nocie edytorskiej (op. cit., s. 225) wymienia następujące (obok
samej wersji kaligraficznej) wersje Liber Novus: Czarne księgi 2-5 (listopad 1913 – kwiecień 1914), odręczna wersja
robocza (lato 1914-1915), maszynopis wersji roboczej (ok. 1915), poprawiona wersja robocza z 2. poziomami korekty
(powstała ok. 1915, korekta z lat 1915 i z połowy lat dwudziestych). Wersje wtórne: transkrypcja maszynowa
wykonana przez Cary Bayne (1924-1925), manuskrypt z Yale (identyczny z wersją maszynopisową z 1915), wersja
robocza przygotowana do wydania (późne lata pięćdziesiąte).
25) Część ostatnia stanowi, zdaniem Shamdasaniego, ostatnią, integralną część Liber Novus, czyli jej Liber Tertius.
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dostępna jedynie dla wybranych pacjentów, przyjaciół i członków najbliższej rodziny,
pozostała niezwykłym, stylizowanym dokumentem, który w obrazach i tekstach
pokazywał proces indywiduacji, jaki Jung prowadził w czasie pierwszej wojny światowej. Jednak Księga miała swój ciąg dalszy – zdaniem S. Shamdasaniego inskrypcje
wykute w kamieniu w wybudowanej przez Junga wieży w Bollingen nad Jeziorem
Zuryskim można traktować jako ostatnią część – Liber quartus – Czerwonej Księgi,
samą zaś wieżę (jednocześnie pracownię i dom letni Junga) jako rzeczywiste sanktuarium Filemona i dopełnienie quasi-mistycznej podróży zuryskiego psychiatry ku
własnej duszy.
Publikacja Liber Novus to, jak się wydaje, najważniejsze wydarzenie edytorskie
i punkt zwrotny w badaniach dzieła C. G. Junga. Jest to też największe osiągnięcie
Philemon Foundation, której celem jest przygotowanie krytycznych edycji dzieł
Junga, które nie weszły do korpusu Dzieł zebranych. Dotychczas wielokrotnie podejmowane były próby publikacji Księgi, sam zaś Jung brał pod uwagę możliwość jej
publikacji jeszcze w latach dwudziestych. Niewielkie fragmenty tekstu opublikowane
były dotychczas w książce Erinnerungen Träume, Gedanken (1963)26, opracowanej
przez Anielę Jaffé. W 1975 roku planowana była przez Princeton University Press
edycja faksymilowa całej księgi, jednak ostatecznie pracę edytorską rozpoczął Sonu
Samdashani pod koniec lat dziewięćdziesiątych, uzyskując formalną zgodę na przygotowanie edycji od Ulricha Hoerniego, wnuka C. G. Junga i przewodniczącego
Foundation of the Works of C.G. Jung. Doskonałe pod względem edytorskim opracowanie27 i edycja faksymilowa ukazały się po prawie 10 latach pracy nakładem
nowojorskiego wydawnictwa Norton Publishers jesienią 2009 roku. We wstępie do
tego przełomowego wydania S. Shamdasani napisał:
Praca nad Liber Novus zajmowała centralne miejsce w eksperymentach Junga z własną świadomością. W tym sensie księga stanowi centralny tekst całego dzieła. Dzięki jej publikacji można
zacząć badać to, co się działo, w oparciu o dokumentację prymarną, a nie o fantazje, plotki czy
spekulacje, które zbyt często pojawiają się w tekstach traktujących o Jungu, można tym samym
uchwycić źródła oraz budowę późniejszych prac Junga. Przez prawie sto lat takie odczytanie było
po prostu niemożliwe i olbrzymia literatura, jaka powstała na temat życia i działa Junga pozbawiona była dostępu do tego jednego, najważniejszego źródła. Publikacja ta oznacza cezurę i daje
28
możliwość rozpoczęcia nowej ery rozumienia dzieła Junga.

Wydaje się, że diagnoza Shamdasaniego jest wyjątkowo trafna. Publikacja Liber
Novus zmusi obecnych i przyszłych badaczy i czytelników Junga do zajrzenia poza
warstwę scjentystycznego dyskursu psychologicznego o silnym zabarwieniu kulturowym, w głąb, w stronę doświadczenia biograficznego, eksperymentów z własną
26) Wyd. pol.: C.G. Jung, Wspomnienia, sny, myśli, spisane i podane do druku przez Anielę Jaffé, przeł. E. Reszke
i L. Kolankiewicz, Warszawa, Wrota 1993.
27) Edycja ukazała się w dwóch wersjach podstawowych: niemieckiej oraz angielskiej. Niedawno opublikowana
została wersja w języku włoskim.
28) S. Sonu Shamdasani, op. cit., s. 221.
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psychiką niebezpiecznie balansujących na granicy schizofrenii i obłędu. Trzeba
będzie, jak się wydaje, skonfrontować dotychczasowe rozumienie podstawowych
pojęć, jak archetyp, nieświadomość zbiorowa, indywiduacja, z faktem, iż wszystkie
one były definiowane w dużej mierze nie tylko, jak sądzono dotąd, w oparciu o autorskie interpretacje snów samego Junga, ale również obszerne „rozmowy”, jakie prowadził na jawie z widmami i zjawami czy z emanacją własnej duszy. Wtórne, psychologiczne opracowanie owych „dialogów” domaga się nowej interpretacji, i zmusza do
wzięcia pod uwagę faktu, że praźródłem dzieła Junga jest w istocie doświadczenie
o charakterze quasi-mistycznym, doświadczenie zdradzające powinowactwa z tradycją ezoteryczną, wyrażone w wyrafinowanej formie literackiej, i ostatecznie zakodowane w stylizowanym na średniowieczny, bogato iluminowanym manuskrypcie.
Liber Novus to księga transgresji i tajemnicy. Przekracza wszelkie horyzonty oczekiwań, łączy elementy sztuki przedstawieniowej, wyrafinowaną formę traktatu mistycznego, różne konwencje literackiej diarystyki i instrumentarium psychologii analitycznej. Jest być może jednym z najbardziej niezwykłych tekstów stworzonych w XX
wieku, wymykającym się próbom opisu i interpretacji. Jego rolę w dziele Junga można
porównać do pozycji, jaką zajmuje cykl pieśni Des Knaben Wunderhorn wobec symfoniki Gustava Mahlera. Pozostaje centrum i praźródłem, zaś jego ślady – przetworzone i zamaskowane przez scjentystyczny dyskurs psychoanalizy, znaleźć można we
wszystkich późniejszych traktatach, począwszy od kluczowych Typów psychologicznych (1921) po Mysterium Coniunctionis (1956). Publikacja Czerwonej Księgi, jak
można przewidzieć, doprowadzić może z czasem do istotnego przewartościowania
dzieła C.G. Junga, podobnego do tego, jakie dokonało się dzięki Lacanowskiej reinterpretacji tekstów Zygmunta Freuda. Nowa lektura będzie musiała brać pod uwagę
fakt, iż wszystkie pisma Junga wyrastają z tekstu, który jest również, a może przede
wszystkim, dokumentem biograficznym oraz wizjonerskim dziełem literackim (na
miarę pism Swedenborga czy Blake'a), niekoniecznie oferującym prawdy uniwersalne i obiektywne, ale wymagającym nieustannej lektury i (re)interpretacji. W tym
sensie konieczne będzie również, jak się wydaje, przewartościowanie dotychczasowych, często bezkrytycznych, sposobów wykorzystywania myśli Junga w niektórych
odmianach badań literackich. Z drugiej strony teorie Junga mogą powrócić –
w nowym ujęciu – do dyskursu humanistycznego, który obecnie raczej sceptycznie
traktuje tę tradycję psychoanalityczną. Prowadzić to może do nowych, ciekawych
interpretacji i prób ponownego włączenia myśli Junga do współczesnej humanistyki29. Jeśli przyjąć sugestię Shamdasaniego, że rzeczywistym źródłem całego dzieła
Junga jest Liber Novus, zaś późniejsze teksty psychoanalityczne i gnostyckie są jedynie naukowym komentarzem i wtórnym opracowaniem, wówczas naturalne wydaje
29) Jak się wydaje, nowe literaturoznawcze odczytania teorii Junga raczej nie pójdą tropem pracy Susan Rowland
C.G. Jung and Literary Theory. The Challenge from Fiction (1999), w której autorka stara się połączyć myśl Junga
z dekonstrukcją i innymi formami poststrukturalizmu, bowiem Liber Novus w sposób wyraźny zmusza do traktowania
teorii Junga jako zjawiska głównie ze sfery historii psychologii, duchowości i mistyki.
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się, że przyszła lektura dzieła Junga powinna przyjmować za punkt wyjścia właśnie
Czerwoną Księgę. Interpretacje o charakterze literackim – jakkolwiek konieczne – nie
zmienią faktu, że Liber Novus pozostaje przede wszystkim zapisem niezwykłej,
rozpoczętej prawie 100 lat temu podróży duchowej Carla Gustava Junga, zaś jej ślad,
niepokojący i fascynujący, bardziej niż kiedykolwiek otwarty jest na nowe odczytania.
Słowa psychiatry z Zurychu nie straciły bowiem ani aktualności, ani autentyczności:
Nasza epoka poszukuje nowego źródła życia. Ja je odnalazłem i czerpałem z niego, a jego woda
30
miała dobry smak .

30)

C. G. Jung, Collected Papers on Analytical Psychology, s. 444, por. S. Shamdasani, op. cit., s. 210.
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ELECTRO-NIC(Ć)?
OD .MP3 DO .DRG (I Z POWROTEM)
„Gdybym mogła wyrzucić tę maszynę – zrobiłabym to już dawno!”
[Anna Węgrzyniak] o swoim komputerze

Rozpocznijmy od cytatu:
Ja miałem najpierw uczucie swędzenia, jakby mnie komar ukąsał najpierw na stopach, później
na rękach, na udach, na uszach, na głowie, na brzuchu, na plecach i w ogóle wszędzie, ale były to
tylko pojedyncze miejsca, nie swędziały mnie całe obszary. Później czułem, jak przez nogi
przepływają mi dreszcze, bądź dreszczo-skurcze: nogi wtedy mocno przeprostowywały sie
w kolanach. Później równocześnie ze skurczami zacząłem słyszeć jakby prażenie popcornu, bądź
skwierczenie tłuszczu na patelni. Ogólnie fajny dose. Polecam

[Szelki Pana]

1

Zaprezentowana opinia należy do jednego z bardziej doświadczonych użytkowników (na forum ma status Moderatora) pliku muzycznego nazwie Acid. Plik ten uznany
został za jeden z ciekawszych produktów na rynku dose'ów (czyli tzw. cyfrowych
narkotyków), jego koszt wynosi 11.98 PLN, trwa 30 minut i został zaliczony do grupy
Hallucinogenic, zyskując status: Bardzo Silne.
1. Intro
Wróćmy jednak do początku. Nie jest żadnym odkryciem stwierdzenie, że spora
ilość formatów muzycznych, która upowszechniła się wraz z nastaniem ery cyfrowej,
to jeden z filarów rewolucji kulturalnej o zasięgu globalnym. Możliwości, jakie uruchomili w 1991 roku między innymi pracownicy Fraunhofer Institute, a potem przełom ekonomiczno-prawny, którego sprawcami byli Sean Fanning i Sean Parker,
spowodowały, że nawet najbardziej zagorzały zwolennik 'analogowych' rozwiązań
usłyszał choć raz o formacie MP3. Popularna empetrójka jest synonimem wejścia w
XXI wiek, również z tego względu, że mimo ogromnego zaawansowania technicznego, skomplikowanych założeń związanych z akustyką, w żadnym momencie nie
1)
Jeśli nie zaznaczono inaczej, cytaty pochodzą z forum internetowego http://forum.i-doser.pl/. Poprawiono błędy
ortograficzne, interpunkcyjne oraz literówki, by ułatwić rozumienie tekstu. [dostęp: 19.10.2011].
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przypominała przeciętnemu użytkownikowi o tzw. 'komputerowej alchemii', tak bardzo widocznej wśród zwolenników domowych projekcji spod znaku Chomika,
Rapidshare'a czy witryny kinolive.pl. Formaty wideo równie (jeśli nie bardziej)
popularne, wymagają bowiem od zainteresowanego znawstwa opartego choćby na
podstawowej 'Wiki-wiedzy': w istocie ma znaczenie, czy pobieramy R5 czy BD-Rip,
znamy również konsekwencje pobrania screenera czy niecieszącej się dużym szacunkiem wśród bywalców torrentów „kamówki”.
Mimo że plik MP3 pojawił się w czasach, dla dynamicznie rozwijającego się Internetu, zamierzchłych, jego popularność przypadała na etap epoki nazwanej przez
Nicolasa Negroponte „Being Digital”2 – coraz większa ilość ludzi, mająca świadomość,
czym jest kultura niedoboru, funkcjonująca w przestrzeniach, które pewnie podpadają pod koncepcję klas kreatywnych Richarda Floridy, naturalnie zwróciła się w stronę
„tańszej alternatywy”. MP3 stał się w ten sposób wyznacznikiem kultury neoliberalnej, rozbijając przy tym teorie dotyczące „sfery publicznej” Habermasa, nie wspominając już o usunięciu w cień opartego głównie na języku – dyskursywnego etosu
artysty, którego działalność ma być zawsze opłacona, zawsze na czas, zawsze z góry
i zawsze z namaszczeniem, imitującym 'radość ekonomii', a nie srogość zmagania się
z codziennością. MP3 widoczny jest również w cieniu niedawnej debaty dotyczącej
konieczności wprowadzenia ACTA. Stało się tak między innymi dzięki dyskusjom
dotyczącym statusu artysty, wytworu kultury jako produktu (echa tez Adorno i Horkheimera) czy wreszcie bazowych (przynajmniej dla mnie) pytań o status kopii –
zwolennicy i przeciwnicy praw autorskich zgodnie twierdzą, że o oryginalności dzieła
w dużej mierze decyduje dzisiaj instytucjonalne stwierdzenie (w postaci kodu kreskowego, ceny, hologramu), a nie lepsza jakość, większe możliwości, dokładniejsze odwzorowywanie rzeczywistości.
Popularna empetrójka stała się również szansą na nowe życie dla producentów
sprzętu – powstało wiele firm specjalizujących się w produkcji przenośnych odtwarzaczy, kilka z nich przestało być niszowych (np. firma Iriver), słuchanie plików muzycznych stało się modą i trendem (iPod), wreszcie za sprawą software'u – tworzenie
własnych playlist – niczym innym, jak jednym z rytuałów codzienności, jednym z no3
wych wymiarów humanizmu czy trafniej – erudycji .
Dominacja sieciowości oparta jest na wysokiej progresywności każdego powiązanego z nią etapu. Progresywność ma w wielu przypadkach charakter pozytywny (np.
nobilituje jednostki działające w gospodarce opartej na wiedzy), należy jednak
2)
Mam na myśli książkę-manifest guru epoki postinformatycznej (jak nazywa go Piotr Zawojski) pod tym samym
tytułem. Negroponte stawia w niej tezę, że po epoce postinformatycznej (otwarcie się na globalny przepływ
wiadomości – stacje CNN, FOX) przyjdzie czas na epokę mniejszych społeczności sieciowych. Tezę wygłosił w 1995 –
jej realizacją stała się również popularność pliku MP3. Bezpośrednio z tą tezą wiąże się również kategoria Dead Media
– przelotnych fascynacji różnymi wytworami medialnymi, które nie utrwaliły się w kulturze masowej. Najdobitniejszym przykładem ostatniego 25-lecia jest MiniDisc firmy Sony – stwarzał znakomite możliwości dźwiękowe, ale nie
został zaakceptowany przez masowego odbiorcę i zniknął z rynku, nie stanowiąc nawet rarytasu dla kolekcjonerów.
3)
To również ciekawy trop – pamiętam początki rozmów o MP3 ze studentami – pierwsze z nich dotyczyły raczej
ilości posiadanych plików. Liczono to w ilości utworów np. 10 tys. Dzisiaj – raczej mierzymy to w trudności dostępu.
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pamiętać, że może stanowić też spory problem dla części użytkowników, niejako zmuszając ich do zbędnego uczenia się nowych funkcji wspierających działania addytywne, mnożenia powierzchni dyskowych (zamiast uczyć rozsądnego zarządzania),
przyzwyczajania do gabarytów urządzenia, interfejsu itd. (spójrzmy choćby na przypadek telefonii komórkowej – ogromny kryzys w firmie Nokia). Nie ominęła również,
dominującego w pierwszych latach XXI wieku, formatu mp3 – wielkość przestała
mieć znaczenie w czasach terabajtowych dysków, również swoisty kontratak rynku
wydawniczego nie jest tutaj bez znaczenia. Artyści sami rozpoczęli masową ofensywę
empetrójkową od „standardowych” działań, czyli wydawania utworów w tym
formacie i w zdecydowanie niższej cenie lub bardziej „nietuzinkowych” poczynań jak
rozrzucanie pendrive'ów z muzyką po toaletach (autorem happeningu był oczywiście
Trent Reznor) czy działalność mash-up'owa Cutimana, gdzie do zabaw kompilacyjnych włączone zostaje jeszcze odpowiednie przetworzenie obrazu – w czasach
YouTube jedna z najpopularniejszych strategii subwersywnych.
Obecnie, plik mp3 jest traktowany jako oczywistość w obrębie działalności każdego użytkownika – kompatybilność, przewidywalność, jakość to podstawowe cechy,
na które postawiłby uczestnik ankiety poświęconej formatom muzycznym. Do tego
dodać należy oczywiście łatwość archiwizacji – plik MP3 rozpowszechniany jako
antyinstytucjonalny fenomen został w końcu przez instytucję legitymizowany, jako
zwyczajnie „wygodny i tani”. MP3 zadomowił się również w przestrzeni miejskiego
trendu – niekoniecznie związanego bezpośrednio z działalnością muzyczną. Jak zauważa Barbara Wolek-Kocur, ostatnie lata to nowe wyzwania dla dyskursu medioznawczego – pojawił się bowiem nowy rodzaj mediatyzowanych ludzi – podestrians
– oznaczający miejskich podróżników, nierozstających się z białymi, „bolącymi” słuchawkami4.
Wydaje się, że ma rację autor interesującego artykułu The Social History of MP3,
w którym stawia tezę, że format ten z jednej strony drastycznie zatomizował rynek
muzyczny (setki milionów nagrań, które nie zawsze znajdą odbiorcę), ale z drugiej
5
strony – każdy fragment znalazł na swój sposób wydawcę . Właśnie na tym w dużej
mierze oparty był kapitał MP3 – owa atomizacja równała się decentralizacji i zagrażała komercyjnemu (wspomnianemu już), neoliberalnemu myśleniu o przemyśle
muzycznym. Silny opór instytucji rozpoczął się najpierw od konwersji Napstera
w sklep muzyczny, po nim nastąpiło wpisanie formatu w przestrzeń ITunes i Amazona. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacjami kuriozalnymi – Wojciech Cejrowski, prowadząc w radiowej Trójce program z muzyką latynoską, proponował przesłanie ciekawych utworów, nawet jeśli są pozyskane nielegalnie, bowiem radio za sprawą legislacji i pieniędzy (ZAIKS) może wprowadzić dany plik na ścieżkę prawa. Jarosław
Lipszyc w jednej z rozmów w „Krytyce Politycznej” bardzo wyraźnie nazwał taki stan
4)
Zob. szerzej: B. Wolek-Kocur, Technofetyszym czy cybernetyczny smog? W poszukiwaniu źródeł ponowoczesnego
konsumpcjonizmu technologicznego, Katowice 2011 [monografia pokonferencyjna w opracowaniu – brak tytułu].
5)
E. Harvey, The Social History of MP3, „Pitchfork” 29 sierpnia 2009. http://pitchfork.com/features/articles/7689the-social-history-of-the-mp3/ [dostęp: 18.10.2011]
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rzeczy swoistą „obsesją kontroli”, dominacją copyleftu nad copyrightem, co w pewnym sensie jest paranoją, bowiem kontrola nad obiegiem informacji w czasach
Facebooka jest wyłącznie marzeniem.
2. Ucieczka
Stałe miejsce w mainstreamie oznacza zawsze spore utrudnienia dla wielu twórców, bowiem trzeba liczyć się przede wszystkim ze sporą liczbą pośredników umożliwiających działalność artystyczną. Sam format również na tym tracił – wspomniane
już rosnące powierzchnie dysków, niskie koszty produkcji nośników CD czy DVD
powodowały, że słuchacze (zupełnie irracjonalnie) zaczęli dostrzegać stratność
formatu, przyznawać, że „to jednak słabiej słychać niż na AudioCD”.
MP3 stał się po prostu użytecznym narzędziem do gromadzenia danych, przesyłania plików, wykorzystywania muzyki w urządzeniach przenośnych. Zresztą sam plik
zmienił swoje oblicze od formatu ze stałą przepływnością (CBR) aż po VBR – przepływność zmienną wymagającą dobrego urządzenia, umożliwiającego szybkie przetwarzanie danych.
Łączenie MP3 z dose'ami wydaje się nie do końca oczywiste. O dose'ach coraz
częściej i coraz głośniej zaczęto mówić w USA na przełomie roku 2009-2010, chociaż
dźwięki stymulujące obie półkule mózgu znane są dużo dłużej – potwierdzeniem
niech będą choćby artykuły z lat 1998 - 20056, warto również wspomnieć o wszelkiego rodzaju modelach uczenia języka (SITA) czy muzykoterapiach, których efektyw7
ność bywa często przedmiotem naukowego sporu . W tym artykule interesują mnie
jednak nie psychofizjologiczne reakcje, prawdziwość i zasięg działania, a jedynie
socjokulturowe i medioznawcze aspekty pojawienia się dose'ów. Zatem za początek
dyskusji o 'cyfrowych dragach' uznaję wypowiedź Moniki Hesse, pracującej dla internetowego wydania „The Wasington Post”, która zauważa problem tzw. binaural
beats, mających rzekomo wprowadzać słuchacza w stany zbliżone lub nawet takie
same, jak te znane z narkotycznych sesji. Same nazwy dose'ów przypominają zresztą
te, utrwalone już w kulturze: marihuana, crack, adrenaline, acid, ketamina (przypominam: środek weterynaryjny, odkryty do innych celów przez hipisów jeszcze
w latach 60), LSD czy tak zwany trip – inaczej: magic mushrooms.
Swoistym novum jest przede wszystkim zasięg i sposób grupowania cyfrowych
narkotyków, który przedstawia załączony screen z najpopularniejszych polskich stron
www.idoser.pl

6)
Najpopularniejsze z nich dostępne są nawet w bibliografii Wikipedii, np. artykuły z „Phisiology and Behaviour”
czy „Anaesteshia”.
7)
Zob. szerzej: teorie Kornackiego, Galińskiej (portret muzyczny), Kierył (mobilny model reakcji muzycznej).
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Przyjrzyjmy się zatem wybranemu przykładowi:
Designer – to grupa dose'ów wspomagająca procesy twórcze, pozwalająca na
doświadczenia inspirujące. Znajdują się tam między innymi pliki o takich nazwach:
a-bomb czy black sunshine. Aby dokładniej przeanalizować zjawisko, posłużmy się
opisem jednego z nich, pliku o nazwie cliffhanger, by zrozumieć, jaki jest język i styl
opisu pożądanego doznania:
Cliff Hanger (dosł. - Klifowy Wieszak) jest kolejnym designerem, który nie przypomina żadnego
innego. Nazwa pochodzi od uczucia jakie ci daje: jakbyś stał na samej krawędzi bezdennej
przepaści, twoje palce wystają poza skałę, a oczy masz zamknięte. Wiesz, że stoisz nad przepaścią, CZUJESZ to, ale nie WIDZISZ tego! Cały świat nieznacznie wiruje, powietrze jest
rozrzedzone, ale świeże, masz uczucie zaćmienia, które towarzyszy na dużych wysokościach.
Spoglądasz w dół i widzisz pod sobą cały Wszechświat. Możesz po tym mieć zawroty, więc lepiej
słuchaj na leżąco. Nie jest to dose dla nowicjuszy, poleca się go profesjonalistom.

Zainteresowany użytkownik ma również możliwość przejrzenia forum, pod oficjalnym opisem znajduje się link przenoszący nas bezpośrednio do opinii użytkowników wykorzystujących właśnie ten plik. Akurat w przypadku cliffhangera, odczucia
są raczej negatywne – część doserów nie poczuła nic, inni wyłącznie znużenie, zaledwie kilku było zachwyconych efektem „wiszenia na krawędzi”:
Mam mieszane uczucie po tym dosie. Z jednej strony w okolicach początku czułem słaby lęk
i widziałem cień jakiejś postaci, później w okolicach połowy duży lęk i lewe oczy (straszne) ludzi,
jedno po drugim migawki takie, schiza jak nic, a zaraz po tym spokój, wręcz radość i uczucie
unoszenia sie prawej strony ciała. Z drugiej zaś strony to nie działo się zbyt długo, przez
większość czasu lipa. :-(

[Szelki Pana]
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Polecam, położyłem sie o 23 w łóżku pod kołdrą, ciemno w pokoju, pierwsze 15 minut
wyobrażałem sobie cały czas ten sam obraz klifu... potem.. potem stwierdziłem, że to nic... to
tylko moja wyobraźnia, rzuciłem to w dal, oczyściłem sie całkowicie i NIE MYŚLAŁEM
O NICZYM...
To co potem sie działo to masakra.. Nagle coś mi zaczęło wgniatać oczy do środka i cały się
pociłem, coś mnie jakby szarpało za nogi, a kołdra mnie zgniatała, sam podświadomie wgniatałem głowę w poduszkę (później całą noc mnie bolał kark ;d) i nagle zaczęło okropnie wirować,
strasznie! Na końcu po prostu zawisnąłem uwiązany na linie za nogi i tak wisiałem do końca, gdy
zdjąłem słuchawki myślałem, że wszystko jest do góry nogami i nie mogłem wstać, a sufit był
metr nade mną, masakra :-)

[Jackiew]
Zasięg i zakres dose'ów jest ogromny – niektóre proponują wrażenia jak w trakcie
jazdy z dużą prędkością; inne – jak ambie – sytuują nasze doznania gdzieś w okolicach
przedawkowania środków nasennych.
Jak wspomniałem wcześniej, nazwy własne dose'ów wyraźnie nawiązują do
używek znanych z oficjalnego obiegu – sytuacja rynkowa jest w tym względzie zupełnie inna niż w przypadku popularnych używek wprowadzonych na polski rynek przez
Dawida Batko – „króla dopalaczy”. Nazwy dopalaczy w zasadzie broniły dostępu do
wiedzy – efekt znany był jedynie po spożyciu, bo: Wyczesany Grzebień, Kutango,
Green Moher, Zerwikaptur, Sztywny Misza – mogą oczywiście sugerować ewentualny efekt, ale mogą również mylić – dla przykładu: Sztywny Misza, choć wrzuca nas
w kontekst erekcyjno-erotyczny, jest produktem kolekcjonerskim paraliżującym aparat mowy i ograniczającym władzę nad rękoma.
Ironizacja i udawana 'deprofesjonalizacja' rynku dopalaczy przyniosła zaskakujące
wyniki ekonomiczne i, jak pamiętamy wszyscy, były one przedmiotem publicznej
debaty, która swój finał znalazła w sądzie. Strategia tworzących i dystrybuujących
dose'y jest zupełnie inna, ceny względnie umiarkowane – oscylujące w okolicach
SMS Premium (10 – 25 PLN)8, nazwy natomiast mają za zadanie podkręcać atmosferę
naukowości, wyzwolenia, kontrkulturowości i wreszcie – mają twórcę (twórców),
choć anonimowych dla większości użytkowników, przenieść w rejony kultowości
i długotrwałego szacunku. Stereotypizacja i osławiona autoiluzja użytkowników
(jedna z klasycznych strategii w obrębie portalu społecznościowego) funkcjonują
również w obrębie polskich witryn skupiających entuzjastów dźwiękowych narkotyków. Na każdym kroku stykamy się tutaj z domniemanym profesjonalizmem: Dose
jest tylko wtedy publikowany, kiedy zaakceptuje go „spora grupa użytkowników” –
dominuje zatem poczucie obecności badań empirycznych, według twórców dose'y
nie uzależniają – nie pojawia się zatem efekt uboczny w postaci prawnych komplikacji
(choć mam świadomość, że to nie będzie trwały argument). Trwałym filarem, wspierającym kampanię „dose jest dla świadomych”, jest również fakt, że nie działa na
8)
Warto zaznaczyć, że efekt rynkowy potęgują dose'y z gatunku Premium – jest ich niewiele i osiągają astronomiczne ceny. Należą do nich Hand of God, Gates of Hades, Heaven' Door, Satan's Jackhammer [koszt: ok. 199$].
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wszystkich z taką samą siłą. Upraszczając sprawę – twórcy portalu, zachowując zasady egalitarności produktu serwują swoistą elitarność – plik jest w ostateczności dla
wybranych, tzn. dla tych, którzy panują nad swoim umysłem. Znosi to społeczne
porównanie do narkotyków tradycyjnych, bowiem nie ma takiej możliwości, by
odpowiednia dawka crack'u czy freebase'u nie zadziałała po 19 sekundach od
inhalacji.
3. DRG i MP3
Poznaliśmy już obie kontrkulturowe sfery działań. Gdzie zatem przebiega styk
pochodnych związanych z kulturą MP3 i ostatnią sieciową fascynacją – Idoserem?
Problem tkwi w dystrybucji samych dźwięków. Twórcy trzymają w tym względzie
sojusz z producentem programu dystrybucyjnego. Pliki dostarczane są bowiem
w wyjątkowo rzadkim formacie .drg, który rozczytywany jest wyłącznie przez program idoser.exe – darmową aplikację, której interfejs przypomina tradycyjne programy do pobierania i archiwizowania oraz odtwarzania plików muzycznych. I właśnie
w odtwarzaniu popularna empetrójka staje się pomocna, bowiem do używania
dose'ów niezbędne są nie tylko wysokiej jakości słuchawki. Można je podłączyć do
komputera i korzystać z programu, ale wprowadza to specyficzną atmosferę podłączenia czy nawet uziemienia użytkownika – ruchy zdają się być ograniczone, ze świadomości trudno wyrugować kwestię uzależnienia od prądu, długości kabla, buczenia
komputerowego wentylatora. Większość stron oferuje wcale niełatwą i daleką od
automatyzacji konwersję z .drg do MP3. Pytaniem otwartym pozostaje właśnie sprawa 'stratności' MP3 – jeśli fale przygotowane są w niemal laboratoryjny sposób, to
czy MP3 jest w stanie odtworzyć je z taką samą dokładnością?
Interpretację komplikuje jeszcze fakt, iż pierwsze wzmianki poświęcone dose'om
wyraźnie sugerowały (zdecydowanie na wyrost), że pliki te zapisane są właśnie
w opisywanym przeze mnie formacie – można tutaj mówić chyba o pojawieniu się
swoistego podstawowego błędu atrybucji, a kontrkulturowy, niepozbawiony historycznych skojarzeń charakter MP3 stanowił dodatkowe obciążenie. Na forach internetowych pojawiały się jeszcze do niedawna prośby lub instrukcje związane z konwertowaniem wyżej wymienionych plików, jednak od pewnego czasu potrzeby takiej
nie ma – z pomocą przychodzi sam program i-doser.exe, w którym umieszczono
przycisk export to mp3 – tym samym kolejny element empetrójkowej magii został
zagarnięty przez wszechobecny internetowy utylitaryzm.
2. Podsumowanie
Mowa o „nowym wcieleniu formatu mp3” jest wobec tego chyba na wyrost. Największą rewolucję MP3 ma już za sobą i należy podkreślić, że miała ona wybitnie
ekonomiczny charakter. Marzenie Fanninga i jego kolegi z akademika spełniło się
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wyjątkowo szybko, odrywając całkowicie MP3 od idealistycznych założeń jej propagatorów. Z drugiej strony, format ten jest nadal tak popularny, że stanowi oparcie dla
działań i poszukiwań nowej formuły zapisu intrygujących nas dźwięków. Najprawdopodobniej dlatego twórcy binaural sounds, owi magicy synchronizacji fal dźwiękowych uznali, że właśnie na fali trwałej popularności można wypromować modną,
nową jakość. Mimo że większość procesów medialnych nie ma charakteru natych9
miastowego, to można mówić chyba o pewnym 'boomie' na dose'y – zwłaszcza, że
dostęp do nich stał się wyjątkowo łatwy i tanieje – to również ma znaczenie. Obecnie
w sieci znajdziemy zatem zdecydowaną przewagę opisów doznań i ułatwień dostępu
do plików niż sporów, czy mają one wpływ na słuchacza, czy nie.
W efekcie nie tyle zyskujemy kolejny element pytania-układanki, nad którą pracuje wielu medioznawców, a która nadal jest niekompletna – (kim są użytkownicy
sieci?) co jeszcze bardziej pogłębiamy problematykę sieciowości (i internetu) jako
zjawiska, które coraz częściej określane jest mianem belief system10, gdzie nadrzędną
wartością jest wolność do…

9)
Świadczyć mogą o tym często pojawiające się artykuły – np. ostatni tekst M. Świętochowicz, Naćpani dźwiękami,
Newsweek 22 maja 2012.
10) Zob. szerzej: J. Ito, The Internet, Innovation and Learning – artykuł dostępny na stronie autora, ukazał się również
w „New York Times”.
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O KRYTYCE LITERACKIEJ ANNY WĘGRZYNIAK
(NA PODSTAWIE KSIĄŻKI CZYTAM, WIĘC JESTEM)

1

Pisanie o krytyce literackiej jakiegokolwiek autora jest zadaniem niełatwym,
niejako z góry skazanym na przyjęcie „uśmiercającego” żywą tkankę pisma obiektywnego dyskursu metakrytycznego, który powinien wydobyć na światło dzienne prawdę o tym, co ukryte a powtarzalne, stanowiące o istocie badanego zbioru sądów,
ocen wartościujących i przekonań danego krytyka formułowanych w dłuższym odcinku czasu. Pisanie takich tekstów, pretendujących do „modelowego” naukowego ujęcia badanego przedmiotu, przychodzi dużo łatwiej wówczas, gdy między „badającym” a „badanym” zachodzi więź światopoglądowego porozumienia, cicha (zakładana niejako a priori) wspólnota porozumienia dotycząca świata wartości i celów
uprawiania krytycznoliterackiego rzemiosła. Kiedy przed wielu laty, terminując u mistrzów krakowskiej szkoły krytycznoliterackiej (Wyka, Błoński, Kwiatkowski), pisałem
2
szkic O krytyce literackiej Mariana Stali , rozpoznając w pisarstwie autora Chwil pewności tropy hermeneutyczne zakorzenione w Wielkim Tekście Tradycji, ową wieź
głęboko odczuwałem. Teraz, kiedy próbuję wypowiedzieć się o tekstach krytycznoliterackich Anny Węgrzyniak, osoby od wielu lat związanej ze śląskim środowiskiem
3
humanistycznym , z pokorą muszę wyznać, iż owej wspólnoty „światoodczucia” nie
doznaję. Świat ponowoczesności, w którym bardzo mocno zakorzenione jest pisarstwo autorki Czytam, więc jestem, nie jest tak do końca „moim światem”. Co zatem
stanowi inspirację do napisania tego tekstu? W pierwszej kolejności próba zmierzenia się z niezwykłą osobowością Anny Węgrzyniak, której teksty miałem okazję nie
tylko czytać, ale i wielokrotnie słuchać, podziwiając niekwestionowany dar dialogowania Autorki z przyswajanymi i analizowanymi dziełami.
Podejmuję się zatem próby fenomenologicznego oglądu zjawiska, które – odwołując się do znanej formuły Jana Błońskiego – można by nazwać w tym konkretnym
1)
Tekst ten ukazał się wcześniej w książce Krytyka literacka na Śląsku, pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i J. Lyszczyny,
Katowice 2009, PAN Oddział w Katowicach, s. 181-190.
2)
M. Bernacki, O krytyce literackiej Mariana Stali, „Przegląd Powszechny” 2/1992. W zakończeniu tego szkicu
pisałem: „... krytyka literacka M. Stali jest jednym z najciekawszych, żywych przykładów uprawiania hermeneutyki
literackiej... „erudycja intertekstualna” autora Chwil [...] to przykład na to, jak krytyczny dyskurs przeradza się
w twórczy dialog z Wielkim Tekstem Tradycji zapisanej w słowie poetyckim, filozoficznym, teologicznym wreszcie;
dialog, który sam w sobie jest nieustannie ponawianym w różnych momentach historycznych zgłębianiem prawdy
o człowieku i jego świecie” (Ibidem, s. 327).
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przypadku pełnym dystyngowanego uroku „romansowaniem Anny Węgrzyniak z tekstami”. Ponieważ jednak żaden romans, jak powszechnie wiadomo, nie jest bezinteresowny, pod powierzchnią rozpoznanych fenomenów postaram się dojrzeć ukrytą
istotę (eidos) tej krytyki, a priori zakładając jej egzystencjalne (bardziej niż metafizyczne!) uzasadnienie.
Marta Wyka, przywołując formułę Jana Błońskiego „Krytyk jest lirykiem literaturoznawstwa”, pisała:
Funkcja tak rozumianego „liryzmu” polega na dopuszczeniu do interpretacji subiektywizmu
sądów, emocjonalności w przeżywaniu i opisywaniu cudzego dzieła, a także swoiste umysłowe
podniecenie wywołane samym faktem istnienia owego dzieła. Krytyk podobnie jak poeta
przeżywa tekst, potem zaś uruchamia warsztat, aby wzruszenie przerobić w materiał językowy,
4
i tyleż czyta dzieło, ile wprowadza odbiorcę we własne liryczno-krytyczne stany .

Zacytowaną wypowiedź chciałbym zderzyć z dwoma faktami: wypowiedziami
metakrytycznymi (autotematycznymi) samej autorki Czytam, więc jestem oraz
z ukrytym znaczeniem „parafrastycznego” tytułu jej książki. We Wstępie do Czytam,
więc jestem pisze Anna Węgrzyniak:
Czytanie, czyli dialog z wybranymi tekstami, pełni funkcję dwojaką: będąc zapośredniczoną
autorefleksją nie rezygnuje przecież z procedur badawczych, służących opisowi i wartościo5
waniu literatury .

A nieco dalej dodaje:
Nie pociągają mnie systemy czy programy, lecz kondycja ludzka i ekspresja pisarskiej osobowości
(„Duszy”, która nam wyszła ze słownika). Czytając rozmawiam z Innym o sobie, świecie i naszym
wspólnym zamieszkiwaniu, i choć doceniam prywatność lektury, wybór „rozmówców” narzuca
6
akademickie rygory (orientacja estetyczna) .

Przyjrzyjmy się bliżej tytułowi książki Anny Węgrzyniak, którego rozszyfrowanie,
jak wiadomo z krytycznoliterackiego doświadczenia, stanowi połowę sukcesu interpretacyjnego (w tytule bowiem, jak uczył mistrz Błoński, zawiera się skondensowane
do minimum przez autora przesłanie jego dzieła). Zdanie „Czytam, więc jestem”
w sposób jednoznaczny odsyła najpierw do znanej kartezjańskiej frazy „Cogito, ergo
sum” wypowiedzianej na początku XVII wieku i zawartej w Traktacie o metodzie
3)
A. Węgrzyniak, która przez wiele lat była pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od
roku 2002 współtworzyła (wraz z T. Stępniem) Katedrę Polonistyki w Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej.
4)
M. Wyka, Świat krytyki (nurty, teksty, osoby). Wprowadzenie, [w:] „Kartografowie dziwnych podróży”. Wypisy
z polskiej krytyki literackiej XX wieku, redakcja i wstęp M. Wyka, Kraków 2004, s. 10.
5)
A. Węgrzyniak, Czytam, więc jestem. Studia, interpretacje, glosy, Bielsko-Biała 2004, s. 5.
6)
Ibidem, s. 7.
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(1637) Descartes’a. Konotacje filozoficzne są w tym przypadku istotne, bo jeśli zestawić znaczenie zdania użytego przez Annę Węgrzyniak ze zdaniem francuskiego racjonalisty, to czytaniu (podobnie jak Kartezjusz myśleniu, a raczej własnej świadomości)
nadaje autorka prymat egzystencjalnego pierwszeństwa. Cóż może dalej oznaczać to
wyznanie? Bardzo wiele, przede wszystkim zaś to, że dla Anny Węgrzyniak czytanie
jest rzeczą absolutnie zasadniczą, niejako pierwszą, uzasadniającą jej egzystencję, jej
świadome, jako „człowieka czytającego”, istnienie. Tym samym daje się ona poznać
jako wierna uczennica Gustawa Flauberta, który powiedział: „Czytamy po to, aby
7
żyć” .
Drążąc konsekwentnie sens przyjętej przez autorkę parafrastyczno-frazeologicznej metafory, moglibyśmy zapytać, co stałoby się, gdyby akt czytania z jakichś powodów stał się dla niej niemożliwy. Odpowiedź musiałaby być radykalnie jednoznaczna
– niemożność czytania, będąca przecież nie tylko „pochłanianiem” coraz to nowych
tekstów, ale ich twórczym analityczno-interperatycyjnym „prze-twarzaniem”, oznaczałaby zapewne dla autorki stan „śmierci duchowej”, wegetację niezapośredniczoną
przez żaden przedmiot stanowiący pożywkę dla jej intelektu, wrażliwości estetycznej
i duszy spragnionej literackich podniet.
Chciałbym wskazać na inny jeszcze trop interpretacyjny pozwalający na pełniejsze
zrozumienie zastosowanego przez Annę Węgrzyniak tytułu jej książki. Otóż, być może
nieświadomie, sparafrazowała ona tytuł innego dzieła pt. Piszę, więc jestem opublikowanego na początku lat 90. ub. wieku przez krakowskiego literaturoznawcę Stanisława Jaworskiego. Recenzując tę pracę i nadając jej miano „jednej z ważniejszych
i ciekawszych pozycji literaturoznawczych w Polsce na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat”, Stanisław Balbus pisał:
Książka rozważa wszechstronnie jeden z najintensywniejszych sposobów ludzkiego istnienia,
bycia w świecie – twórczość literacką, ujmowaną nie od strony jej wytworów, gotowych dzieł
literackich, ale bardziej fundamentalnie – od strony procesu ich narodzin, procesu potraktowanego jako swoista seria aktów egzystencjalnych pisarza.
Dziełem literackim w najgłębszym i najszerszym sensie okazuje się cały proces twórczy. Proces,
którego początek niknie w mrokach pierwszych, tajemniczych najczęściej, inspiracji i natchnień,
a koniec, w oderwaniu od fizycznej osoby twórcy, rozprasza się w nieskończonej perspektywie
9
znaczeń kulturowych tekstu .

Czytając ponownie książkę Jaworskiego i próbując zestawić tezy w niej zawarte
z pisarstwem krytycznoliterackim Anny Węgrzyniak, zwróciłem uwagę na następującą tezę krakowskiego autora:

7)
Cyt. za: K. Koziołek, Zaczytana. O książce Anny Węgrzyniak: „Czytam, więc jestem”, „Świat i Słowo” 1(4)2005,
s. 280.
8)
S. Jaworski, Piszę, więc jestem. O procesie twórczym w literaturze, Kraków 1993.
9)
Ibidem (fragment recenzji Stanisława Balbusa zamieszczony na okładce książki).
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Dzieło literackie jest bowiem dla pisarza sposobem istnienia, poszerzenia swej egzystencji poza
10
ramy tego, co rzeczywiście przeżyte .

Powyższe słowa ukazujące taką „koncepcję dzieła, które się tworzy – i które tworzy twórcę” uzasadniane są w dalszym toku wywodu przez odwołania do koncepcji
dynamicznej wizji osobowości i procesu „indywidualizacji” C.G. Junga, który – jak
przypomina Jaworski – ten mechanizm rozwojowy pokazuje jako „dialektykę Ja
11
i nieświadomości” . A zatem proces twórczy rozumiany jako permanentne tworzenie
dzieła, swoista „never-ending story”, zakorzeniona w mrokach ludzkiej podświadomości przygoda egzystencjalna, objawiająca się w postaci dzieła napisanego, ale
przecież nie kończąca się na nim – uznać można za podstawowy wykładnik statusu
egzystencjalnego każdego „człowieka piszącego”. Przede wszystkim autora, ale także
12
komentującego go (pasożytującego niejako na jego twórczości) krytyka . Innymi
słowy, czytać, to nieustannie „być w drodze”, nigdy nie ustawać, bo grozi to acedią,
paraliżem kreatywnej woli, demencją ducha... Świadomość nomadycznego „bycia
w drodze” towarzyszącego krytycznoliterackiemu rzemiosłu nieobca była Janowi
Błońskiemu, kiedy pisał:
Krytyk przy tej robocie lubi jednak wyglądać przez okno, czy wielka hałastra linoskoków
i proroków, minstreli, pedagogów i duszoznawców nie zbiera się przypadkiem w nową podróż.
Jak Bóg da, podąży za nimi jeszcze raz, choćby na taborowym wózku, gotów do odegrania swej
podwójnej roli – ofiarnego kozła i trojańskiego konia13.

Stan gorączkowego, wręcz frenetycznego podniecenia, umysłowego wzburzenia
towarzyszącego aktowi „piszącego czytania” jako sposobu bycia w „tekstowym świecie” oraz wydobywania zeń ukrytych sensów egzystencjalnych, nieobcy jest także
Annie Węgrzyniak. Zwróciła na to uwagę jedna z pierwszych komentatorek jej dzieła,
Krystyna Koziołek, która w błyskotliwej recenzji Czytam, więc jestem pisała:
Wnikając w jej opowieści o spotkaniach z tekstami, trudno nie ulec analogii między tańcem
i czytaniem – w tym wspólnym doświadczeniu obu stanów, którym jest oszołomienie i odurzenie
człowieka, który ulega rytmowi muzyki lub słowa. Obie czynności: taniec i czytanie prowadzić
mogą do zatraty, albo inaczej szlachetnego zagubienia siebie w dziele.

10)

Ibidem, s. 12.
Ibidem, s. 18.
12) Według znanego określenia J. Sławińskiego „krytyk to podwójny intruz w przestrzeni literackiej”, który dokonuje
„gwałtu” zarówno na czytelniku, jak i na pisarzu, autorze dzieła (zob. J. Sławiński, Funkcje krytyki literackiej, 1962).
13) Cyt. za: M. Wyka, Świat krytyki...., op. cit., s. 17.
11)
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A dalej dodawała:
Materialność książki, lektury dzieciństwa (Tuwim, Leśmian – przyp. M.B.), „bezużyteczność”
czytania, lekturowy pośpiech, zmysłowość, wręcz „smakowitość” języka, to charakterystyczne
emblematy bycia tej autorki-czytelniczki14.

W tych rozpoznaniach dotykamy pierwszego istotnego składnika krytyki literackiej autorki Czytam, więc jestem. Jest nim gorączkowe (jakby neurotyczne, pośpieszne, pełne wewnętrznej dynamiki) „przeszukiwanie” motywów, tematów i proble15
mów . Tak jakby wszystko chciało się naraz objąć, wypowiedzieć, przemyśleć i nie
pominąć niczego, co ważne. Autorce jakby było szkoda czasu na efektowne wstępy
rodem z dawnej epoki, kiedy krytykom przechadzającym się po gościńcu kultury
towarzyszył zbytek czasu i komfort humanistycznego namysłu. Stąd tak częsty u niej
zwyczaj rozpoczynania tekstu krytycznoliterackiego od erudycyjnej tezy wprowadzającej odbiorcę in medias res poruszanych kwestii. Oto pierwszy akapit szkicu
o „nowych wierszach” Wisławy Szymborskiej, w którym Anna Węgrzyniak upiekła na
jednym ruszcie co najmniej dwie pieczenie. Po pierwsze, autorka dyskretnie polemizuje z modelem krytyki literackiej Jerzego Stempowskiego (vel Pawła Hostowca –
„nieśpiesznego przechodnia”) jako niemożliwej do spełnienia w świecie, który gna
gdzieś coraz szybciej i szybciej ignorując takie wartości, jak skupienie i kontemplacja.
Po drugie, daje się rozpoznać jako przedstawicielka nowoczesnej, trochę nostalgicznej (niejako Vattimowskiej16) szkoły czytania literatury, zwracającej uwagę na grę
słów i czające się pod nimi „niedomogi” czy też „ślady” ukrytego sensu, będącego
znakiem współczesnego zdekomponowanego świata:
Dawniej czytano niespiesznie, uczono się wierszy, a nawet poematów na pamięć, ich lekturę
celebrowano. Dzisiaj, zewsząd atakowani mnogością komunikatów, czytamy szybko i pobieżnie.
W pamięci zostają zdania-wizytówki, strzępy, frazy, szczególnie trafne metafory. Szymborska –
jak sądzę – horacjańsko wdrukowała się w pamięć czytelnika tytułami (wierszy, tomów): Wołanie do Yeti, Obmyślam świat, Radość pisania, Wszelki wypadek, Sto pociech, Wielka liczba,
Ludzie na moście, Koniec i początek... (można tę listę dowolnie powiększać), a każdy z nich otwie17
ra istotny „rozdział” współmyślenia z Szymborską o świecie .

Inny znakomity szkic Anny Węgrzyniak traktujący o poezji Szymborskiej – rozbudowane studium interpretacyjne wiersza Kot w pustym mieszkaniu – zaczyna się od
14)

K. Koziołek, Zaczytana..., op. cit., s. 276.
Graficznym śladem tej krytycznoliterackiej frenezji, która przypomina spisywaną „na gorąco” żywą mowę wykładu czy prelekcji są – jakże liczne w tekstach A. Węgrzyniak – słowa i zdania wtrącone (np. w nawiasie), częste cytacje
opatrywane znakiem cudzysłowu, pauzy, wielokropki, po norwidowsku r o z s t r z e l o n y druk, a przede wszystkim
krótki, podporządkowany rygorowi myśli tok syntaktyczno-logiczny wypowiedzi, w których nie ma miejsca na zbędne
słowa czy miałkie dłużyzny zastępujące zazwyczaj niedostatki oryginalnej myśli.
16) Zob. M. Bernacki, Finis modernae według Gianni Vattimo (omówienie książki G. Vattimo, Koniec nowoczesności),
„Świat i Słowo” 7(2)/2006, s. 245-250.
17) A. Węgrzyniak, op. cit., s. 147.
15)
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takiej oto refleksji, która od samego początku szkicu oświetla dalsze przemyślenia,
jest tezą podlegającą efektownemu rozwinięciu:
Po śmierci Bliskiego człowieka Szymborska pisze treny (Jawa, Rachunek elegijny, Kot w pustym
mieszkaniu, Pożegnanie widoku) zadziwiające dyskrecją w wyrażaniu uczuć i godnością żałoby
(przy pominięciu konsolacji). Znajdując formy jednorazowe wystawia śmierci „elegijny rachu18
nek” (obrachunek, porachunek), ukrywa rozpacz w medytacji zastępczej .

Każdy tekst Anny Węgrzyniak jest taki właśnie: wielowątkowy, skondensowany,
nabrzmiały od myśli, które układają się w intertekstualne ciągi skojarzeniowe i efektowne reinterpretacje wcześniejszych odczytań danego utworu czy twórczości konkretnego pisarza. Czytając Chmury Wisławy Szymborskiej, pisze autorka: „Rymem
lozańskim (ginąć-płynąć) Chmury nawiązują do wiersza Nad wodą wielką i czystą...,
w którym Mickiewicz >>nie zgrabił się<<”19. Analizując Kota w pustym mieszkaniu
stwierdza: „Po śmierci Bliskiego pozostaje Pustka. „Pełno nas a jakoby nikogo nie
było”, „szczere pustki w domu” – czytamy w słynnym trenie VIII. Właśnie brak, pustka
i niewiedza na temat przyczyny zniknięcia są nie do zniesienia dla tych, którzy zostają”20. Z obu przytoczonych cytatów wynika, że Anna Węgrzyniak, uruchamiając konteksty literackie pozwalające osadzić badany wiersz w nurcie klasycznym i „archetypicznym” dla polskiej poezji (Treny Kochanowskiego, „Rzecz lozańska” Mickiewicza),
nie rezygnuje przecież z modelu krytyki egzystencjalnej, która pod skorupami słów
dostrzega dramat obnażonego ludzkiego istnienia – po pascalowsku wątpiącego
i rozdartego, rzuconego w kosmiczną przestrzeń niepewności i metafizycznego lęku.
Ten trop egzystencjalny pojawia się też w interesującym szkicu komparatystycznym
Powojenny Miłosz i Różewicz. Koncepcja poety i poezji, w takim oto – naznaczonym
subiektywnym piętnem – wyznaniu:
A jednak Różewicz jest mi bliższy. Moralista bez pokus kapłańskich, wielki destruktor wszelkiej
„literackości” jest poetą m o j e j / n a s z e j epoki; jako kronikarz dnia dzisiejszego, wyzbyty
„anielskiej” pychy, w swoich „odkryciach” spotyka się z diagnozami socjologów i teoretyków
kultury. Nie profeta, lecz futurolog, Różewicz już w latach sześćdziesiątych zapowiadał postmodernizm (bez aprobaty), przewidywał „wielkie żarcie” na kulturowym „śmietniku21.

W tym samym tekście Anna Węgrzyniak – przywołując poglądy całej plejady
pierwszorzędnych krytyków (Wyka, Błoński, Łukasiewicz, Kłak, Kłosiński), których
prace poznała i przemyślała – stawia nowatorską i oryginalną tezę przewartościowującą dotychczasowe schematyczne ujęcie „dwóch podstawowych linii rozwoju”
polskiej poezji powojennej:

18)
19)
20)
21)

Ibidem, s. 177 (podkreśl. moje – M.B.).
Ibidem, s. 152.
Ibidem, s. 178.
Ibidem, s. 215.
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I właśnie w tym maksymalnym o t w a r c i u koncepcje Różewicza i Miłosza są porównywalne.
Recepcja obu twórców – chyba równoległa. Oni dwaj (nie Przyboś) wyznaczyli bieguny poezji
współczesnej. Porównując tak odmienne zjawiska (osobowości, programy, odbiory) trzeba
jednak pamiętać o tym, że praktykę artystyczną Czesława Miłosza określa praca translatora
i kompetencja literaturoznawcy, natomiast twórczość Tadeusza Różewicza wiele zawdzięcza
edukacji w kręgu plastyków i dobremu rozeznaniu we współczesnej sztuce – z jej tendencją do
22
kolaży i recyclingu .

Z podobnym zabiegiem mamy do czynienia w szkicu otwierającym tom Czytam,
więc jestem, poświęconym Leśmianowi. Anna Węgrzyniak, polemizując w nim
z dotychczasowymi standardowymi odczytaniami młodopolskiej zwłaszcza leśmianologii, wprowadza własny, oryginalny i nowatorski punkt widzenia pozwalający na
odbrązowienie autora Dusiołka i przywrócenie mu rangi jak najbardziej współczesnego (nowoczesnego) poety23, dla którego (podobnie jak dla Gombrowicza czy
Mrożka) ironiczno-satyryczny dystans oznaczał oswajanie metafizycznego lęku przed
„niebyciem”:
Nie neguję Leśmianowskiej wyobraźni mitotwórczej i bliskiej mu koncepcji artysty: „człowieka
pierwotnego”, który „myśli obrazami”, zwracam tylko uwagę na „śmiechowy” aspekt Leśmianowskiego słowa. [...]
Leśmian – czego zdecydowanie brakuje liryce młodopolskiej – zna wartość śmiechu: językowego
i sytuacyjnego. Śmiechu rubasznego, tragicznego, ironicznego, groteskowego. I właśnie śmiech
– istotny element Leśmianowskiej estetyki – decyduje o oryginalnej artykulacji metafizycznych
24
„przeczuć .

A w innym miejscu:
Autor Łąki śmiechem i paradoksem podważa młodopolski mit Absolutu. Młoda Polska nie lubiła
śmiechu. Patos lub szyderstwo. A Leśmian przedstawia się autoironicznie: „bywalec niebytu”,
„niebieski wyciruch”. Poetę (bohatera cyklu Postacie) cieszy sen, ułuda, „niepochwytność”.
Znikomka odczytuję jako manifest poetyckiej epistemologii: [...]
To bardzo współczesny i dowcipny manifest artystycznego „mącenia” cieniiluzji, nie-bytów – bez
wiary w możliwość dotarcia do Absolutu. Procesualnej „dziejbie” istnienia towarzyszą chwilowe
doznania, stany, wątpienia, marzenia... I jak tu orzekać o bycie? Franc Fiszer mówił: „Bytu nie
ma. Ty jesteś, ja jestem, ale bytu nie ma”. Sądzę, że poetycka metafizyka Leśmiana, którą wpląta25
no w różne filozofie, przed iluzją Absolutu broni się śmiechem .

Frenetycznemu tętnu i niepospolitej, faustycznej wręcz intertekstualnej erudycji
krytycznoliterackiej aktywności Anny Węgrzyniak, towarzyszą niezwykle precyzyjne
i olśniewające erudycją minianalizy wybranych fragmentów wierszy, w których – jak
22)

Ibidem, s. 216 (podkreśl. moje – M.B.).
Potwierdzeniem tych krytycznoliterackich intuicji A. Węgrzyniak niech będzie książka M. P. Markowskiego Polska
literatura nowoczesna (Kraków 2007), w której B. Leśmian uznany został za prekursora polskiego modernizmu
(a dokładniej rzecz ujmując, nurtu tzw. nowoczesności krytycznej).
24) A. Węgrzyniak, op. cit., s. 13.
25) Ibidem, s. 16.
23)
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udowadnia autorka – zamieszkują myśli najistotniejsze, newralgiczne dla pełnego
odczytania danego utworu. Oto dwa przykłady popisowych „rozbiorów” wierszy
Wisławy Szymborskiej:
Tytuł niby prosty, a przecież wyszukany, w kontekście wiersza, tomu i całej liryki Szymborskiej
przyjmuje wartość metafory, określającej postawę pod-miotu poznającego (skierowanie
spojrzenia na zewnątrz, zwrot ku rzeczy) i zarazem efekt takiego oglądu (horyzont ograniczony
zasięgiem wzroku, na pierwszym planie coś małego, pojedynczego, na ogół postrzeganego
w wielości). W pojęciu „widok” zawiera się ogólność, perspektywa, rozciągłość i mnogość elementów postrzeganych równocześnie („nadmiar”, „wielka liczba”), zaś przysłowiowe „ziarnko
piasku” to znak rzeczy najdrobniejszej, powszedniej, niegodnej uwagi, prawie niezauważalnej.
26
Z jednej strony widok na świat, na przyszłość, z drugiej – czułe dotknięcie kamiennej drobiny .

Można powiedzieć, że w tych kilku zdaniach będących nie tylko filologiczną, ale
i filozoficzną analizą tytułu wiersza Widok z ziarnkiem piasku, Anna Węgrzyniak
w sposób niezwykle koncentryczny i spójny oddaje istotę światoodczucia „późnej
Szymborskiej”, poetki nieustannie zadziwionej nad funkcjonowaniem mechanizmu
świata, którego nie da się przecież opisać językiem „wielkiej liczby”, czyli w sposób
statystyczny, powierzchowny, uogólniający. Zderzenie szerokiego i głębokiego horyzontu widzenia z uwrażliwieniem na detal i szczegół, to przecież jeden z centralnych
rysów tej poezji.
A oto przykład drugi – tym razem odnoszący się do wiersza Trzy słowa najdziwniejsze z tomu Chwila:
Uporządkowane szeregowo [„najdziwniejsze słowa” – przyp. M.B.] eufemistycznie otwierają/
zamykają perspektywę („widok”) spojrzenia poza życie. Słowa Przyszłość, Cisza, Nic precyzyjnie
(bez metafor) określają koniec/ kres/ śmierć jako bezczas, bezgłos, nicość. Zapisane dużą literą,
umieszczone na końcu wersu, w zapisie jedno pod drugim w pionie (dzięki czemu oko odbiorcy
dostrzega kierunek ku dołowi) – pojęcia układają się w graficzny znak końca, zaniku. Każde z nich
(„najdziwniejszych słów”) – przy zastosowaniu antytezy – ulega odwróceniu, zostaje zamienione w swoje przeciwieństwo. Mocną stronę nicości (co wzmacnia zapis) osłabia przeciwna
„strona człowieka”, po której jest życie („teraz”), nie ma absolutnej ciszy, „istnieje raczej >>coś<<
27
niż >>nic<< .

Warto tę inspirującą miniwykładnię wiersza Szymborskiej dokonaną przez Annę
Węgrzyniak skonfrontować z późniejszą o ładnych parę lat wypowiedzią Michała
Pawła Markowskiego, który sugeruje, iż analizowany wiersz jest po prostu banalny:
Czy potrzebna jest interpretacja tego wiersza? Choć poetka używa tu takich trudnych słów jak
Nic i niebyt, wydaje się, że sens jest oczywisty i całkiem go dobrze rozumiem. Chodzi o sprzeczność między tym, że powiedziane, i tym, co powiedziane. Mówienie o ciszy zabija ciszę, mówienie o przyszłości likwiduje ją, mówienie o nicości niweczy nicość. I tyle. Więcej nie da się o tym

26)
27)

Ibidem, s. 147.
Ibidem, s. 154.
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wierszu nic powiedzieć ponad to, że trzykrotnie poetka podkreśla rozbieżność mowy, czyli tego,
co jest, i tego, co nie ma. Czy jest coś w tym wierszu niezrozumiałego, co domagałoby się
28
interpretacji? Nie [...] .

Przytoczona powyżej interpretacja Anny Węgrzyniak przeczy słowom krakowskiego literaturoznawcy – kiedy bowiem Markowski koncentruje się wyłącznie na filologicznej analizie tekstu, autorka Czytam, więc jestem obiera zdecydowanie szerszy,
egzystencjalny horyzont interpretacyjny, patrząc na wiersz Szymborskiej z perspektywy wielu innych jej wierszy, w których podziw dla tego, co istnieje, zespala się
z bolesną świadomością nieuchronnego kresu, „skandalu śmierci”, niczym nieusprawiedliwionego faktu przemijania rzeczy świata tego. Czyż dostrzeżona przez Markowskiego „rozbieżność mowy”, nie jest godnym uwagi (wręcz kontemplacji) pretekstem
do filozoficznej interpretacji sensu zawartego w tym intrygującym wierszu? Pisze
Anna Węgrzyniak:
Konceptualną „grę w słowa” (poetycko-filozoficzny testament) – można interpretować w kilku
29
porządkach: antropologicznym, epistemologicznym, metapoetyckim .

A zatem: „programowa aprogramowość” polegająca na nieustannie ponawianych
30
aktach „piszącego czytania” sięgającego chętnie i zachłannie po wszelkie nowinki
krytyczno- i teoretycznoliterackie (strukturalizm i semiotyka obok fenomenologii
31
i rozmaitych szkół postmodernistycznych, w tym feminizmu ); pulsująca energią, frenetyczna wręcz dynamika tej krytyki, która próbuje szybko i dosadnie ująć omawianą
rzecz w jej istocie; erudycyjne minianalizy i miniwykładnie omawianych tekstów
literackich pisane przy uwzględnieniu poszerzonej perspektywy oglądu i zdradzające
niekłamane fascynacje autorki wieloma dziedzinami współczesnej humanistyki;
„feministyczna indukcyjność32” oglądu badanego zjawiska literackiego, która męskiemu punktowi widzenia operującemu najczęściej kategorią „wielkiej syntezy i abstrakcyjnego uogólnienia” przeciwstawia pogłębioną refleksję nad tym, co z pozoru mało
atrakcyjne semantycznie i powierzchowne, podane w szczególe i detalu, choć

28)

M.P. Markowski, op. cit., s. 70.
A. Węgrzyniak, op. cit., s. 154.
30) Wedle trafnego określenia K. Koziołek: „Piszące czytanie jest bowiem kolekcją chwil i zdarzeń, a >>znaki
prawdziwej namiętności zawsze są nieco niespójne<< (Roland Barthes)”, art. cit., s. 280.
31) W tomie Czytam, więc jestem znalazło się kilka ważnych szkiców poświęconych feministycznemu sposobowi
widzenia świata i kultury (np. Uczennice Przybosia, Matka w poezji kobiet, życie w podróży. O liryce Anny Frajlich).
32) Jak się wydaje, to właśnie ta cecha kobiecego światoodczucia zadecydowała w głównej mierze o tym, że
J. Przyboś nie pozostawił po sobie liczącej się „uczennicy”, która kontynuowałaby po roku 1945 linię jego awangardowej poetyki i liryki. Jak pisze A. Węgrzyniak: „Czego i jak uczyły się poetki od Przybosia trudno dowieść. Sądzę, że na
przeszkodzie stanął „męski” rodzaj percepcji, niemożność pogodzenia „kobiecego” otwarcia na „dotknięcie świata”
z agresywną projekcją „oka” (A. Węgrzyniak, Uczennice Przybosia, op. cit., s. 64).
29)
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niepozbawione, jak się okazuje, głębszych odniesień i znaczeń ; w końcu wyraźnie
egzystencjalny charakter dokonywanych wykładni, dla których literatura jest tylko
„pretekstem” dla wyrażenia i przemyślenia podstawowych problemów ludzkiej
egzystencji. Tak oto, w sporym uproszczeniu, przedstawiałby się zbiór najważniejszych cech pisarstwa krytycznoliterackiego Anny Węgrzyniak, które – w sposób daleki
od wyczerpującej i pełnej egzemplifikacji – starałem się dostrzec na przykładzie kilku
wybranych jej tekstów.

33) Vide omówiony w artykule „spór interpretacji” wiersza W. Szymborskiej Trzy słowa najdziwniejsze: kiedy
M.P. Markowski przykłada do tego tekstu założoną a priori abstrakcyjną matrycę ogólnikowego filologicznego
odczytania zawartej w nim treści, to A. Węgrzyniak dokonuje bardzo ciekawej, pogłębionej o wymiar językoznawczy
i filozoficzny wykładni tego wiersza.
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JEDNAK – CÓŻ Z TEGO?
CIERPIENIE, ZDROWIE, LITERATURA

Matka chorego na raka dziecka, która przez 'protest pieczątkowy'
nie mogłaby wykupić dla niego leków, miałaby pełne prawo obrócić w pył pół Warszawy...
Na pierwszy ogień poszedłby gabinet lekarza,
na drugi – apteka, która odesłałaby tę matkę z kwitkiem.
Nie wolno walczyć o swoje sprawy kosztem zdrowia, a nawet życia pacjentów!
- Agata Nowakowska, Dominika Wielowieyska, Gazeta Wyborcza 7-8 stycznia, 2012.

1
Zaratustra widzi cierpiącą ludzkość. W pieśni „O zbawieniu” „otoczyli go kalecy
i żebracy”; wizja ludzkości Zaratustry pokrewna jest Swiftowskiej. Człowiek jest
bytem zdeformowanym, a instrumenty obserwacji pozwalają nie tyle na nowo ustanowić porządek, co wydobyć i potwierdzić tegoż porządku zakłócenie: „'To ucho!
Ucho wielkości człowieka!' Przyjrzałem się lepiej i zaiste, pod uchem poruszało się
jeszcze coś, co było żałośnie małe, marne i mizerne! Zaprawdę potworne to ucho
siedziało na krótkiej, cienkiej łodydze – a łodyga ta była człowiekiem! Kto przyłożył
szkiełko do oka, mógł nawet rozpoznać małą, zawistną twarzyczkę, a także to, że na
1
tej łodydze dynda odęta duszyczka” . Deformacja, o której mówi Zaratustra, dotyczy
nie tylko wyglądu zewnętrznego, ale przede wszystkim duchowej kondycji człowieka.
Uderzający brak proporcji w budowie ciała („wszystkiego za mało, a jednego za
wiele”) sprawia, że indywiduum jawi się jako roz-członkowane; brak harmonijnego
związku między poszczególnymi organami powoduje stan chaosu w strukturze człowieka. Ludzkie indywiduum cierpi na chaotyczność własnej konstrukcji, toczy ją choroba uniemożliwiająca scalenie organów poprzez harmonijne relacje. Dehumanizacja świata nie polega na ogłoszeniu i praktykowaniu filozofii posthumanizmu, lecz
na tym, że człowiek przestaje istnieć jako „całość” (co daje się opisać jako stan „zdrowia”), a pojawia się jako „ułomki i cząstki”. Retoryka Nietzschego, który przynajmniej
dwukrotnie mówi o tej sytuacji jako o „strasznym przypadku” pozwala rozumieć ową
cząstkowość ludzkiego bytu w kategoriach choroby.
1)
F. Nietzsche, To rzekł Zaratustra, przeł.S. Lisiecka i Z. Jaskuła. Biblioteka Gazety Wyborczej: Warszawa 2005,
s. 136.
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2.
W pierwszym akcie Koriolana Szekspir każe nam wysłuchać długiej tyrady, której
przesłanie przenosi zastrzeżenia Zaratustry dotyczące kondycji ludzkiego indywiduum w sferę społeczną: rewolucja jest niebezpiecznym stanem wrzenia, w którym
poszczególne części społecznego ciała (przypomnijmy znamienne angielskie określenie body politic) wypowiadają łączące je dotychczas zobowiązania harmonijnej
relacji. Oto zarys tej sytuacji przedstawiony przez Meneniusa: „Pewnego razu wszystkie członki ciała/ Powstały przeciw brzuchowi z zarzutem,/ Że jak wir ssący tkwi
pośrodku ciała:/ Leniwy, gnuśny, chłonąc nieustannie/ Jadło i nie chcąc pracować jak
2
inne,/ Podczas gdy one patrzyły, słuchały,/ Chodziły, czuły, myślały, tworzyły [...]” . To,
co pisze Szekspir i to, o czym mówi Nietzsche łączy przeświadczenie, że w istocie harmonijność relacji mając położyć kres rozczłonkowaniu (Zaratustra: „I to jest cała
twórcza myśl i dążenie, że w jedno przetwarzam i zbieram to, co jest ułomkiem,
zagadką i strasznym przypadkiem”) polega na takim ułożeniu organów, że godzą się
one na władzę pewnego ośrodka dającego się opisać jako „centrum”. To zaś prowadzi
do kolejnego wniosku: będąca synonimem zdrowia harmonijność relacji jest niczym
innym, jak przyzwoleniem na władzę, by nie rzec „przemoc”, siły porządkującej pozostałych uczestników siatki relacji. Helmuth Plessner ujmuje to w lapidarną formułę:
„Wspólnota bez centrum, panowanie bez podwładnych jest nie do pomyślenia”3.
Wygląda na to, że zdrowie polegające na scaleniu tego, co było „ułomkiem” konstruuje się w oparciu o siłę jednego z „ułomków” zdolnego do przejęcia władzy nad resztą
elementów. Zdrowie byłoby więc nierozerwalnie uwikłane w chorobę, całość nie do
pomyślenia bez triumfu części.
3.
W dramacie Szekspira senatorowie bronią ustalonego porządku nakazującego
poszczególnym cząstkom podporządkowywać się cząstce najistotniejszej, przy czym
sama główna metafora, jaką posługują się senatorowie, ma za zadanie przesłonić
zasadnicze przesłanie ich przemowy. W myśl tego przekazu praktyka polityczna społeczeństwa polega na przejęciu władzy przez pewien segment („cząstkę i ułomek”),
a następnie skonstruowaniu skomplikowanego dyskursu politycznego oraz tropów
retorycznych mających owo przejęcie władzy „naturalizować”, to znaczy nadać mu
wszelkie pozory harmonijnej relacji. Polityczna krytyka uprawiana przez Szekspira
zmierza do przenicowania tego stanu rzeczy: doświadczenie polityczne składa się
z dwóch elementów – należy obnażyć rozziew między sferą retorycznej konstrukcji
rzeczywistości politycznej a faktycznymi działaniami w sferze publicznej, lecz wskazując na pustkę retorycznych zabiegów paradoksalnie uświadamiamy sobie ich skuteczność. W Juliuszu Cezarze Antoniusz w słynnej przemowie na pogrzebie Cezara okaże
2)
W. Shakespeare, Coriolanus, przeł. M. Słomczyński, [w:] W. Shakespeare, Dzieła wszystkie, przeł. M. Słomczyński.
Wydawnictwo Zielona Sowa. Kraków 2004, s. 536.
3)
H. Plessner, Granice wspólnoty. Krytyka radykalizmu społecznego, przeł. J. Merecki. Oficyna Naukowa. Warszawa
2008, s. 49.
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się demiurgiem rzeczywistości, a mordercza brutalność czynów dokonywanych przez
tłum kontrastuje z pozorną niewinnością słów, które nawołując do pokoju w istocie
podsycały wojnę. „Zdrowie” społeczeństwa (powrót do stanu ładu wymierzonego
nienaruszalnością władzy) jest warunkowany „chorobą” manipulującego dyskursu.
Zdrowie jest chore, a choroba prowadzi do osiągnięcia owego zdrowia. Pierwszym
krokiem w stronę ozdrowienia jest więc rozpoznanie wzajemnych relacji między
zdrowiem a chorobą, nieopatrywanie żadnego z tych stanów jednoznaczną etykietą
dobra lub zła. Nietzsche pisze o tym w Ecce homo: „Sam siebie wziąłem w garść, sam
siebie uzdrowiłem: pierwszym do tego warunkiem – każda fizjologia to przyzna – że
się w gruncie jest zdrowym. Typowo słabowita istota nie może ozdrowieć ...; dla
typowo zdrowego może przeciwnie chorzenie być nawet energicznym stymulans do
życia, do więcej życia”4.
4.
U Nietzschego jest inaczej. Gdy Antoniusz przynajmniej z początku działa ożywiony niechęcią do tego, co się stało, odrzuceniem tego, co „było” (w tym przypadku jest
to zamach na życie Cezara), Zaratustra dąży do ozdrowienia poprzez akceptację tego,
co minione. Zdrowie jest pogodzeniem się z tym, co było. Szybko zauważymy jednak,
że to zbyt proste rozwiązanie: zdrowie jedynie pozornie jest koncyliacyjnym stosunkiem do przeszłości, w istocie natomiast chodzi o coś więcej, o rzecz – jak mówi Zaratustra –„wyższą niż wszelkie pojednanie”. Ozdrowienie oznacza więc nie tyle gotowy
stan, co dążenie. Dodajmy od razu – dążenie pozbawione możliwości spełnienia
z dwóch powodów. Pierwszym jest to, że projekt ów jest permanentnie zawieszony
w przyszłości. Twórcza wola mająca być siłą sprawczą owego spełnienia stawia przed
sobą zadanie sięgnięcia wyżej niż gest pojednania, lecz nie potrafi wskazać żadnego
przykładu wypełnienia tego zadania. Wszystko pozostaje „ułomkiem” i „strasznym
przypadkiem”, dopóki wola nie powie „tak chcę”, „Ale czy już tak powiedziała? I kiedy
to się zdarzy?”. Na te pytania nie ma odpowiedzi, bowiem wola nie została „odprzęgnięta od własnej głupoty”. Schorzenie woli („głupota”) uniemożliwia powrót do
zdrowia, ale jednocześnie właśnie żywione przez wolę pragnienie powrotu do zdrowia warunkuje ozdrowienie. Zdrowie byłoby więc niespełnialnym planem i chęcią
woli, nieustannie usiłującej dojść do ładu z niemożliwością wywiązania się z tak
postawionego zadania. Drugi zaś powód jest natury dydaktycznej: nie ma możliwości
nauczenia się sposobów osiągania celu, jakim jest ozdrowienie. Nietzsche zapyta
„lecz jak ma się to jej [woli –T.S.]udać?”, skoro zdrowie jest pojęciem i stanem pozbawionym mapy, a nawet wręcz sprzecznym z dotychczas obowiązującymi mapami
wyznaczającymi metody postępowania określone przez Zaratustrę jako „bajdurzące
śpiewki szaleństwa”. Zdrowie jest więc dążeniem ku zdrowiu, wysiłkiem, trudem,
w którym nie wspomogą nas ani dotychczas przyjęte zachowania, ani też opanowanie jakiegoś jednego dyskursu, który byłby językiem zdrowia, tworzył siatkę jego
4)

F. Nietzsche, Ecce homo, s. 11.
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pojęć, a co za tym idzie umożliwiałby pedagogikę ozdrowienia. W finale cytowanej tu
pieśni Zaratustry dowiadujemy się, że Nietzscheański filozof mówi różnymi językami
(inaczej do uczniów niż do „kalek i żebraków, inaczej do siebie niż do uczniów),
a najchętniej powstrzymałby się w ogóle od zabierania głosu („Trudno jest żyć z ludźmi, bo takie trudne jest milczenie”). Zdrowie milczy, a zważywszy na społeczne uwarunkowania człowieka jest to stan niemal niemożliwy. To milczenie zdrowia znów
zbliża go do słabości choroby, która nie potrafi celnie nazwać cierpienia, ale też
niemoc ta powstaje na skutek poczucia nieprzezwyciężalnej samotności chorego. Kto
cierpi jest Robinsonem wyrzuconym na bezludną wyspę, z dala od żeglownych szlaków. „Samotność jest stanem egzystencjalnym właściwym każdej chorobie”5.
5.
Czy zatem cierpienie i mowa są wzajemnie sobie właściwe? Z jednej strony tak,
bowiem język jest często nie tyle ucieczką przed cierpieniem (tego zadania nie da się
wszak wykonać), co jedynym sposobem radzenia sobie z nim. Hiob, wielki patron
wszystkich cierpiących, od samego początku wie, że pozostało mu tylko słowo. Klęska
goni klęskę – najpierw jest spustoszenie życia jednostki tracącej niespodziewanie
rodzinę, zdrowie i mienie, potem – jak w każdej sytuacji granicznej – rozpoznanie
kruchości i przygodności ludzkiego losu i ludzkiej kondycji. Nie ma się gdzie schronić;
nawet noc przynosi taniec groźnych widm. Mówi Hiob do Boga: „Gdy pomyślę: Pocieszy mnie moje łoże, ulży narzekaniu memu moje posłanie, Wtedy straszysz mnie
snami i trwożysz mnie widziadłami […]” (7.13-14). W tej sytuacji pozostaje jedynie
mowa; już tylko słowem możemy próbować oddzielić się od wielkiej otchłani („Tak
obłok się rozchodzi i znika, tak nie wraca ten, kto zstąpił do krainy umarłych”, 7.9).
Mowa, aby spełnić tę rolę, nie może być „wyrozumowana”; wszelkie racjonalizujące
rzeczywistość „kalkulowanie” skazane jest na porażkę, Mowa Hioba nie jest, jak to
dzieje się z mową jego trzech przyjaciół, teodyceą; nie próbuje Boga bronić, rodzi się
z ciała i cielesnej boleści ma dać wyraz: „Dlatego też nie mogę powstrzymać ust
swoich, będę mówił w utrapieniu mojego ducha, będę narzekał w goryczy mojej
duszy” (7.11). To utrapienie duch i gorycz duszy (a nie rozum) jest źródłem mowy, zaś
presja owego utrapienia i goryczy jest tak wielka, że usta przemawiają niejako same.
Potoczny idiom „słowa cisną się nam na usta” znajduje tu doskonałe zastosowanie.
Dlatego racjonalny Bildad z Szuach może napomnieć Hioba wytykając mu właśnie
niepanowanie nad mową. Gdy spotyka nas cierpienie, powinniśmy wzmóc nadzór
nad słowami, to zaś akcentuje nieufność wobec ciała. Mowa, która wypowiedziała
posłuszeństwo ratio, mowa zrodzona niejako bezpośrednio z ciała spustoszonego
i napełniającego duszę goryczą, jest niszcząca niczym sztormowy wiatr. Bildad: „Jak
długo będziesz tak mówił? Jak długo słowa twoich ust pędzić będą jak wiatr gwałtowny?” (8.2). W przeciwieństwie do takiego języka Bildad nakazuje powrót do słowa
cierpliwie badającego i dochodzącego nie tego, co teraz (a wszelkie cierpienie jest
5)

S. Griffin, The Eros of Everyday Life. Essays on Ecology, Gender and Society. Anchor Books. New York 1995, s. 211.
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radykalną intensyfikacją momentu „teraz”, potwierdzeniem palącej i nieodwołalnej
konieczności życia spełniającego się w każdym poszczególnym momencie; wszak nie
można cierpienia odłożyć „na potem”), lecz tego, co zdarzyło się dawniej, a czego
konsekwencje ponoszę teraz. Hiobowemu słowu zrodzonemu z cierpienia, Bildad
przeciwstawia słowo działające w sposób rozumowy kalkulująco i dociekliwie: „Bo
zapytaj, proszę, dawniejszych pokoleń i rozważ, czego ich ojcowie doświadczyli -/
Wszak my od wczoraj jesteśmy i nic nie wiemy, gdyż nasze dni są cieniem na ziemi”
(8.8-9). Cierpienie dzieje się zawsze i nieodwołalnie „teraz”, jest „pilne” i „nie cierpiące zwłoki”. Tymczasem przyjaciel Hioba pragnie złagodzić cierpienie „grając na
zwłokę”; cierpienie jest nie tylko czymś do „przeżycia”, lecz przede wszystkim czymś,
co należy poznać i umieścić w długim łańcuchu ludzkich spraw („Wszak my od wczoraj
jesteśmy”). Bildad zmierza do zneutralizowania palącej nagłości „teraz” przy pomocy
wystudiowanego obrazu „wczoraj”, mającego objaśnić przyczyny obecnego stanu
rzeczy. Aby tak mogło się stać, trzeba zastąpić słowa „spustoszonego” ciała słowami
dowodzącymi rozumowo wykazanej słuszności. Stąd Sofar z Naama, trzeci przyjaciel
Hioba, może powiedzieć surowo: „Czy na ten potok słów nie ma odpowiedzi i ten
gadatliwy mąż ma mieć słuszność?/ Czy twoja gadanina ma zmusić ludzi do milczenia
i gdy ty szydzisz, nikt nie ma ci się sprzeciwić?” (11.2-3). Słowo Hioba wywodzi się
z cierpiącego ciała i rozpaczliwie pragnie ulgi; słowa przyjaciół cierpiącego męża
z ziemi Uz należą do porządku rozumowej debaty i pragną słuszności.
6.
Dlatego napominający Hioba Elifaz z Temanu zakończy swoją kwestię znamiennym oświadczeniem: „Oto, cośmy zbadali. Tak to jest. Ty zaś słuchaj i rozważ to sobie”
(4.27). Problem polega jednak na tym, że modalności postępowania zalecane w tym
wystąpieniu nie przydadzą się cierpiącemu. Jemu nie zależy na wynikach studiów
i badań, nagłość cierpienia nie zostawia mu czasu na cierpliwe i mozolne rozważanie
(Elifaz wytyka przyjacielowi to, że „stracił cierpliwość”, 4.5). A nade wszystko – jeśli
cierpiący coś kwestionuje, to właśnie proste oznajmienie konstatujące akceptująco
stan rzeczy. „Tak to jest” – oto, czego cierpiący nie jest w stanie przyjąć do wiadomości. To, co „jest”, jest bowiem nie do przyjęcia i język ma właśnie dać wyraz owej
odmowie przyjęcia tego, co jest. „Tak to jest” oznacza przyzwolenie i zgodę na to, że
to, co „jest”, jeśli nawet nie jest dobre, jest tym, co być powinno. Tymczasem żaden
cierpiący nie może przystać na taki stan rzeczy.
7.
Problem konfrontacji Hioba z trójką przyjaciół dobrze przedstawia dylemat
spotkania pacjenta z lekarzem. Medyk zadając banalne pytanie, „co panu dolega?”,
musi pamiętać, że otwiera tym przestrzeń dramatycznego napięcia. Ten, któremu
postawiono to pytanie, musi (1) opowiedzieć, co go boli, zdać sprawę ze swojego
cierpienia, czyli z tego, co najbardziej intymne, najbardziej prywatne, musi uzewnętrznić to, co najbardziej wewnętrzne; (2) musi wyrazić to w sposób zrozumiały,
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artykułowany, stoi przed nim zadanie wyjaśnienia tego, co ciemne, mroczne i nieartykułowane. Z bólu przecież się krzyczy, a nie formułuje poetyckie opisy. (3) Musi się
streszczać, bo lekarz „nie ma czasu”, podczas gdy ból ma cały czas tej ziemi. Cierpienie
wypełnia nas bez reszty, wypełnia, przesłania cały świat, nie potrafimy sobie wyobrazić, że był taki czas, gdy nie cierpieliśmy. Jeśli rację ma Czesław Miłosz pisząc: „co
człowiek czuje i myśli, nie zostanie wyrażone”6, tym bardziej niewyrażalność owa
odnosi się do cierpienia. Tak myśli o tym Emily Dickinson:
Cierpienie - ma w sobie jakąś Cząstkę Pustki –
Nie przypomina sobie chwili,
kiedy się zaczęło – ani tego, czy był
7
taki czas kiedy go nie było – .

Z lektury tekstu wynika niewątpliwie, że cierpienie jest trwałe. Niesie w sobie
tajemnicze „coś” (co Dickinson nazywa „jakąś Cząstką Pustki”, an Element of Blank),
co podtrzymuje nieustępliwą trwałość boleści. Nawet jeśli bezpośrednia dolegliwość
fizyczna znika, jeśli ustępują objawy i zostaje zlikwidowane ognisko bólu, pozostaje
owo „coś”, które sprawia, że cierpienie nie opuszcza człowieka. Jest do nas w najlepszym tego słowa znaczeniu „przywiązane”, a słowa tego używamy w takim sensie,
w jakim mówimy o „przywiązaniu” psa do swego człowieka-pana. Ale nie możemy nie
słyszeć w tym słowie złowróżbnego dzwonienia łańcucha: w gospodarstwie bytowym człowieka cierpienie jest psem stróżującym domowi naszego bycia. Pozostaje
jeszcze jeden element: to, co przywiązuje, jest – z konieczności – tym, co łączy; być
może łączenie to wbrew woli (jak w przypadku psa łańcuchowego), być może jest
w nim ciepło wierności tego, co nie odstępuje nas ani na krok, ale summa
summarum – to, co łączy, w jakimś sensie scala. Zauważył to, czytając Georga Trakla,
Martin Heidegger: „Czym jednak jest ból? Ból rozdziera. Jest rozdarciem. Atoli nie
rozdziera on na oddzielne strzępy. Ból rozdziera, tnie, tak jednak, że zarazem wszystko
8
ściąga do siebie, skupia w sobie” .
8.
Tak jak rozdarcie, jakim jest ból, otwiera dwa brzegi rany, tak w cierpieniu czas
zostaje jakby „rozcięty” na dwie części. W zranionej materii czasu muszą się „zabliźnić” dwa czasy: czas cierpiącego, który jest bezmierny, a przez to bezcenny, i czas
lekarza, który ma swoją miarę i swoją cenę. Dobry lekarz potrafi te dwa czasy ze sobą
„zszyć”. Takie zabliźnienie tych dwóch sposobów przeżywania czasu, to początek
terapii, początek procesu zdrowienia. Gdy pacjent mówi z goryczą „lekarz się spieszył, nie miał czasu”, chce powiedzieć tyle: nie zrozumiał tego, że cierpię, a skoro tak,
6)

Cz. Miłosz, „Epigraf” z tomu Nieobjęta ziemia, [w:] Cz. Miłosz, Wiersze wszystkie. Znak. Kraków 2011, s. 791.
E. Dickinson, Final Harvest. Emily Dickinson's Poems. Toronto 1961, s. 166.
8)
M. Heidegger, „Język”, [w:] M. Heidegger, W drodze do języka, przeł. J. Mizera. Wydawnictwo Baran i Syszczyński.
Kraków, 2000, s. 20.
7)
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to jak może mnie wyleczyć? Nie ma leczenia bez spotkania dwóch czasów. Można
powiedzieć, że zadanie pacjenta jest trudniejsze od zadania lekarza. Medyk patrząc
na objawy choroby, znając dobrze procedury diagnostyczne oraz dostępne medykamenty, ma przed sobą jasną mapę postępowania. Jest jednym z przyjaciół Hioba, wie,
co ma robić. Chory jest bezradny; nie tylko nie wie, co ma „robić” (tu jest zależny całkowicie od leczącego i, niestety coraz częściej, od medycznej biurokracji), co więcej –
nie wie nawet tego, co ma „powiedzieć”. Wszyscy my, pacjenci, my – chorzy, znamy tę
dokuczliwą sytuację: jak mam opisać swój ból, który przecież nie tylko jest wyłącznie
„mój” (mogę podzielić się radością, ale nie mogę nigdy podzielić się swoim bólem),
ale który stawia opór językowi. Co mam powiedzieć? Że „szarpie”, „szczypie”, „dusi”,
kłuje”, „uciska”, skoro większość tych słów nie trafia w sedno sprawy, a części z nich
mogę używać pod wpływem sugestii, lektury popularnych opisów choroby i jej symptomów, etc. Znaczna część cierpień chorego, to właśnie ta niemoc – niemoc wypowiedzenia z siebie bólu, bowiem gdyby go trafnie nazwać, wówczas słowo to
miałoby moc magiczną: wy-powiedzieć ból znaczyłoby wy-rzucić go z siebie, pozbyć
się, oczyścić się. Choroba jest słabością języka; uzdrowić, to w znacznej mierze nadać
moc językowi. To dlatego chcemy się „wygadać”; to bowiem znaczy, że przynajmniej
na chwilę wy-gadujemy siebie z zaklętego, ciemnego kręgu boleści, wyciągamy się
z bagna cierpienia niczym baron Münhaussen za sznurówki naszych własnych słów.
Tylko wydostawszy się jakoś (co nie jest przecież możliwe, ale życie polega na próbowaniu) z siebie mogę doznać ulgi. „Ze swego doświadczenia wiedziała, że człowiek
nigdy nie doznaje ulgi w sobie samym (…), spokój przychodzi zawsze z jądra ciemności. Tracąc swoją osobowość człowiek pozbywa się zamętu, pośpiechu i podnie9
cenia” .
9.
Najczęściej jednak zostajemy z ciemnym szumem cierpienia w sobie, cierpienia,
które medycyna potrafi opisać naukowym językiem (Elifaz z Temanu: „Oto cośmy
zbadali”) i któremu potrafi zaradzić przy pomocy coraz lepszych środków uśmierzających, ale którego chory nie potrafi wy-powiedzieć. Wielka niemota cierpienia – to
z niej musi sobie zdać sprawę lekarz, bowiem stoi przed nim człowiek głęboko bezradny: nie wie jak się z bólem uporać (w tym pomoże mu lekarz), nie potrafi cierpienia
wypowiedzieć (a tu już lekarz jest mniej pomocny). Virginia Woolf tak opisze tę
sytuację: „Język angielski, który potrafi wyrazić myśli Hamleta i tragedię Leara, nie
posiada słów, które wyraziłyby uczucie dreszczy, czy bólu głowy. Byle uczennica, gdy
się zakocha, ma do dyspozycji Szekspira i Keatsa, którzy pomogą jej wyrazić to, co
czuje; lecz niech cierpiący na ból głowy ma opisać go lekarzowi, a moce języka natychmiast słabną. Nie ma żadnych gotowych formuł. Musi sam szukać słów, tworzyć

9)

V. Woolf, Do latarni morskiej, przeł. K. Klinger. Czytelnik. Warszawa 1962, s. 94.
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słowa, w jednej ręce trzymając swoje cierpienie, w drugiej zaś nieuformowaną magmę języka i uderzając nimi o siebie będzie się starał utworzyć jakieś nowe słowo.
10
Najprawdopodobniej będzie śmiechu warte...” .
10.
Wróćmy do Nietzschego. W pieśni „Ozdrowieniec” Zaratustra daje wyraźnie do
zrozumienia, że choroba rozbrzmiewa głosem tego, co burzy zwyczajowy porządek
rzeczywistości. Filozof pragnie rozumieć cierpienie jako budzenie i nasłuchiwanie
„przepastnej myśli”. Głos tego, który nasłuchuje (i który w związku z tym sam cierpi)
spełnia dwie role: otrząsa nas z przyzwyczajeń („Wstań! Wstań! […] Strząśnij ze swych
11
oczu sen i wszystko, co głupie, ślepe!” ) oraz jest lekarstwem rozpoczynającym proces zdrowienia, mający prowadzić do przezwyciężenia dotychczasowego człowieka.
Nim Zaratustra sam pogrąży się w chorobie („Ledwo Zaratustra wyrzekł te słowa,
runął na ziemię jak nieżywy i długo nie dawał znaku życia. Kiedy zaś znowu doszedł do
siebie, był blady i drżący, leżał i długo nie chciał ani jeść, ani pić”) powie, że jego głos,
głos tego, który jest już tylko ustami przepaści („Moja przepaść mówi”), „jest lekiem
dla tych nawet, którzy urodzili się ślepcami”. Cierpiący jest ciemnym otworem
w materii bycia, z którego przemawia przepaść. Gdy Hiob twierdzi, że „nie może powstrzymać swoich ust”, zdanie to jest czymś więcej niż retorycznym tropem: wyraża tę
samą bezradność wobec tego, co mówi w nas i przez nas w boleści.
11.
Niewątpliwie zdrowie i chorobę trzeba odnieść nie tylko do psychosomatycznego
dobrostanu człowieka, ale przede wszystkim do kwestii sposobu, w jaki człowiek
bytuje w świecie. Jeśli Zaratustra przedstawia siebie w cytowanej pieśni jako „orędownika cierpienia”, chce powiedzieć, że niezbędny jest wstrząs zdolny do wyprowadzenia nas ze stanu bycia nieautentycznego, określanego jako „powrót małego człowieka”. Potrzeba zatem ostrego doświadczenia słabości („runął na ziemię jak
nieżywy”), aby mógł rozpocząć się proces zdrowienia. Zdrowienie to polega na rozpoznaniu, wytropieniu obecności w sobie „małego człowieka”, a następnie na „czynieniu” pieśni. Mówimy o „czynieniu”, aby nawiązać do greckiego poiesis, które nie
odnosiło przedmiotu do świata sztuki i odrębnego doznania ostatecznego, lecz
nawiązywało do tworzenia związanego z doświadczeniem źródłowej prawdy. Pisze
Heidegger: „Czym była sztuka? Może tylko przez krótki, wzniosły czas? Dlaczego
nosiła proste miano techne? Bo była odkrywaniem dobywającym i wy-dobywającym,
a przeto przynależnym do poeisis […] Sztuka jest odkrywaniem czegoś prawdziwego
w piękne […]”12. To zaś mogłoby oznaczać, że sztuka ma (a przynajmniej wyjściowo
miała) terapeutyczną zdolność „bliźnienia” człowieka i świata. Dzięki niej i w niej
10)

[w:] E. Scarry, The Body in Pain. The Making and Unmaking of the World. Oxford University Press. Oxford 1985,

s. 4.
11)

F. Nietzsche, To rzekł Zaratustra, s. 209.
M. Heidegger, „Pytanie o technikę”. W: M. Heidegger, Odczyty i rozprawy, przeł. J. Mizera. Wydawnictwo Baran
i Suszczyński. Kraków 2002, s. 36.
12)
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(w tym, co piękne) świat staje się dla człowieka nie tyle „zasobem” (np. bogactw
naturalnych), lecz „okolicą”, czyli bogatą siatką widoków odsłaniających i przesłaniających to, co prawdziwe. Wszak winniśmy pojmować „okolicę” „jako coś okalającego
[co] jest oswabadzającym prześwitem, w którym to, co przejaśnione, wraz z tym, co
13
się skrywa, wydobywa się na jaw” . To, co piękne, co wydobywa nas – bliźniąc rozcięcie między nami a światem – z otchłani cierpienia, odnosi się nie tyle do „piękna”
w rozumieniu estetyki; musimy stanąć bliżej etycznego znaczenia piękna (tak, jak
mówimy, na przykład, o „pięknym postępowaniu”). To, co piękne jest tym, co wartościowe, czyli tym, co ściśle zespala nas ze światem, co łączy to, co rozcięte. Nieodżałowanej pamięci Hanna Świda-Ziemba zapisała podczas swej ostatniej choroby: „Nieprzytomna, budziłam się i zasypiałam. Nagle zobaczyłam w szpitalu męża i wnuka.
I pomyślałam: A więc na tym polega śmierć. Śmierć to znaczy, że już ich nie będzie, nie
14
zobaczę jak Kuba robi licencjat. Poczułam żal i przestałam umierać” .
12.
Umierać jednak nie można przestać. Wszak nawet ci, których powołaniem jest
leczyć, zatem chronić życie i odpędzać śmierć, spełniają swoją misję tym lepiej, im
lepiej pojmują śmierć: „Lekarz, który widzi, jak w ciałach powstają i szaleją choroby,
lepiej pojmuje śmiertelność niż rozkwit życia. Cudem wydaje mu się, że możemy
przetrwać choć jeden dzień”15. Dlatego zdrowie jest złudzeniem, któremu ulegamy
dopasowując się do wymogów gier rzeczywistości; „wmawiali mi, że jestem ponad
16
wszystkim, lecz to kłamstwo, gdyż nie oparłem się febrze (I am not ague-proof )” ,
mówi Lear (4.6). To, co w Hamlecie określiliśmy jako antropologię człowieka jako bytu
zatrutego, w Learze przyjmie postać formuły człowieka jako bytu zranionego. „Mam
ranę w mózgu”, I am cut to the brain (4.6), wykrzykuje stary monarcha. Umysł jest skażony „febrą”, trawiony gorączką pozoru, któremu zgodnie nadajemy charakter „zdrowej” rzeczywistości. Dopiero wychyliwszy się za ramy owych bezpiecznych struktur
możemy dostrzec ich zwodnicze działanie. Inaczej nie będziemy w stanie przekonać
się o chorobliwej naturze tego, co nazywamy „zdrowiem”, o a-społecznych źródłach
społeczeństwa. To ma na myśli Lear: „Gdy pewnego razu deszcz mnie przemoczył,
wiatr kazał dygotać, a burza nie chciała ustać na mą prośbę, wówczas dopiero
przejrzałem ich i przewąchałem rzecz całą” (4.6). Człowiek i świat nie są zgodnymi
towarzyszami i przy pierwszej okazji wzajemnie się zdradzają.
13.
Mówić o „zdrowiu” trzeba zatem pamiętając, że świat jest „chory”. U Virginii
Woolf czytamy, że choroba świata nie jest uleczalna i to z dwóch powodów: dlatego,
13)
14)
15)
16)

M. Heidegger, „Istota języka”, [w:] Ibidem, s. 146.
J. Sokolińska, „Inteligent czym prędzej wraca do myślenia”, [w:] Gazeta Wyborcza, 13 stycznia 2012, s. 14.
W. G. Sebald, Pierścienie Saturna, przeł. M. Łukasiewicz. Wydawnictwo WAB. Warszawa 2009, s. 32.
W. Shakespeare, Król Lear, przeł. M. Słomczyński. W: W. Shakespeare, Dzieła wszystkie, t.6, s. 233.
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że świat konstytuuje swoje bycie poza nami i poza kategoriami właściwymi naszemu
poznaniu, a także dlatego, że im bardziej usiłujemy uporządkować go i „uzdrowić”,
stosując takie kategorie jak na przykład „sens”, tym ostrzej rozpoznajemy chorobę
świata. Stąd umysł pani Ramsay podpowiada jej, że „świat nie ma sensu, że nie
17
panuje na nim ład i sprawiedliwość, lecz cierpienie, śmierć i ubóstwo” . Marzanna
Magdoń mówi wprost: „Ten świat jest bardzo chory./ Ludzkość też./ Czy ślepy może
18
dokonać rozpoznania ślepoty?” . Cierpienie odsłania ciemność, w której pogrążony
jest świat. „Nikt, kto cierpi na CFIDS (chronic fatigue immune dysfunction syndrome)
nie jest naprawdę sam. Smutne to, lecz my, cierpiący, niczym kanarki zamknięte
w ciemnych korytarzach kopalni, jesteśmy częścią globalnego procesu; nasza choro19
ba jest objawem powszechnego schorzenia całej planety” . Tak też utrzymuje Szek20
spir. „Długa choroba, na jaką zapadły/ Zdrowie i życie, wreszcie się przesila” , powie
Timon (5.1). Najbardziej dramatycznie doświadcza tego Lear odkrywając, że to, co
było wynikiem jego biologicznego „zdrowia”, potomstwo, okazuje się być śmiertelną
chorobą. Gdy w zamku Gloucestera Goneryla złamie umowę z ojcem, ten rzuci jej
w twarz, że jest „chorobą jego ciała” (the disease that is in my flesh, 2.4).
14.
Na koniec powróćmy do Emily Dickinson. Ból i jego wierna sąsiadka śmierć
stanowią „okolicę” ludzkiego losu. „Ból ma jedną znajomość -/ Ta śmiercią się zowie / Za całe towarzystwo/ Wystarczą sobie”21. Wiemy, że formuła „Tak to jest” nie oddaje
dramatu cierpiącego; nie jest w stanie udźwignąć ciężaru wyzwania, jakim jest ból
i choroba. Czytając teksty Dickinson, w jednym z nich odnajdziemy frazę, która
powinna dać nam wiele do myślenia.
Rozważam – ziemia tak krótko
Cierpienie – absolutne
Tylu zranionych w smutku
22
Jednak – cóż z tego?

Cierpienie jest „absolutne” nie tyle dzięki swej intensywności i wszechogarniającej potędze, co dzięki mocy zawężania, zacieśniania naszej egzystencji. Dickinson
mówi, iż Anguish jest absolute; boleść jest „absolutna” dlatego, że wszystko ścieśnia
do jednego punktu, do miejsca, które boli, i w którym boli nas cały świat. Łaciński
czasownik angere, źródłosłów rzeczownika angustus, oznacza „dusić”, „pozbawiać
powietrza”, „uciskać”, „dławić”, lecz także „niepokoić”. Cierpienie zasysa nas w siebie;
17)
18)
19)
20)
21)
22)

V. Woolf, Do latarni morskiej, s. 96.
M. Magdoń, Współodczuwanie w medycynie. Universitas: Kraków 2002, s. 20.
S. Griffin, The Eros of Everyday Life..., s. 211.
W. Shakespeare, Timon z Aten, przeł. M. Słomczyński, [w:] Dzieła wszystkie, t.6, s. 107.
E. Dickinson, Przeczucie. Ostatnie przekłady Ludmiły Marjańskiej. Biblioteka Telgte: Warszawa 2005, s. 46.
E. Dickinson, I jestem różą, przeł. L. Marjańska. Wydawnictwo Styl: Warszawa 1999, s. 61.
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jesteśmy już nie obywatelami ludzkiego świata, ale wygnańcami zamkniętymi w nieludzkim obozie dla uchodźców pozbawionych ojczyzny. W cierpieniu należymy do
sans papiers. Wszędzie otaczają nas mury boleści. „Wciąż nie opuszcza mnie to uczucie. Całe ciało ogarnięte bólem, każdy mięsień i każda kość. Nogi zbyt słabe, by na nich
ustać. To, co nazywamy 'energią' – a co wydawało się być samym życiem – zostało ze
mnie wyciśnięte tak, iż nawet najprostsze zadanie, jak przewrócenie się z boku na bok
23
czy wstanie z łóżka, urastało do rangi wielkiego problemu” . Boleść zacieśnia i niepokoi, ściąga i ogranicza, nie daje się zwieść górnolotnymi frazesami o szlachetności,
które mają rozbić ową więżącą nas skorupę. Tak widzi to Makbet prześladowany
myślą o zagrażającej mu potędze Banqua: byłby „zdrów”, czyli czułby się wolny i nieograniczony, „wolny i lekki jak powietrze wokół”, tymczasem jest „chory”. Znajdzie
wyraz dla oddania tego stanu rzeczy w sekwencji słów skupionych wokół zamknięcia:
24
„A jestem zgięty, zamknięty, związany,/ Spętany płochym zwątpieniem i trwogą” .
Na to Dickinson mówi „Jednak – cóż z tego?”. Owo But, what of that, powtórzone
w tekście jeszcze dwa razy zestawia cierpienie, a w dalszym biegu wiersza śmierć
(„Rozważam – śmierć – nie ma rady -”) z czymś, co wykracza poza wszelkie kategorie,
czego w ostatecznym rozrachunku nie obejmuje również Bóg. Ostatnia strofa mówi
o tym jasno:
Rozmyślam – tam, przed Panem Z innymi na równi stanę Zrównanie będzie dane Jednak – cóż z tego?

Czym jest to, co pozwala nie tyle zneutralizować, co w osobliwy i szczególny
sposób oświetlić ludzkie istnienie przeniknięte cierpieniem (Anguish), rozkładem
(Decay), istnienie, próbujące ratować się wiarą w ostateczną boską sprawiedliwość
(Equation) w niebiosach (in Heaven)? Najpierw musimy spostrzec, że aby myśleć owo
„coś” musimy przekroczyć tory, jakimi porusza się myślenie, które zwykle organizuje
nasz świat. „Jednak – cóż z tego?” stoi w kontrze do „Rozmyślam”, I reason, otwierającego w oryginale wszystkie kolejne strofy. Porzuciwszy szlak I reason możemy
próbować zbliżyć się do głębszego znaczenia „Jednak – cóż z tego?”. Mówi ono mniej
więcej tyle: cierpienie, smutek, śmierć i to, co po niej nie mają „sensu” w takim znaczeniu, w jakim powszechnie rozumiemy to pojęcie. Nie służą do niczego, ani nie
służą nikomu, opowieści o uszlachetniającej roli bólu są jedynie retorycznym i myślowym plastrem maskującym głęboką i nieuleczalną ranę. Nie oznacza to jednak, że są
„bez znaczenia”. Starając się zrozumieć myśl Dickinson, trzeba potraktować „Jednak
– cóż z tego?” jako zwielokrotnienie tego samego pytania. „Znaczenie” bólu i śmierci
pozostanie nienazwane inaczej, jak tylko przez powtórzenie pytania. Cierpienie jest
23)
24)

S. Griffin, The Eros of Everyday Life..., s. 208.
W. Shakespeare, Macbeth, [w:] W. Shakespeare, Dzieła wszystkie, przeł. M. Słomczyński, t. 6, s. 319.
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przypisane człowiekowi (Anguish – absolute): na ten stan rzeczy „odpowiadam”
(choć oczywiście nie jest to w żadnym razie klasyczna odpowiedź dająca rozumowe
rozwiązanie dylematu) ponowieniem pytania „Jednak – cóż z tego?”, z tym, że natychmiast muszę znów dopowiedzieć (właśnie do-powiedzieć, a nie od-powiedzieć):
„Jednak – cóż z tego?”, że „Jednak – cóż z tego?”.
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MICKIEWICZ I PUSZKIN O ŁZACH PŁYNĄCYCH W BAKCZYSARAJU

W pałacu chanów krymskich, w Bakczysaraju, znajduje się oryginalnej urody
fontanna. Stanisław Makowski opisuje ją w następujący sposób:
(…) Wyrzeźbiona w płycie białego marmuru ozdobionej szerokim obramowaniem składa się
z dziewięciu konch ułożonych jedna nad drugą, w trzy kolumny. Woda, wyciekająca dosłownie
kroplami, „łzami”, z umieszczonego w górnej części płyty stylizowanego na kwiat i twarz otworu,
kapie do konchy środkowej. Z niej bocznymi otworkami wycieka do dwu konch bocznych. Z nich
znowu do położonej niżej konchy środkowej i tak dalej aż do małego zbiorniczka, którego dno
1
ozdobiono ślimakiem .

Zwany Fontanną Łez pałacowy wodotrysk stał się symbolem legendy o ukochanej
chana Krym-Gireja, Gruzince, jak podają jedne opowieści, lub Polce, Marii Potockiej,
jak głosi inny przekaz. Pierwotnie bowiem fontanna ta była wmontowana w okazały
grobowiec ukochanej, położony na uboczu terenów pałacowych. Obecnie, od 1787
roku, znajduje się na Dziedzińcu Fontann, gdzie została przeniesiona tuż przed wizytą
carycy Katarzyny II. Ogromną sławę przyniosła jej właśnie legenda o nieszczęśliwej
miłości chana do tajemniczej kobiety, zamordowanej prawdopodobnie przez zazdrosną rywalkę. By uczcić pamięć zmarłej Krym-Girej wzniósł mauzoleum, które
ozdobił sączącą łzy fontanną na znak swojego smutku i rozpaczy. Wielkość i uroda
kurhanu, a także miejsce, w którym został wzniesiony, wskazują, że władca rzeczywiście darzył pochowaną w nim kobietę wielką miłością2. Krzyż zwieńczający niegdyś
kopułę tej budowli świadczył o tym, że najprawdopodobniej zmarła była chrześcijanką. W przeciwnym wypadku zostałaby zapewne zwyczajowo pochowana na cmenta3
rzu chańskim . Współcześnie natomiast na mauzoleum nie ma już żadnego symbolu
religijnego.
Przewodnicy pałacu chanów, opowiadając historię legendarnej miłości KrymGireja, w sposób poetycki i symboliczny interpretują kolejne elementy Fontanny Łez.
Wyrzeźbiona w marmurze przez irańskiego artystę Omara miała uosabiać życie chana
po utracie ukochanej: górny otwór, czyli marmurowy kwiat, z którego wycieka woda,
1)
2)
3)

S. Makowski, Świat „Sonetów krymskich” Adama Mickiewicza, Warszawa 1969, s. 69.
Zob. Ibidem, s. 77.
Ibidem.
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symbolizuje przepełnione łzami oczy Gireja . Krople ściekające do górnej czaszy przywołują ból chana i napełniają czaszę jego serca (górna czasza fontanny). Następnie
woda spływa do niewielkich czasz po bokach, a upływający czas koi smutek chana
i jego rozpacz maleje. Po pewnym czasie jednak pamięć na nowo ją ożywia (średnia
czasza), a w życiu władcy chwile bólu i cierpienia przeplatają się z odzyskanym spokojem. Będzie się tak działo aż do momentu, kiedy Girej sam nie odejdzie do krainy
wieczności (symbolizuje ją spirala-ślimak u podnóża fontanny) i tam połączy się ze
swoją ukochaną5.
Nie wiadomo, kim była kobieta pochowana na terenie pałacu. Nie ma bowiem
żadnych wiarygodnych źródeł historycznych, które jednoznacznie określałyby, skąd
pochodziła. Wiadomo jednak, że odegrała na dworze istotną rolę, ponieważ poświęcono jej wiele budowli wzniesionych na terenie pałacu – została wspomniana chociażby na Zielonym Meczecie zburzonym przez Rosjan w latach 50. XX wieku. Krótkie
epitafium nad wejściem do grobowca7 informuje, że zwano ją Diljarą Bikecz, czyli
Piękną Panienką8.
Istnieją dwie legendy na temat jej pochodzenia. Wedle pierwszej miała być Gruzinką o imieniu Majuma, Zerfi lub Sulima, porwaną do bakczysarajskiego haremu.
Natomiast druga, najbardziej rozpowszechniona wśród krymskiej ludności, głosi, że
była to porwana do haremu córka polskiego beja – Maria Potocka. Nie chciała ona
odwzajemnić graniczącej z szaleństwem miłości chana, wzruszona jednak gestem
władcy, który w końcu postanowił uwolnić ją i odesłać do rodzinnego kraju, stała się
jego ukochaną żoną. Wkrótce po tym zmarła, a według innych wersji została otruta
przez zazdrosną rywalkę9.
Do legendy tej nawiązuje Adam Mickiewicz w sonecie Grób Potockiej. W odautorskim komentarzu do tego utworu wyjaśnia:
Niedaleko pałacu Chanów wznosi się mogiła w guście wschodnim zbudowana z okrągłą kopułą.
Jest powieść między pospólstwem na Krymie, że ten pomnik wystawiony był przez Kerim Giraja
dla niewolnicy, którą nadzwyczajnie kochał. Niewolnica miała być Polką z domu Potockich. Autor
uczenie i pięknie napisanej Podróży po Krymie, Murawiew-Apostoł, utrzymuje, że powieść ta
jest bez zasady i że grobowiec kryje zwłoki jakiejś Gruzinki. Nie wiemy, na czym opiera swoje
mniemanie: bo zarzut, że Tatarowie w połowie osiemnastego wieku tak łatwo niewolnic z domu
Potockich uprowadzać nie mogli, nie jest dostateczny. Wiadome są ostatnie zaburzenia kozackie
na Ukrainie, skąd niemało ludu uprowadzono i przedano sąsiednim Tatarom. W Polszcze liczne
są familije szlacheckie imienia Potockich i wspomniona branka niekoniecznie mogła należeć do
4)
Fontanna lub źródło to w języku krymskotatarskim czeszme – słowo to pochodzi z języka perskiego i oznacza
„oko”. Wedle tradycji tureckiej, irańskiej i arabskiej miejscem, z którego wypływa woda, jest właśnie oko, co przywołuje dwa możliwe porównania: oka jako miejsca, z którego płyną łzy lub źródła, będącego okiem matki ziemi (Por.
http://www.eastway.pl/dziedziniec+fontann, 23.11.2010).
5)
Por. http://www.eastway.pl/dziedziniec+fontann, 23.11.2010.
6)
Zob. Ibidem.
7)
Modlitwa o spokój duszy zmarłej Diljary Bikecz.
8)
Zob. http://www.eastway.pl/diljara+bikecz, 23.11.2010.
9)
Historię za innymi źródłami przytacza S. Makowski w: Świat… op. cit., s. 78-79.
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znakomitego domu dziedziców Humania, który najazdom tatarskim i rozruchom kozackim mniej
był dostępnym. Z powieści gminnej o grobowcu Bakczysarajskim poeta rosyjski Aleksander
10
Puszkin z właściwym mu talentem napisał powieść: Fontanna Bakczysarajska .

Właśnie dzięki Puszkinowi opowieść o brance Krym-Gireja stała się bardzo popularna, a jeszcze większą sławą, od czasu wydania jego utworu, czyli od 1824 roku,
zaczęła cieszyć się Fontanna Łez inaczej zwana też Fontanną Marii. Puszkin bowiem
stworzył w duchu Byrona poetycką powieść opartą o podania związane z bakczysarajską legendą. Bezpośrednie nawiązanie Mickiewicza do Puszkina w odautorskim
komentarzu sugeruje, że polski romantyk znał wcześniej tekst Rosjanina. Nie chcąc
jednak wzorować się lub naśladować tego dzieła, wykorzystał w sonecie tylko jedną
wersję legendy, akcentując właściwie wyłącznie pochodzenie zmarłej kobiety. Nie
wspomina przy tym ani o wspaniałym grobowcu, wzniesionym na jej cześć, ani o fontannie, która w dziele Puszkina odgrywa dość istotną rolę. Być może Mickiewicz
w czasie zwiedzania pałacu chanów krymskich nie przywiązał zbytniej wagi do jej
wyglądu i budowy, a także do związanych z nią opowieści. W sonecie Bakczysaraj
pojawia się wprawdzie fontanna, jako przedmiot symbolizujący stałość oraz dawną
świetność Krymu, lecz niekoniecznie jest to ten sam wodotrysk, o którym pisze
Puszkin. Mickiewicz, przywołując w sonecie fontannę, która „sączy perłowe łzy”, najprawdopodobniej nie miał na myśli Fontanny Łez, lecz Fontannę Marmurową, która
stoi w środku sali:
(…)
W środku sali wycięte z marmuru naczynie,
To fontanna haremu, dotąd stoi cało
I perłowe łzy sącząc woła przez pustynie:
„Gdzież jesteś, o miłości, potęgo i chwało!?
Wy macie trwać na wieki, źródło szybko płynie,
11
O hańbo! Wyście przeszły, a źródło zostało .

Nazwana przez Mickiewicza „fontanną haremu”, choć, jak pisze Makowski,
z haremem nie miała nic wspólnego, a romantyk nazwał ją tak dla przydania orientalnego kolorytu12, przywodzi na myśl raczej Fontannę Marii, opisaną przez Puszkina.
Pojawiają się tu dwie sprzeczności: Fontanna Łez nie stoi bowiem pośrodku sali, lecz
pierwotnie wmontowana w grobowiec ukochanej branki, została w końcu XVIII wieku
przeniesiona i wmontowana w ścianę pałacowego krużganku. Stoi zatem z boku,
prawie naprzeciwko Złotej Fontanny. Natomiast pośrodku innego pomieszczenia –
pałacowej letniej altany – znajduje się wspomniana Fontanna Marmurowa. Druga
10) A. Mickiewicz, Komentarz do sonetu Grób Potockiej, [w:] tegoż Wybór poezyj, tom II, oprac. Cz. Zgorzelski,
Wrocław 1986, s. 95.
11) A. Mickiewicz, Bakczysaraj, [w:] tegoż Wybór poezyj, tom II, Wrocław 1986.
12) Zob. S. Makowski, Świat… po. cit., s. 80.
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sprzeczność polega na tym, że łzy mogła sączyć jedynie Fontanna Marii, gdyż umożliwiała to jej specyficzna budowa w typie arabskim. Jedynie ona pozwalała na swobodne spływanie kropli z otworów po elementach swej konstrukcji. Wydaje się, że
Mickiewicz albo zupełnie nieświadomie zlał w jedną całość obraz kilku fontann
widzianych na terenie pałacu, albo stworzył poetycką kompilację, celowo nadając
opisywanemu obiektowi cechy Fontanny Łez, mając w pamięci także powieść poetycką Puszkina.
Obaj poeci odwiedzili Bakczysaraj mniej więcej w tym samym okresie i w podobnych okolicznościach. Puszkin w latach 1820-1824 z powodu wolnościowych i satyrycznych utworów, wymierzonych przeciwko carowi Aleksandrowi I, przebywał na
zesłaniu w Kiszyniowie i Odessie. Stamtąd wyprawił się na Kaukaz i na Krym w towarzystwie rodziny generała Mikołaja Rajewskiego13. Bakczysaraj odwiedził 7 września
1820 roku. Najprawdopodobniej poeta znał już wcześniej historię pałacowej fontanny, o czym wspomina w jednym ze swoich listów14. Mickiewicz natomiast, jak wiadomo, udał się na Krym w 1825 roku, w czasie przymusowego pobytu w Rosji. Krym
zajmował wówczas szczególne miejsce na trasie południowych wędrówek i uważany
był za stolicę Orientu. Stąd też zapewne zainteresowanie tym regionem ze strony obu
romantyków oraz zachwyt tamtejszymi opowieściami, przenikaniem się wątków,
krajobrazów i legend.
Fontanna Bakczysaraju to najbardziej romantyczny spośród południowych poe15
matów Puszkina . Utwór składa się z dwóch części: obszerniejszej, epickiej – udramatyzowana opowieść o tragedii miłosnej chana oraz niewielkiej rozmiarowo części
lirycznej. Poemat opisuje potęgę Krymu skupioną w ręku Gireja oraz historię jego
dwóch branek – Gruzinki Zeremy i Polki Marii Potockiej. Pierwsza w haremie znalazła
się Gruzinka, dając władcy spokój i radość, dopiero po jakimś czasie uprowadzona do
haremu Polka zajęła miejsce pierwszej branki. Zarema z zemsty i zazdrości postanowiła zamordować Marię. Sama także zginęła tej samej nocy. Tytułowa fontanna przywołana zostaje dopiero na końcu utworu jako symbol przelewającej łzy niewolnicy
haremu.
Opowiedziana przez Puszkina historia to kompilacja dwóch nakładających się podań, dwóch wersji legendy o ukochanej, dla której Girej wybudował grobowiec
z wmontowaną fontanną. „W jednym z kwadratowych ogródków pałacu przy ścianie
13)

Zob. Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakóbiec, t. 1, Warszawa 1976, s. 440.
Zob. Н. Лобикова, Пушкин и Восток, Москва 1974, s. 40.
15) Poematy południowe Puszkina (Jeniec kaukaski, Bracia rozbójnicy, Fontanna Bakczysaraju, Cyganie) zajmują
ważne miejsce w rosyjskiej literaturze romantycznej, ponieważ pojawiają się w nich elementy i wątki nieobecne
w dotychczasowym piśmiennictwie. Ryszard Łużny pisze: „Wymienione utwory zapoczątkowały prawdziwy przełom
w poezji rosyjskiej nie tylko ze względu na swą problematykę. Nie mniejsze znaczenie miały zdobycze artystyczne ich
autora. Wprowadzał on do literatury rosyjskiej nową formę – powieść poetycką w kilku jej odmianach, stanowiącą
w ciągu długiego czasu sztandarowy gatunek zwycięskiego prądu. Ukształtował jego podstawowe właściwości
strukturalne: zasób pomysłów fabularnych i sytuacyjnych, schematy treściowe, typologię postaci, środki zsubiektywizowanej, ulirycznionej i udramatyzowanej narracji, typy i funkcje orientalnego pejzażu, osobliwości stylu i wiersza.” (Historia … op. cit., s. 452).
14)
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widać ośmiokątną kapliczkę, (…) z krzyżem w półksiężycu. To grób Potockiej, przy
którym, jak niesie tradycja, Krym Girej spędzał długie godziny pogrążony w melan16
cholicznej zadumie” . Kurhan ten stał się z kolei inspiracją dla Mickiewicza, który, jak
pisze Makowski, „powodowany patriotycznym sentymentem” w sonecie Grób Potockiej, wykorzystał polski aspekt tej opowieści. Poeta zinterpretował śmierć Polki
w sposób bardzo liryczny – według niego zmarła ona na skutek tęsknoty za ojczyzną17.
Pojawiający się tu motyw róży łączy tekst Mickiewicza z powieścią Puszkina, w której
wspomniane zostało „róży tchnienie” jako źródło rozmarzenia, w polskim sonecie zaś
podmiot liryczny zwraca się do Marii mówiąc: „uwiędłaś moja różo”.
Trzy pojawiające się jak dotąd utwory skoncentrowane wokół miłosnej historii
Gireja dopełnia czwarty tekst, także poświęcony bakczysarajskiej legendzie. Jest to
wiersz Puszkina Do fontanny w pałacu w Bakczysaraju:
Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.

Wodo miłości, wodo żywa!
W darze przyniosłem ci dwie róże.
Kocham twój szum, co wciąż upływa,
I łzy poezji w krople chmurze.

Твоя серебряная пыль
Меня кропит росою хладной:
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне быль...

Twój mi srebrzysty pył szeleści
I rosą skroń ochładza moją,
Ach, płyń, ach płyń, radosny zdroju,
I szum mi twe opowieści…

Фонтан любви, фонтан печальный!
И я твой мрамор вопрошал:
Хвалу стране прочел я дальной;
Но о Марии ты молчал...

Wodo miłości, wodo smętna!
Fontanno, marmur twój błagałem,
Krainie tej oddałem chwałę.
O Marii milczysz obojętna.

Светило бледное гарема!
И здесь ужель забвенно ты?
Или Мария и Зарема
Одни счастливые мечты?

Gwiazdo haremu blada, niema!
Czyliś już w mroku zapomnienia?
Albo też Maria i Zarema
To li szczęśliwe urojenia?

Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал?

Sny może tylko fantastyczne,
W pustynnej mgle namalowały
Swoje widzenia błyskawiczne,
Duszy niejasne ideały?
[tłum. Mieczysław Jastrun]

Utwór powstał w trakcie zesłania poety w rodzinnym majątku Michajłowskoje na
północy Rosji. Pobyt na prowincji oraz osamotnienie sprawiły, że poeta w swojej
twórczości lirycznej chętnie powracał do chwil spędzonych na południu kraju. W tym

16)
17)

M. Rzętkowski, Miejscowości w „Sonetach krymskich”, „Tygodnik Ilustrowany” 1870, nr 120, s. 186.
Zob. S. Makowski, Świat… op. cit., s. 82.
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elegijnym liryku Puszkin wspomina swoją krótką wizytę w dawnej stolicy imperium
chanów. Z listu do poety i przyjaciela z czasów nauki w Liceum w Carskim Siole,
Antoniego Delwiga, wiemy, że widok pałacowych ruin wywarł na autorze Eugeniusza
Oniegina przygnębiające wrażenie18: „Wszedłszy do pałacu ujrzałem zepsutą fontan19
nę, z zardzewiałej żelaznej rynienki kroplami kapała woda. (…)” . Zawiedziony i zasmucony otaczającym widokiem złożył u podnóża fontanny dwie świeże róże, upamiętniając ten gest w pierwszej strofie wiersza („W darze przyniosłem ci dwie róże”).
Obecnie wciąż na tej fontannie znajdują się dwie świeże róże. Kwiat ten, podobnie
jak sam wodotrysk, symbolizuje niezniszczalność, cnotę i stałość, ale także pewną
tajemnicę20, która wciąż zamknięta we łzach fontanny przypomina o tym, co wieczne
i niezniszczalne, ale także bardzo kruche i ulotne jednocześnie. Łzy fontanny wciąż
płyną, lecz ona sama trwa wiecznie na pałacowym dziedzińcu, przypominając i historię Krymu, i miłości. Niewyjaśnione i niejednoznaczne pozostają słowa zawarte w III
strofie wiersza Puszkina – nie wiadomo, kim jest Maria, o której milczy obojętnie bakczysarajska fontanna. Być może jest nią Maria Potocka lub, jak chcą znawcy Puszkina,
córka generała Rajewskiego, także Maria, w której miał kochać się Puszkin.
Dystans oraz upływający czas sprawiły, że fontanna w poetyckiej wyobraźni Puszkina uległa przeobrażeniu. Zepsuty pałacowy wodotrysk oraz zardzewiała rynienka
w wierszu przemieniły się w „fontannę miłości” – „fontannę żywą”21, a prozaiczne
krople wody stały się „srebrzystym pyłem, który chłodzi skroń poety”. Dobór fonetycznych środków artystycznych: onomatopeje oraz instrumentacja głoskowa (np.
„Ах лейся, лейся (...)/ Журчи, журчи”), a także rytm, naśladujący spadanie kropel,
czynią utwór niezwykle interesującym pod względem eufonicznym. Natomiast użyte
przez poetę archaizmy (np. „немолчный”, „говор”, „светило”) przywołują legendarny charakter opowieści. Z kolei epitety („поэтические слёзы”, „серебряная пыль”)
i metafory („ключ отрадный”, „светило бледное гарема”) nadają wierszowi orientalny koloryt.
Tematycznym dopełnieniem Puszkinowskiego wiersza jest sonet Mickiewicza
Bakczysaraj. Zostały w nim skonfrontowane dwie przestrzenie – dawna, pamiętająca
czasy świetności pałacu oraz ta, którą oglądał Mickiewicz, czyli zrujnowana, przedstawiająca zniszczony już dziedziniec i budynek. („Wspaniała przeszłość i aktualna
22
ruina”, jak charakteryzuje ten obraz Makowski ). Fontanna jest tutaj właściwie jedynym elementem, który można wyraźnie zidentyfikować. Sączące łzy źródło
symbolizuje wciąż żywą pamięć o pałacowej przeszłości, a także, o czym bezpośrednio nie ma tu mowy, a co wyczytać można dodatkowo z wiersza Puszkina, o dawnej
miłości ostatniego z najpotężniejszych krymskich władców. Fragment „Gdzież jesteś,
18) Podobne wrażenie odniósł także Mickiewicz, czego poetyckim świadectwem są dwie pierwsze strofy sonetu
Bakczysaraj.
19) A. Puszkin, przypisy do: Fontanna Bakczysaraju, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, tom II, Warszawa 1956, s. 163-164.
20) Por. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1998, s. 1002.
21) Aby zachować rytm oryginału Mieczysław Jastrun zamiast słowa „fontanna” użył słowa „woda”.
22) Zob. S. Makowski, Świat… op. cit., s. 70.
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o miłości, potęgo i chwało”, nabiera zatem szerszego znaczenia, które sonet zyskuje
dopiero w kontekście historii opowiedzianej przez Puszkina. „Radosny zdrój” pojawiający się w wierszu rosyjskiego romantyka ma „szumieć opowieści” o miłości do
Marii i Zaremy, czyli kobiet/kobiety będącej bohaterką legendy. Idea wiecznej, szczęśliwej miłości zawarta we łzach fontanny łączy się z ideą wiecznie trwającej natury
przywołanej w sonecie polskiego poety. Utwory Puszkina i Mickiewicza stanowią
więc wzajemne dopełnienie, a ich znaczenie, poszerzone jeszcze o dwa kolejne dzieła, daje poetycki obraz minionych czasów. Czytane łącznie próbują opowiedzieć jedną bakczysarajską legendę.
Rozpowszechnienie tragicznej historii miłosnej Krym-Gireja oraz jego branki,
głównie dzięki poematowi Rosjanina, przyniosło wieczną sławę Fontannie Łez. Zaczęła ona funkcjonować w kulturze jako swoisty motyw, podejmowany przez licznych
twórców na różny sposób. Przedmiot ten oraz Puszkinowski utwór, utrwalający krymską legendę, stanowił i nadal stanowi inspirację wielu rosyjskich dzieł, chociażby obrazu Fontanna Bakczysaraju (1849), na którym Karl Briułłow – reprezentant rosyjskiego akademizmu – przedstawił jedną ze scen utworu, czy też krótkometrażowego
23
filmu Jakowa Protazanowa z 1909 roku, wykorzystującego właśnie ten motyw.
Z kolei kompozytor i pedagog Boris Asafjew – uczeń Nikołaja Rimskiego-Korsakowa,
stworzył w 1932 roku balet Fontanna Bakczysaraju, wielokrotnie wystawiany na deskach rosyjskich teatrów.

23)

Jeden z ojców rosyjskiej kinematografii.
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MINIATURY BRONISŁAWY OSTROWSKIEJ

Bronisława Ostrowska należy do tych twórców Młodej Polski, których dorobek
świadczy o bogactwie artystycznym epoki1. Decyduje o tym, z jednej strony, obecność
różnorodnych inspiracji: twórczo zaadaptowanych wpływów romantycznych (Krasińskiego, Słowackiego, Norwida), Konopnickiej i poetów bliższych pokoleniowo (Tetmajera, Korab Brzozowskiego, symbolistów francuskich) oraz realizowanie wzorca
poezji przełomu wieków. Obecność tych wpływów jest wynikiem przynależności
Ostrowskiej, żyjącej w latach 1881-1928, do pokolenia, któremu, jak pisze Stefan
Lichański – „drogę utorowała już pierwsza generacja Młodej Polski, generacja
pionierów i zdobywców”; stwarzało to niebezpieczną sytuację ułatwień, „kuszących
do wejścia na ubite trakty, do powielania gotowych wzorów i wzorków”2. Poetka,
zanim znalazła własny ton, ulegała modom epoki w zakresie tematyki i sposobów
wierszowania. Następstwem wzorowania się na Słowackim było bogactwo metafor,
„przepływ silnie nasyconych emocjonalnie obrazów”, na Konopnickiej – paralelizm
pomiędzy światem uczuć bohaterów lirycznych i zjawiskami w przyrodzie, a także
pieśniowe ukształtowanie języka poetyckiego; związki z francuskim symbolizmem,
skomplikowane ze względu na ich osadzenie w tendencjach polskiej liryki przełomu
3
wieków, przejawiały się w bezpośrednim uzewnętrznianiu uczuć . O znaczeniu poezji
Ostrowskiej i osiągniętej z czasem oryginalności przesądziły przede wszystkim upodobania do określonych poetyk, wśród których wyróżnia się klasycyzujący model
poezji (widoczny jest tu wpływ Staffa), a także indywidualny styl wypowiedzi, jaki
Ostrowska zaprezentowała w dojrzałym okresie twórczości4.
1)
Por. A. Z. Makowiecki, Modernizm, [w:] tegoż, Wokół modernizmu. Szkice, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1985, s. 12.
2)
S. Lichański, Droga poetycka Bronisławy Ostrowskiej, [w:] B. Ostrowska, Biała godzina. Wybór poezji, wybór
i wstęp S. Lichańskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy , Warszawa 1969, s. 6. O związkach poezji Ostrowskiej
z prądami epoki i o jej miejscu w młodopolskiej twórczości obszernie pisze badacz w studium Spójnia ślubnego
pierścienia. (Liryka Bronisławy Ostrowskiej) zawartym w jego książce Cienie i profile. Studia i szkice literackie,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967, s. 275-446.
3)
M. Głowiński [oprac.], Bronisława Ostrowska 1881-1928, [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Literatura
okresu Młodej Polski, t. 1, zespół red. K. Wyka, A. Hutnikiewicz, M. Puchalska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1968, s. 592-593.
4)
Odrębne miejsce zajmuje proza Ostrowskiej, jak nowele zawarte w tomie W starym lustrze, jak trudny do
jednoznacznego przyporządkowania gatunkowego utwór Książka jutra, czyli tajemnica geniusza drukarni, Rozmyślania czy książki dla dzieci, wymagające osobnego omówienia. Por. M. Głowiński, Proza Bronisławy Ostrowskiej, [w:]
B. Ostrowska, Utwory prozą, wstępem opatrzył M. Głowiński, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982,
s. 5-15.
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Zmiany, jakie zachodziły w jej pisarstwie, podkreślano już w pierwszych całościowych omówieniach poezji, a także w studiach późniejszych. Karol Wiktor Zawodziński
usytuował szczytowe osiągnięcia Ostrowskiej w okresie przejściowym pomiędzy
Młodą Polską a Skamandrem5. Maria Dąbrowska w roku 1928 pisała: „W miarę jak
płyną lata pomału ten liryczno-refleksyjny ton, pojawiając się zawsze, nabiera barw
konkretności – staje się coraz bardziej liryzmem rzeczy i zdarzeń. Zgodnie z duchem
nowej poezji liryzm wyłania się tu z samego intuicyjnego zestawienia przedmiotów,
ubocznie i jakby niechcący, bez podkładania pod nie ideologicznej treści”6. Stefan
Lichański, wskazując na niejednolity charakter dorobku autorki Opali, w tomie
Chusty ofiarne (1910) dostrzega wyraźne tendencje do klasyzacji: „Poetka nie odrzuca wypracowanych przez modernizm form wyrazu, ale oczyszcza je z rozwichrzeń
i przerostów; troszczy się o maksymalną klarowność znaczenia, o kondensację i okre7
śloność nastroju, o plastyczność i sugestywność obrazu” . Hanna Mortkowicz-Olczakowa w swoim wspomnieniu o Ostrowskiej charakteryzuje jej drogę artystyczną,
która „prowadziła od ozdobnych stylizacji i mgławic nastrojowości, od wyrafinowanych odczuć z zamkniętego kręgu własnego <ja> – do prawdziwie nowoczesnych
i pełnych ekspresji osiągnięć formy i do głębokiej i bardzo ludzkiej treści”8. Michał
Głowiński, charakteryzując Koło święconej kredy (powstałe w 1928), stwierdził, że
Ostrowska jest tu bliska liryce Jastruna i poetom wileńskim z okresu poprzedzającego
9
wybuch II wojny światowej .
Drogę do własnych środków wyrazu odnalazła poetka dzięki sublimacji treści
ujmowanej w kształt uładzony, uzyskany dzięki poczuciu umiaru. Podobnie jak inni
poeci młodopolscy, sięgała po różnorodne gatunki literackie (ballada liryczna, sonet,
proza poetycka), w jakie obfitowała twórczość tego czasu, ale chętnie posługiwała się
formą drobną, miniaturową, zobowiązującą do dyscypliny myślowej i formalnej.
Zespoliła się ona u poetki z dążeniem do osadzania treści utworów w konkrecie,
w realiach stających się odpowiednikiem przeżyć duchowych. To jedna z tych cech
liryki Ostrowskiej, w obrębie której dostrzec można prawdziwy kunszt, i która znalazła kontynuację oraz pełniejszą, związaną z nowymi środkami wyrazu postać w twórczości poetki Dwudziestolecia międzywojennego – Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
Mała forma jest przede wszystkim konsekwencją przekształceń, jakie zachodziły
w poezji Ostrowskiej w latach powojennych – co unaocznia w pełni zbiór Pierścień
5)
Opinię tę przytacza w swoim omówieniu sylwetki twórczej Ostrowskiej Michał Głowiński. Zob.: Bronisława
Ostrowska 1881-1928, s. 593.
6)
M. Dąbrowska, Bronisława Ostrowska, [w:] tejże, Pisma rozproszone, pierwsze wyd. książkowe pod red.
i z przypisami E. Korzeniewskiej, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1964, s. 498. Pierwodruk: „Wiadomości
Literackie” 1928 nr 24, s. 1.
7)
S. Lichański, Droga poetycka Bronisławy Ostrowskiej, s. 7.
8)
H. Mortkowicz-Olczakowa, O Bronisławie Ostrowskiej, [w:] tejże, Bunt wspomnień, wyd. drugie zmienione
i poszerzone, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1961, s. 104.
9)
M. Głowiński, Bronisława Ostrowska 1881-1928, s. 596.
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życia z 1919 roku – i polegały, jak pisze Michał Głowiński, na odchodzeniu od nadmiernej ornamentyki do bardziej zdyscyplinowanych i oszczędnych struktur; wynikiem tej nowej postawy są dwie odmiany miniatury: miniatura refleksyjna i miniatura
– obrazek liryczny10. Stefan Lichański, charakteryzując nową postawę poetki, jaka
wyłania się ze zbioru Pierścień życia, postawę eksponującą nie tyle refleksyjność, ile
dominującą tu uczuciowość – „jest on przede wszystkim liryczną suitą, pochwalnym
śpiewem na cześć urody życia” – podkreśla formalne walory tomu: „Toteż nie na
filozoficzne elementy tego cyklu zwracałbym przede wszystkim uwagę, ale na par
excellence poetyckie, jak np. olbrzymia kondensacja treści symbolicznych w minimum słów […]11.
Tendencję do stosowania małej formy dostrzec można w liryce Ostrowskiej już
wcześniej, począwszy od pierwszego zbioru Opale (1902), gdzie w występuje w takich
wierszach jak Bogdajem… czy Śnienie. Posłużyła się nią poetka jako wyznacznikiem
kompozycyjnym w zbiorze Chusty ofiarne (w cyklu W samotni); tytułem o typowo
modernistycznej proweniencji – Zadumy – objęte zostały tutaj zarówno młodopolskie tematy, obrazy, nastroje, słownictwo, jak i przebłyski radości płynącej z obcowania z przyrodą i z poczucia wspólnoty z ludźmi. U podłoża tej postawy leży charakterystyczna dla Ostrowskiej, uważna obserwacja procesów zachodzących w przyrodzie,
12
cyklów, jakim podlegają wszelkie formy żyjące i zjawiska .
Ileż tęsknoty, światła i lotu się składa
13
Na drobny wzrost ku słońcu źdźbła łąkowej trawy!

– pisze poetka w jednym z fragmentów, w innym (opatrzonym znamiennym tytułem Bożę) jako źródła człowieczej radości wymienia takie „drobiazgi”, jak : „Wzrok
dziecka, pąk rozkwitły lub przelot motyla” (s. 73). Postawę taką uformowało instynktowne zaufanie do elementarnych wartości, dających poczucie jedności ze światem
– mimo ulegania jeszcze modernistycznym nastrojom.
Tytuł Zadumy pełni tu rozmaite funkcje: określa nastrój łączący poszczególne
utwory, oddaje impresyjny charakter przedstawianych doznań i refleksji, uwydatnia
fragmentaryczność doznań. Wszystkie wchodzące w skład tej kompozycji wiersze
zbudowane są analogicznie: pierwsza strofa liczy cztery wersy, druga – dwa. Konsekwencja ta stanowi niewątpliwie kompozycyjne spoiwo utworów; nie hamując jeszcze
strumienia wyrażanych tu uczuć i przemyśleń, ujawnia dążenia poetki do narzucenia
sobie formalnej dyscypliny.
10)

M. Głowiński, Bronisława Ostrowska 1881-1928, s. 595-596.
S. Lichański, Droga poetycka Bronisławy Ostrowskiej, s. 10-11.
12) Na temat funkcji przyrody w twórczości poetyckiej Ostrowskiej pisałam w szkicu: Przyroda w liryce Bronisławy
Ostrowskiej, [w:] Wokół archeologii słów i ich funkcjonowania. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Bańkowskiemu, pod red. S. Podobińskiego i M. Lesz-Duk, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie,
Częstochowa 2001, s. 349-355.
13) Wiersze Ostrowskiej cytuję według wydania: B. Ostrowska, Biała godzina. Wybór poezji; cytat – s. 74. W dalszym
ciągu numery stron podaję bezpośrednio po cytacie. Zawarte w niniejszym wydaniu wiersze pochodzą zarówno ze
zbiorów poetyckich, jak i z „Teki pośmiertnej”.
11)
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W utworach zbudowanych na niewielkiej ilości słów porusza Ostrowska wszystkie
ważne w jej liryce tematy. Należy do nich miłość, która ujmowana jest w bliskie stylistyce młodopolskiej frazy, ale dla której znajduje też poetka wyraz prawdziwie oryginalny, jej tylko właściwy. Tak jest na przykład w dwustrofowym wierszu zaczynającym
się od słów: Zostawcie wy mnie w spokoju.... Zawiera on jedynie bezpośrednie wyznanie miłości, wypowiadane przez zakochaną kobietę, ale wszystkie elementy tej wypowiedzi jednocześnie charakteryzują bohaterkę liryczną i konstruują sceniczny obraz,
dramat rozgrywający się w kameralnej scenerii:
Zostawcie wy mnie w spokoju –
Nie płaczę, nie płaczę przecie!
Dobrze mi w kącie pokoju.
Czego wy jeszcze chcecie?
[…]
Kocham go! kocham! kocham!!! ( s. 108)

Mała forma przyjmuje postać szczególnie wyrazistą, opartą na minimalnej ilości
słów tam, gdzie obrazem przeżyć wewnętrznych staje się drobna forma organiczna:
A kiedy ćmy wieczorem o szyby łopocą,
A serce rozrywa niespokojnym biciem –
Czy wiesz, co mały świerszczyk gra w kominie nocą?
Czy wiesz, że to bez ciebie życie nie jest życiem? (s. 105)

Dramat uczuć rozgrywa się tu w scenerii kameralnej, którą współtworzą wprowadzone do miniatury drobne formy natury, budujące intymny klimat: wieczorne ćmy
za oknem, świerszcz w kominie nocą. Michał Głowiński określił podmiot liryczny tej
poezji jako subtelną kobietę, „dla której przyciszona intymność stanowi konieczny
14
element kultury obyczajowej” . Owe drobne formy nie odbierają jednak mocy wyrażanym uczuciom; przeciwnie, potęgują je, podnoszą ich rangę i zarazem – poprzez
swoją zwyczajność – uniezwyklają. Zabiegi te chronią ujęcia miłości w miniaturach
przed sentymentalizmem, powtórzeniami, schematyzmem, stają się wyrazem prawdy wewnętrznej. O erotykach Ostrowskich, wynikłych z własnych przeżyć, pisał Stefan Lichański: „Osobisty dramat poetki stanie się jednak inspiracją cyklu erotyków,
który na tle liryki tamtych czasów stanowi zjawisko wyjątkowe i prekursorskie, antycypując niejako późniejszą o wiele lirykę Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej”. Jako
przykład podaje badacz wiersze „bezozdobne, najprostszym słowem oddające dramatyczność emocjonalnych zrywów i powikłań, a wśród nich utwór zaczynający się
15
od słów: „Tyle godzin przede mną…” .
Małe żyjątka, owady, ptaki, rzadko wcześniej spotykane w liryce kwiaty należą
w twórczości Ostrowskiej do zasobu środków szczególnie preferowanych. Stają się
14)
15)

M. Głowiński, Bronisława Ostrowska 1881-1928, s. 593.
S. Lichański, Droga poetycka Bronisławy Ostrowskiej, s. 9-10.
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one łącznikiem mocnej więzi ze światem natury, a także wykładnią światopoglądu
religijnego, mającego modernistyczne podstawy, ale reprezentującego własną wizję
świata, jak dowodzi jeden z wierszy ze zbioru Pierścień życia:
Maryi Zielnej zbożna kaplica
Ścieżaj otwarta na błękit pól.
[…]
Siostry jaskółki i siostry pszczoły,
I brat mój w pieśni – świerszczyk wesoły,
W ciszy słonecznej śpiewają w głos… (s. 140)

W wierszu Landa ze zbiorku Chusty ofiarne poprzez wprowadzenie drobnych form
przyrodniczych, jak świerszcze, jastrzębie, rośliny polne, odsłania poetka ukryty
w przyrodzie dynamizm, dokonujące się w niej nieustannie, ledwie dostrzegalne
procesy, które jednocześnie stanowią ekwiwalent przeżyć wewnętrznych podmiotu:
Z radosnym trzaskiem pod słońca spiekotę
Pękają strąki żarnowców i wyk…
Drgają w szafirze słoneczne skry złote
I budzi w sercu drapieżną tęsknotę
Jastrzębiów krzyk. ( s. 81)

W wierszu tym pojawia się żarnowiec – „ulubiony kwiat Ostrowskiej”, jak pisze
Kazimierz Wyka – reprezentujący bogatą florę rodzimą obecną (obok roślin egzotycznych) w twórczości nie tylko autorki Poezji, gdzie repertuar ten tworzą pierwiosnki,
storczyki, lilie, astry, bratki, nieśmiertelniki, róże, wrzosy, bzy – ale i całego pokolenia
16
modernistów . Poetka czyni z nich użytek od pierwszych utworów po ostatnie, gdzie
przyroda jest wciąż ważnym układem odniesienia dla wyrażanych w wierszach uczuć
niepokoju, radości, ukojenia. W oszczędnych wierszach z Pierścienia życia „Ekstatyczne żab i świerszczów chóry” (s. 151) współbrzmią z głęboką samotnością i cierpieniem podmiotu, świerszcze polne i szafiry współtworzą metaforykę oddającą poczucie braku, jak w utworze, o którym Lichański napisał, że określona myśl zasugerowana
jest tu „nie zawartością znaczeniową wiersza, ale muzyką rymu i rytmu”17:
Świerszczyki polne trzęsą mak
W suchych makówkach ciszy…
(A cóż ci to? A cóż ci brak?)
Schyl w słońcu skroń pod kwietny krzak –
Cisza twe serce słyszy. (s. 139)

16)
17)

K. Wyka, Młoda Polska, t. 1: Modernizm polski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987, s. 256-257, 258.
S. Lichański, Droga poetycka Bronisławy Ostrowskiej, s. 11.
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Wykładnię postawy wobec przyrody stanowi przekonanie, że wzorem ludzkiego
dzieła staje się kwiat róży bądź żuk, którego ranga porównywalna jest z tą, jaką wszelkim stworzeniom nadawał Anioł Ślązak:
Stworzyć dzieło tak pełne harmonii jak róża:
Symfonię – jak pod słońcem wichr na stepie wolny;
Świątynię – jako błękit nieb, gdy się rozchmurza;
Machinę tak w budowie prostą jak żuk polny. (s. 149)

Badacze twórczości Ostrowskiej wskazywali na związki jej postawy wobec przyrody z franciszkanizmem. Jak pisze Maria Podraza-Kwiatkowska, w okresie Młodej Polski przyroda jest coraz bardziej idealizowana, traktowana przede wszystkim jako twór
Boży, inaczej niż do tej pory wykorzystuje się ją poetycko:
Poeci obserwują przyrodę dla niej samej, ze wzruszeniem ciesząc się jej na nowo odkrytymi
szczegółami: kwitnącą gałęzią, kwiatkiem nasturcji, pękającym nasieniem łubinu. Tak jest nie
tylko u Leopolda Staffa i Kasprowicza, ale także np. u Orkana […]
Tak jest również u Bronisławy Ostrowskiej, poetki bardzo czułej na piękno przyrody. Właśnie
kontakt z przyrodą wzmaga u niej radość życia; ową trudną radość, u której podłoża tkwią –
18
ciągle na nowo pokonywane – smutek, cierpienie i brak zgody na śmierć […] .

Jako przykład tej postawy przytacza badaczka wiersz Lato ze zbioru Chusty ofiarne
(w cyklu Rok zgody), w którym zawarty jest imperatyw pogodzenia się duszy zarówno
z życiem, jak i ze śmiercią.
Także wśród wierszy ostatnich znajduje się znamienna deklaracja poetycka pt.
Snobom (s. 200), w której jako synonim wartości pozytywnych, elementarnych, tworzących sens życia wymienione są kwitnące sady, pszczoły, rzeczne ptactwo, ptaki,
konie – wszystko to, co składa się na wiejski pejzaż. Daleki jest on jednakże od sielskiej, uproszczonej wizji, bowiem zawarta jest tu prawda o życiu, o pełni, na którą
składają się zarówno różne formy istnienia, jak i śmierć.
Pośród ostatnich utworów szczególna uwaga należy się Białej godzinie, tutaj
bowiem Ostrowska osiąga mistrzostwo w skondensowaniu treści, w oszczędnym
władaniu słowem, które jednocześnie ujawnia bogactwo znaczeń:
Zszarzały klombów płomienne rabaty,
Zgasł żar nasturcji i szkarletów krew –
I nagle widać tylko białe kwiaty
Pod ścianą mrocznych drzew.

18) M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 95.
Autorka wiąże również franciszkanizm Ostrowskiej z nurtem, „w którym nieokreślona sfera metafizyki zostaje
zamieniona na sferę religii” (s. 96).
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Gwiazdy zabłysły w gałęziach topoli.
W białych tytoniach krążą szare ćmy –
Pamięć nie boli i życie nie boli…
Srebrne są kwiaty i gwiazdy i łzy. (s. 205)

Na konstruowany w wierszu pejzaż liryczny składają się elementy najbliższego
otoczenia (ogród, klomby, drzewa, kwitnący tytoń) oraz wieczorne niebo. Ukazany tu
został trudno uchwytny w percepcji wzrokowej moment, kiedy zmierzch przeistacza
się w wieczór, kiedy gasną barwy widzialnego świata, a oko rejestruje już tylko biel
i światło, czerń i szarość. Owa nieuchwytność oddana jest jednym słowem: „I nagle”;
oddziela ono świat postrzegany w barwach od świata wieczornego, pogrążonego
w ciemności, którą rozjaśniają gwiazdy, biel kwitnących kwiatów tytoniu, szare ćmy.
Ukazuje Ostrowska świat w przemianie, tak, jak czynili to impresjoniści, ale paleta
barw jest tu znacznie uboższa. Uboższa, ale i bogatsza o wszelkie walory, jakie wydobywa poetka z odtwarzanego w wierszu pejzażu. Wszystkie jego elementy stają się
jednorodne, widziane w jednej perspektywie: gwiazdy nie są odległymi planetami,
ale błyszczą wśród gałęzi topoli, istnieją w tym obrazie podobnie jak kwiaty tytoniu
i ćmy. Owo zrównanie elementów najbliższego otoczenia z przestrzenią kosmiczną,
wkomponowanie jej w pejzaż ogrodu oraz wygaszenie kolorystyki służy oddaniu tego
stanu ducha, jaki osiągnąć można w rzadkich chwilach, kiedy człowiek godzi się ze
światem, z samym sobą, chwilach, kiedy przestaje się odczuwać cierpienie. Określenie w ostatnim wersie barwą srebrną kwiatów, gwiazd i łez unicestwia w tej jednej „białej godzinie” – ból, na jaki skazany jest każdy człowiek, a jaki wyraża wyczulony na
cierpienie podmiot wiersza. Uciszenie bólu istnienia dokonuje się dzięki kontemplacji
świata w chwilach, które uzmysławiają, a dokładniej – unaoczniają przemijanie; podlega mu wszystko, co istnieje, a także ludzkie uczucia.
19
Utwór ten Maria Dąbrowska uznała za najpiękniejszy wiersz liryczny Ostrowskiej
i trudno się z tą opinią nie zgodzić. Ujęła w nim poetka w oszczędnych słowach refleksje, które dotykają spraw elementarnych, zawarła prawdę własnych przeżyć, a jednocześnie przeżyć każdego człowieka pragnącego uciszenia i ukojenia w cierpieniu.
Epoka Młodej Polski miała w osobie Bronisławy Ostrowskiej przedstawicielkę tych
dokonań, które może nie zmieniają zasadniczo oblicza literatury, ale które unaoczniają, jakie efekty artystyczne może przynieść oszczędne posługiwanie się słowem,
kształtowanie własnego warsztatu artystycznego tak, by słowa przylegały do treści.
„Sztuka – jak pisze Stefan Lichański – była dla autorki Chust ofiarnych nie ucieczką
przed życiem, nie iluminowaniem jego marginesów, ale ciągłym samouświadamianiem się i sprawdzaniem, ciągłym dążeniem do pełniejszych, coraz czystszych krystalizacji”20. Na użytek własnego światopoglądu wykorzystywała poetka wszystko, co

19)
20)

M. Dąbrowska, Bronisława Ostrowska, s. 498-499.
S. Lichański, Droga poetycka Bronisławy Ostrowskiej, s. 16.
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stanowiło dla niej wartość: przyrodę, świadomość przemijania, piękno świata zespolone z dojmującym cierpieniem. W ostatnich miniaturach jej credo artystyczne
łączyło te elementy w spójną całość:
Czeremchy mokre, kasztanów lepkie listki,
Podmuch wiosennych burz.
Przeminie wszystko i znów powróci wszystko –
I cóż?
Trzeba układać rymów gałązeczki skrzydlate,
Nie wstydzić się uśmiechów ni łez,
Sprzedawać wiersz wiosenny jak zieloną sałatę,
Jak bez (s. 213)
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POETA-ŻUK ZIELONY, CZYLI O LEŚMIANOWSKIM MIKROŚWIECIE

Zawsze czytałam Leśmiana „jakby” (co trudno wyartykułować) wbrew młodopolskim korzeniom,
nie tak poważnie, jak inni badacze, wyłapując „śmieszne” […] zdrobnienia.
Anna Węgrzyniak, „Znikomek”. O Leśmianowskiej redukcji metafizyki

1
O Leśmianie, który zajeżdżał „pustą dorożką” pod Małą Ziemiańską, opowiadano
niejedną soczystą anegdotę. Wacław Gralewski postawił na przykład na historię
z rodzaju „Dziwów doktora Lerna”:
Zreferowałem krótko i węzłowato cel, dla którego przyjechaliśmy do Zamościa. Powstał w Lublinie Związek Literatów, chcemy skupić w jego ramach wszystkich poetów Lubelszczyzny, a więc…
Leśmian słuchał uważnie, a jednocześnie oczy jego błądziły wśród drzew. W pewnej chwili podniósł głowę do góry, poruszył wąsami jakby magicznymi czułkami i zapytał mnie: – co pan myśli
1
o miłości chrabąszczy?

Rozmówca, który – niestety – nie miał na ten temat wyrobionego zdania (poza
skromnym przekonaniem, że chrabąszcze są z pewnością „namiętne i żarłoczne”),
zaplątał się niezbyt zręcznie w naprędce klecony wywód na temat podejrzanej przyjemności płynącej z „lubowania się przechwyconym obrazem” – czym wywołał tylko
protesty:
– Nie, nie, nie o to chodzi – Leśmian przerwał mi dość obcesowo. Zamyślił się. – Mnie chodzi o co
innego – włączenie się w nurt życia przyrody. Miłość jest uzewnętrznieniem tego nurtu.
Początkowo pływa się na jego powierzchni, potem nasiąka nim i ciężko opada na dno…
– O ile to dno istnieje – dodał.
Znów patrzył zafascynowany w gałęzie, jakby oczekiwał przebłysku jemu tylko znanego
2
misterium .

Trzeba przyznać, że echa tej rozmowy, rozpisane na motywy: tęsknoty człowieka
za naturą i natury za człowiekiem, ich miłosnego zjednoczenia, misterium miłości
1)
Wacław Gralewski, Skrzydlaty rejent, [w:] Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Red. Zdzisław Jastrzębski.
Lublin 1966, s. 250
2)
Ibidem, s. 251.
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i zieleni, ekstatycznej podróży w „bezbrzeż” i niewiadome czy wreszcie: „topielca
zieleni” – usłyszeć można niemal w całej Leśmianowskiej poezji. Im to poświęcono
znaczną część opracowań. Chrabąszcze, „namiętne i żarłoczne”, razem z chmarą
innych, równie malowniczych żyjątek, obywateli poetyckiego mikroświata (motyli,
pszczół, brzmików, os, szerszeni, mrówek, much, bąków, komarów, łątek, żuków,
świetlików, biedronek, świerszczy), „uleciały” na margines tych refleksji3.
Niemniej jednak temat „owadzi” wkracza do narracji o poecie Łąki – jak się wydaje, nawet z niejakim impetem – tylnymi drzwiami: w pierwszej kolejności pojawia się,
mianowicie, na gruncie – podszytych mniej lub bardziej dyskretnym chichotem –
wspomnieniowych relacji. Legenda dwudziestolecia, jak wiadomo, ubrała Leśmiana
w kostium postaci ekscentrycznej i „nietutejszej”, mylącej sny i rojenia poetyckie
z rzeczywistością, ale i w drugą stronę – czytelnicy chętnie ulegali sile wmówienia,
rozpatrując powierzchowność i osobowość artysty wedle kategorii zaczerpniętych
z sugerowanych przez niego obrazów. Jarosław Marek Rymkiewicz, autor encyklopedii o życiu i twórczości autora Łąki, dzieli wręcz owe świadectwa wspomnieniowe na
dwie podkategorie: „takie, które zaliczały Leśmiana do świata ptasiego czy owadziego (a więc, tak czy inaczej, przyznawały mu jakieś istnienie biologiczne) oraz […] takie,
które sytuowały go w świecie fantastycznym”4. Zainspirowani „krogulczym” nosem5
6
i łysiną-niełysiną, „upiększoną na czubku jakimś puchem czy pierzem” , „obkarmieni”
7
Łąką – znajomi i czytelnicy pisarza dostrzegali w całej tej postaci jakieś wyraźne
aluzje do świata nieludzkiego, świata natury: jawił im się poeta jako ktoś „dziwaczny
8
jak jakiś niezwykły owad, ptaszek” , „osobnik niewielkiego wzrostu, o wyglądzie
9
świerszcza” , może nawet podobny bardziej „do ościstego, żółtego pasikonika niż do
mężczyzny z krwi i kości”10. Wacław Gralewski, który nakazywał Leśmianowi poruszać
wąsami „jakby magicznymi czułkami”, nie był zatem odosobniony w swej, nieco egzotycznej, opowieści11.
3)
Spośród prac o Leśmianie, które podejmują wątek „owadzi” i okazały się pomocne w przygotowaniu niniejszego
tekstu, wymienić trzeba zwłaszcza następujące publikacje: Anna Czabanowska-Wróbel, „Byłem dzieckiem…” Elegie
dzieciństwa Bolesława Leśmiana, [w:] Eadem, Dziecko: symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej
Polski. Kraków 2003, s. 289–309; Michał Głowiński, Świat ptasi w poezji Bolesława Leśmiana, [w:] Idem, Monolog
wewnętrzny Telimeny i inne szkice. Kraków 2007, s. 234–25; Magdalena Nowak, Przypowieść o przekornym istnieniu
i pozornej śmierci. Bolesław Leśmian „Pszczoły”. „Warsztaty Polonistyczne” 1999, nr 2, s. 105–112; Wojciech Owczarski, Pokój dzienny, [w:] Idem, Miejsca wspólne, miejsca własne: o wyobraźni Leśmiana, Schulza, Kantora. Gdańsk
2006, s. 181–183.
4)
Jarosław Marek Rymkiewicz, Leśmian. Encyklopedia. Warszawa 2001, s. 85–86.
5)
Zob. Alfred Łaszowski, Literatura i styl życia. Szkice, wspomnienia, rozmowy. Oprac. Stefan Jończyk. Warszawa
1985, s. 235.
6)
Michał Wiszniewski, Strzępy wspomnień o Bolesławie Leśmianie, [w:] Wspomnienia…, s. 193.
7)
Zob. Edward Kozikowski, Wspomnienie o Bolesławie Leśmianie, [w:] Wspomnienia…, s. 125–126.
8)
Hanna Mortkowicz-Olczakowa, O Bolesławie Leśmianie, [w:] Eadem, Bunt wspomnień. Warszawa 1961, s. 122.
9)
Edward Kozikowski, Wspomnienie…, s. 127–128.
10) Hanna Mortkowicz-Olczakowa, O Bolesławie Leśmianie…, s. 123.
11) Gralewski we wspomnieniach jednoznacznie zresztą przyrównuje Leśmiana do „chrabąszcza, który odpowiednio powiększony ubrał się w czarne wizytowe ubranie”. (Idem, Skrzydlaty rejent…, s. 250).
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Co istotniejsze jednak, duch tej fantazji – jakkolwiek przedzierzgnął się w kształty
bardziej współczesne – nie zamiera. Nie zamiera może dlatego, że podsycają go tu
i ówdzie obrazy dobrze znane z Leśmianowskiej poezji. Jest na przykład w Zdziczeniu
obyczajów pośmiertnych12 taka intrygująca scena, scena finalna, w której znawca
twórczości Leśmiana, Eugeniusz Czaplejewicz, chciałby się dopatrywać „próby charakterystyki »osobliwego« poety-artysty” pod postacią – „niezwykłego zielonego
13
żuka, który budzi »wiosnę poza wiosną« do dziania się” . Przyznać trzeba, że interpretacja ta byłaby w pewnym sensie wyrównaniem, przynajmniej pozornej, nierównowagi wpisanej w utwór: oto fantastyczny poemat, rozgrywający się w krainie
pośmiertnej, obciążony filozoficznymi rozważaniami o tożsamości i nietożsamości
istnienia, znajduje tu zwieńczenie w zabawnym obrazie zmarłych pędzących w stronę
„pierwoświata”, dosłownie tylko po to, by spojrzeć – na jednego żuka i trzy motyle.
Mityczna rzeczywistość, w której wiosna urasta do rozmiarów hiperwiosny, rzeczywistość pierwszego, niezafałszowanego, żywiołowego istnienia przyjmuje w ten sposób, co zresztą dla Leśmiana typowe, bardzo konkretne kształty: „pierwoświat”, także
jako miejsce o największym nasileniu poetyckości, okazuje się po prostu – mikroświatem! A jeden z jego mieszkańców, jako inspirator owej niepohamowanej „dziejby”,
mógłby skłaniać rzeczywiście do postawienia kilku znaków zapytania:
Pan Błyszczyński przemieniony w żuka zielonego? Poeta-artysta, osobliwy i ogromnie kreatywny, pod postacią zielonego żuka? Żuk (zielony) jako końcowe wcielenie owego poety-artysty
i jego ostatnia maska? Wszystko to być może, ale wymagałoby jeszcze drobiazgowej i uważnej
14
analizy […] .

2
Upodobanie do motywów owadzich było, jak wiadomo, szczególnie bliskie sztuce
secesji – bodajże pierwszy to kierunek artystyczny Zachodu, który konsekwentnie
poszukiwał źródeł inspiracji nie tylko w makro-, ale i w mikroświecie15. Artyści
secesyjni, zafascynowani bujnością i rozlewnością życia, urokiem i rozmaitością jego
kształtów, jednocześnie zaś – nastawieni na tropienie nowości, dążyli do poszerzenia
rejestru stosowanych dotąd motywów roślinnych i zwierzęcych. Owady, a zwłaszcza

12) Wszystkie teksty poetyckie Leśmiana cytuję według wydania: Bolesław Leśmian, Poezje zebrane. Oprac. Aleksander Madyda. Toruń 2000. W nawiasach podaję tytuł utworu i stronę, z której pochodzi cytat.
13) Eugeniusz Czaplejewicz, Słowo wstępne, [w:] Poetyki Leśmiana. Leśmian i inni. Red. Eugeniusz Czaplejewicz,
Witold Sadowski. Warszawa 2002, s. 9.
14) Ibidem, s. 10.
15) Dzięki postępom optyki w polu zainteresowań artystów secesyjnych znalazły się także organizmy dostrzegalne
jedynie przez szkła powiększające. Po mikroświecie oprowadzała ich publikacja niemieckiego biologa-estety, Ernesta
Haekkela, pt. „Formy artystyczne natury” (1899–1904), w której pojawiły się jednobarwne i podkolorowane rysunki
powiększonych mikroorganizmów, nieświadomie stylizowane na modłę secesyjną. Zob. Mieczysław Wallis, Secesja.
Warszawa 1974, s. 177–178.
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unosząca się nad wodami, śmigła łątka , przykuwały ich uwagę – misternym rysunkiem i delikatnymi kolorami skrzydeł, nieprzebranym bogactwem i malowniczością
życia animalnego. Przełom XIX i XX wieku to zarazem czasy, w których wielką poczytnością cieszą się – poczynając od lektur dziecięcych – utwory wspierające entomologiczne pasje: nasycone jeszcze dydaktycznym duchem pozytywizmu, pokazujące
świat z perspektywy człowieka pomniejszonego do rozmiarów muchy bądź ważki,
powieści fantastyczno-przyrodnicze, takie jak „Gucio zaczarowany” Zofii Urbankowskiej czy „Doktor Muchołapski” Erazma Majewskiego; prace naukowe ojca francuskiej entomologii, Jeana Fabre'a i traktaty filozoficzno-przyrodnicze Maurycego
Maeterlincka. W tym samym mniej więcej czasie Henri Bergson zestawia człowieka
i owady błonkoskrzydłe jako szczytowe stadia ewolucji, najbardziej rozwinięte formy
dwóch podstawowych zdolności życia: inteligencji i instynktu.
Oglądane na tym tle owadzie „obrazy” Leśmiana, pełne fantazyjnych misteriów,
a przy tym namaszczenia, precyzji obserwacji i czułej drobiazgowości, zdają się wpisywać w nurt właściwych epoce fascynacji. Co nie oznacza jednocześnie, że stosunek
pisarza do przyrody przedstawia się jasno – trudne do uzgodnienia stanowiska prezentują przyjaciele i znajomi poety, raz podkreślając jego zamiłowanie do obserwowania fauny i flory, innym razem eksponując niechęć twórcy do wszelkiej widzial17
ności: pejzażu, lasów, gór czy wręcz dziecinny strach okazywany w obliczu sił natury .
Równie niejasny jest, jak wiadomo, status przyrody w jego poetyckich tekstach, jej
kształt „uduszny”, upodmiotowienie, osobowość autonomiczna i niepodległa, intensywność istnienia. Przyrodniczy konkret, choć pozostaje wierny swej biologicznej
18
naturze , wyobraźnia wyposaża w życie odrębne, indywidualne, podczas gdy radośnie „rozedrgany” język pomaga zatrzeć opozycje i wycieniować zbyt ostre kontury:
„Szczypta złudy… Źdźbło jawy… Zaufaj, nim zgaśnie!” (Kopciuszek, s. 369).
3
„Puszyste – o czar swój dbające owady” (Po deszczu, s. 440) Leśmiana, a zatem
cały ów mikroświat poetycki, można zobaczyć, posłuchać, dotknąć, a nawet powąchać: tu – deszcz much zielonych, złotych, ciemnopurpurowych (Wspomnienie,
16) Łątka ta, nazywana także panną wodną, to gatunek ważki o wielkiej zielonozłocistej głowie i skrzydłach
przypominających konstrukcje szkieletowe, które wprowadza do architektury secesja. Zob. Mieczysław Wallis, Secesja..., s. 177. Owad ten obecny jest także w Leśmianowskiej poezji, m.in. w takich wierszach, jak: Nieznana podróż
Sindbada Żeglarza, s. 134; W polu, s. 171; Łąka, s. 304; Wół wiosnowaty, s. 407.
17) Wydaje się, że do kontemplowania wybierał poeta raczej obiekty małe, „bezpieczne”. Nie były to zapewne
wyłącznie kwiaty – utrwalony w legendzie wizerunek pisarza, przesiadującego na składanym krzesełku w ogrodzie
botanicznym, kłóci się zresztą z informacją, że w życiu prywatnym bywał na urok roślin całkowicie obojętny. Jeśli
zatem nie kwiaty były przedmiotem czułej obserwacji, to może – ich „mieszkańcy”? (Zob. wspomnienia Marii Strzeszewskiej i Heleny Wiewiórskiej, zamieszczone w książce: Wspomnienia…, s. 211–239).
18) Badacz pochylony nad światem ptasim zwraca uwagę na przyrodniczą konkretność Leśmianowskich obrazów:
„Ptaki […] nie stają się czynnikiem pozwalającym na bezpośrednią symbolizację, nawet w najbardziej niezwykłych
metafizycznych wierszach pozostają sobą. Ujawnia się tu wielka osobliwość poetycka Leśmiana: takie operowanie
elementami świata nie tylko żywego, ale w ogólności materialnego, to jeden z wyróżników jego twórczości.” (Michał
Głowiński, Świat ptasi…, s. 241).
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s. 239), tam – orkiestra hałaśliwych bąków, żuków, świerszczy (Ballada bezludna,
s. 227) i mrowiska pachnące „młodej myrry chętną wypociną” (Dżananda, s. 352).
Z owadami u autora Łąki wiosna zmysłów się zaczyna. Leśmianowskie opisy odwołują
się nieprzypadkowo do doświadczeń świeżych, dziecięcych, do ujęć powiększających, eksplorujących perspektywę uznawaną w tamtych czasach za właściwą dzieciom (bliską jednocześnie spojrzeniu Gucia zaczarowanego)19. Uderzają szczegółami
obserwowanymi w dużym zbliżeniu: „Wkosmacona w kwiat płytki, / Łeb ująwszy
w dwie chwytki, / Pszczoła, nim ją porwie lot, / W słońcu myje się, jak kot –” (Przyśpiew, s. 179); „Wzdłuż rubinami wysadzana szczelnie, / Lśni gąsienica, wspinając się
dzielnie / Na tylnych łapkach, i dalszy kierunek / Węszy swym pyskiem, z którego
wycieka / Płyn bursztynowy, jarząc się z daleka –” (Wspomnienie, s. 241). Mieszkańcy
mikroświata, jak zresztą cała Leśmianowska przyroda, przybierają kształty fantazyjne
i wybujałe, obfite, nadmierne, do czego przyczynia się oczywiście stosowny retusz
wyobraźni: „Świerszcz, od rosy napęczniały, ciemni pysk nadmiarem śliny” (Ballada
bezludna, s. 226); „[…] bąk w futro odziany tygrysie / Na złotym jaskrze, olbrzymiejąc,
skrzy się” (Wspomnienie, s. 241). Jak przystało na naturę wystylizowaną, owadzi
świat Leśmiana ma także swoje własne obyczaje: tutejsze żuki lubią chodzić „tyłem
na grzbiecie” (W malinowym chruśniaku, s. 228, Przyśpiew, s. 179), pierwsze pobrzękują muchy (Pierwszy deszcz, s. 176, Wół wiosnowaty, s. 407, Zwiewność, s. 433);
ciszom – także zaświatowym – „do ucha świerszcz dzwoni” (Poranek, s. 406, Sen,
s. 436), złote pszczoły z upodobaniem nawiedzają zmarłych i cmentarze (Pszczoły,
s. 360, Cmentarz, s. 456, Królewna Czarnych Wysp, s. 214), w miejscowych ulach
20
bywają pochowane obiekty miłosne (Migoń i Jawrzon, s. 388 ), a w mrowiskach
niezmiennie odbywa się „praca snów odwieczna” (Las, s. 591, Metafizyka, s. 105).
21
Wszystko roi się i mrowi – kipiąc życiem, umierają „ciszkiem” bodaj tylko motyle
(Tamten, s. 345, Łąka, s. 304).
Niewielkie owady oglądane pod lupą powiększającą, tak typową dla wzmożonej
uwagi, olbrzymieją – co przekłada się na możliwość swobodnego operowania proporcjami, charakterystyczną zresztą także dla całej secesji („Gardziel kwiatu drobnego zachłysnął bąk duży”, Wół wiosnowaty, s. 407), na rozrastanie się szczegółu
owadziego do rozmiarów osobnej rzeczywistości (stąd – równoważnie – można tu
wyzierać „w świat i na motyla”, Zwiewność, s. 433). Motywy „owadzie” zdają się w ten
sposób odsłaniać, w całym przepychu, specyfikę Leśmianowskiej ontologii: widać
19) Pisze o tym Anna Czabanowska-Wróbel w tekście zatytułowanym „Byłem dzieckiem…” Elegie dzieciństwa Bolesława Leśmiana. (Eadem, Dziecko…, s. 295). Badaczka wśród pojawiających się w poezji Leśmiana romantycznych
toposów dziecięcych zajęć wyróżnia także – gonienie za motylami (Ibidem, s. 291).
20) Podobnie, bohaterowie Leśmianowskiego Podlasiaka poszukują Dziwożony w dziupli, z której ta wybiera miód
pszczołom. (Zob. Bolesław Leśmian, Podlasiak, [w:] Idem, Klechdy polskie. Oprac. Wacław Lewandowski. Kraków
1999, s. 233).
21) W wierszu Zwiewność pojawia się „zgon” pszczół w koniczynie, chodzi tu najpewniej o kłąb wielu połączonych
rojów. (Zob. uwagi Ryszarda Nycza, „Słowami… w świat wyglądam. Bolesława Leśmiana poezja nowoczesna, [w:]
Idem, Literatura jako trop rzeczywistości. Kraków 2001, s. 135).
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w ich kontekście dość jasno, jak rzeczywistość w poezji tej namnaża się i zwielokrotnia, jak rozdrabnia się i rozsypuje na podrzeczywistości, które mają swoje dramaty
(„W liściu, co trafił na krzywy prąd fali / Wirując płynie szafirowa łątka”, W polu, s. 170)
i swoje radości („A właśnie w kabarecie, wśród figlów pośpiechu, / Muchą zdobna
łysina trzęsie się od śmiechu”, Pejzaż współczesny, s. 421). W jednym z wierszy motyl,
który na moment zaistniał w czyimś spojrzeniu, zresztą „Na bakier wpięty w kitę
zachwianej tymotki”, znaczy jakiś własny „świat w świecie, jakieś życie w życiu” (***
O majowym poranku deszcz ciepły i przaśny…, s. 188) – ujawniając nieredukowalną
inność swego istnienia; inność z całym bagażem niewiadomego (do zaznania, lecz nie
do poznania).
4
Z obecnością owadów, nadmiarem pszczół i motyli (Zielona godzina, s. 63, Nieznana podróż Sindbada Żeglarza, s. 134, Wyruszyła dusza w drogę…, s. 509), powiązany jest motyw hiperwitalności, niepohamowanego, pleniącego się życia. Mieszkaniec Leśmianowskiego mikroświata zwykle „pomyślany jest” w ruchu, który przybierać może różne kształty – zwłaszcza wtedy, gdy działania poszczególnych osobników
zlewają się, z racji liczebności grupy, w jedno. Typowe są pod tym względem „mrowisk ruchliwe pagóry” (Zielona godzina, s. 51), z których „mrówki, jak wylew krwi,
płyną” (Dżananda, s. 352). Owady tutejsze pojawiają się najchętniej w towarzystwie,
gromadnie, tuż obok przedstawicieli własnego gatunku lub innych obywateli mikroświata. Bywają tam, gdzie bywać mogą, a nawet stanowczo powinny i tam, gdzie nikt
się ich nie spodziewa: na łące, polnej ścieżce, w lasach, jarach, w sianie, w malinowym chruśniaku, w ogrodzie Pana Błyszczyńskiego, w pokoju dziecinnym, za piecem,
w pustym dzbanie, w beczce, pod ziemią, na cmentarzu, w zaświatach, we śnie i na
jawie, w marzeniu, we wspomnieniu, nad umierającym Buddą, wreszcie zamieszkują
także dusze zmysłowców – Sindbada Żeglarza i Alcabona. Swobodnie przekraczają
granice ustanowione prawidłami bytu22, jak się zdaje – dużo swobodniej niż wszystkie
inne istnienia w tym świecie. Łatwość ta być może nie byłaby niczym osobliwym na tle
pozostałych Leśmianowskich bytów, stale wędrujących z przedświatów w światy
i zaświaty, gdyby nie fakt, że w przeciwieństwie do nich poruszają się zupełnie

22) Owady są oczywiście częścią rzeczywistości, która poddana jest prawu nieustannych metamorfoz. Bywa, że
kształt owadzi przyjmują inne istnienia: „ćma wielkanocna” to jedno z określeń Leśmianowskiego Boga (Zielona
godzina, s. 57), do nocnych motyli upodabniają się także okruchy śniegu (Noc zimowa, s. 29), aniołowie „Krążą
w słońcu nabytym od motyli ruchem” (Po deszczu, s. 420), cień wierzby sfruwa na opłotek „muchowato” (Magda,
s. 114). I bywa, że to owady przejmują „obce” role, jak te wpisane w misterium łąki „pszczoły z kadzidłem i myrrą,
i złotem” (Łąka, 303). Leśmianowski owad potrafi upodabniać się do innych zwierząt („bąk w futro odziany tygrysie”,
Wspomnienie, s. 241), podlega antropomorfizacji („rozmodlone ćmy”, Marsjanie, s. 466) i fitomorfizacji („Motyl
w zmierzchu biało nam się ziścił, / Gdy się skrzydłem do malwy przyliścił”, Wieczór, s. 411). Morfozy te, jak się wydaje,
pomyślane są funkcjonalnie: mają uzmysławiać płynność granic, jedną z naczelnych właściwości Leśmianowskiego
świata. Przyczyniają się też do budowania nastroju baśni.
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dowolnie zmieniając kierunek i strony istnienia : pszczół „jurna pozłocina”, wiedziona instynktem, nawiedza i ożywia krainę umarłych, by potem – bez większego trudu –
powrócić w ramiona świata (Pszczoły, s. 360), świerszcz na jawie wznosi „nogę – na
baczność, a drugą – w sen dłuży…” (Wół wiosnowaty, s. 407), ćmy – „Przychodzą
nieustannie z tamtej strony ciszy” (Ćmy, s. 432). Nieprzypadkowo Pan Błyszczyński
wierzy w „życie zagrobowe kwiatów i motyli”24 (Pan Błyszczyński, s. 470) – wydaje się,
że motywy „owadzie” lokują się w samym centrum naczelnego tematu Leśmianowskiej poezji: mają uzmysławiać upór życia, w którym drzemie nieugięta, przemożna
25
wola zanegowania śmierci . Kto wie, czy to nie one – udatnie pobrzękujące w pustce
i ciszy, poszukujące pudeł rezonansowych: a to w beczce (Magda, s. 114), a to w dzbanie (Zwiewność, s 433) – były prototypem tego bytu, co w nicości wciąż jeszcze się
krząta i szeleści: „Jar pobliski brzmi osą, jak pusta szkatuła” (Wół wiosnowaty, s. 408).
Ich opór wobec niebytu, opór życia, które nie znosi miejsc pustych, wpisany jest
w wiele poetyckich obrazów, poczynając od budzącego przerażenie wyobrażenia:
„Bylebym w nicości nie brzęczał jak komar!” (Chałupa, s. 446), a kończąc na, pełnym
fascynacji, opisie bytu, którego nie widać, a słychać: „Osa w firankach pogmatwanie
brzęczy, / Jakby same firanki nićmi w słońcu brzęczały…” (Wspomnienie, s. 434).
5
Jednocześnie trudno chyba o istnienie lepiej dopasowane do tego świata, w którym królują –„niebywałki” (Pan Błyszczyński, s. 471). Owady, „znikąd zjawione”
(Wieczorem, s. 27) i lecące „w znój przyszły – przeczuwanych lasów” (W lesie, s. 429),
najlepiej zadomowione w „tu i teraz”, wydają się samą kwintesencją Leśmianowskiej
ontologii i filozofii istnienia. Małe, lotne, zdawałoby się, nie przywiązane do bytu –
23) Michał Głowiński w podróżach Leśmianowskich bytów między światami dopatruje się następującej
prawidłowości: „Jest to […] niemal z reguły ruch w jedną stronę; to ze świata idzie się u Leśmiana w zaświat; duchy
tutaj świata nie nawiedzają, z tego też względu obca jest tej poezji jedna z najbardziej tradycyjnych i konwencjonalnych dziedzin fantastyki. ” (Michał Głowiński, Zaświat przedstawiony, [w:] Idem, Zaświat przedstawiony. Szkice
o poezji Bolesława Leśmiana. Kraków 1998, s. 296).
24) Wiara Pana Błyszczyńskiego oraz nierzadkie w poezji Leśmiana obrazy miejsc pełnych motyli – to motywy, które
osłabiają tanatyczny, jak twierdzi Wojciech Owczarski, wizerunek wspomnianego owada. (Zob. Idem, Pokój
dzienny…, s. 181–183). Niemniej jednak wydaje się, że spośród wszystkich owadzich bohaterów Leśmiana ma on
największe kłopoty (jego „zwiewny” byt zestawiany jest zresztą z bytem „zwiewnym” człowieka, Zwiewność, s. 433,
*** Szumią ptaków loty, s. 602). Przekonanie o przerażającej „ulotności” motyla objawia się nie tylko w „strasznej”
przepowiedni: „Nadchodzi rok nieistnienia, nadchodzi straszne bezkwiecie, / W tym roku wszystkie dziewczęta
wyginą niby motyle” (Rok nieistnienia, s. 255). Dosięgają go przypadki, które w tym świecie zwykle nie dotykają
innych owadzich istnień – doświadcza bezruchu: nie tylko wtedy, gdy staje się on zasadą danej rzeczywistości („Motyl
zawisł nad studnią skrzydłami bez lotu”, W pałacu królewny śpiącej, s. 377), także wtedy, gdy wszystko inne kipi
życiem („Uschły motyl zesztywniał wśród jaskrów kielicha – ”, Łąka, 304). Wie, czym jest wysiłek istnienia („błędne
motyle / Na pokaz, z trudem swój kształt w zorzy trwalą”, Sen wiejski, s. 531) i wie, czym jest w tej potyczce przegrana
(„motyl, co walczył zgrozą aksamitów / Z pachnącą bzem wiecznością – zmarł ciszkiem na marchwi”, Tamten¸ s. 345).
Towarzyszy mu śmierć i on towarzyszy śmierci, ale jest też dla niej stałym kontrapunktem („Śmierć odeszła. Fruwały
motyle. / […] Śmierć przyszła. Fruwały motyle”, ***U wód Hiranjawati – nad brzegiem żałoby…, s. 535–537). Bliżej
spokrewnione z Tanatosem byłyby chyba tylko Leśmianowskie skrzeble, gdyby uznać je – jak chce Michał Głowiński
– za owady (Idem, Świat ptasi…, s. 235).
25) Por. Magdalena Nowak, Przypowieść…, s. 105.
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bez wahania wpisują się w czar i „ułudę nikłej chwili” (Pan Błyszczyński, s. 470). Z tej
to przyczyny, jak się zdaje, Leśmianowskie obrazy szczęścia miewają naturę „owadzią”: zapowiedzią pomyślnej odmiany losu jest dla Sindbada Żeglarza złota motylica,
dostrzeżona w wód odbiciu, w pobliżu wyspy, na której spotkać ma swoją ukochaną.
Zanim ją zobaczy, już sam się sobie „złoci mimolotem”, szczęście przyczajone na dnie
duszy ujawnia się, „By trwać w pszczół brzęku i łątek pochrzęście!” (Nieznana podróż
Sindbada Żeglarza, s. 134–135). Metamorfozy człowieka w owada, nie tak rzadkie
w tej poezji, zyskują bowiem – niemal zawsze – wymiar radosny26. Dzieje się tak choćby we wspomnieniu z lat dziecinnych; badanie łąki „oglądanej spodem” kończy się tu
entuzjastyczną konstatacją:
I zdało mi się, że na sny radosne
Lęgnę się w słońcu wraz z tłumem owadów
(Wspomnienie, s. 242)

Kruchość owada nie jest w takim przypadku odstręczająca, bo udanie przesłania ją
radość – pełna zresztą zmysłowego pożądania: „Śni im się czasem […] / Że złotym
żądłem wpijają się w kwiaty, / By z nich wysączyć wina niebezpieczne!” (***Śni im się
czasem…, s. 85). „Złote” mrzonki, które „w takt serca […] brzęczą”, wywołują zachwyt
– bywa, że obejmujący i tę właściwość istnienia, która sprawia, że najpiękniej „zazłoci
się” ono, gdy gaśnie. Tak dzieje się, gdy w jednym z wierszy pszczoły zaczynają odprawiać swoje misterium miodobrania („To – pszczoły pędzą strzelistymi ruchy / […] /
Gdy która siądzie na kwiat, rzekłbyś – klęczy…”, Ubóstwo miłości, s. 579), a pełen
urzeczenia opis zyskuje finalny akord, jak przystało na „akt strzelisty”, w – budzącym
nie mniejszy zachwyt – złocistym płomieniu („Czasami jedna wzwyż pofrunie nagle /
I tak w powietrzu zazłoci się właśnie, / Jak drobny płomyk złocisty, gdy gaśnie!”, Ubóstwo miłości, s. 579). Wydaje się, że typowa dla złota kolorystyczna ociężałość zostaje
w poezji tej przezwyciężona: między innymi dzięki skojarzeniu ze słońcem czy
ogniem, który można – dowolnie, wedle woli i emocjonalnej potrzeby – zgasić lub
podsycać. Dlatego „ulotność” materii nie zawsze wywołuje tylko przerażenie, czasem
równie istotna okazuje się w tym kontekście zuchwałość, która – przeczuwając
w sobie „możliwości sprawcze” – próbuje, a przynajmniej chciałaby, narzucić światu
jakąś cząstkę swego widzimisię:
Zdaje mi się, że dmuchnięciem zgaszę
Złotą muchę, co uderzy w moje usta.
(*** Żuraw skrzypi za furtą ogrodu…, s. 187)

26) Wyrazem odejścia od „złocących się” marzeń jest smutna, odwracająca porządek mityczny, przemiana opisana
w Akteonie – metamorfoza w człowieka, który zachował już tylko nędzne reszki cech owadzich: „Przemieniony
w człowieka za nędzę mej zbrodni, / Dźwigam obce mi ciało w blask Bożej pochodni!” (Akteon, s. 373).
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Leśmian na różne sposoby osłabia bowiem wizerunek śmierci: „[…] śmierć
w słońcu – w kształt nikłej maleje śmiertuszki…” (Kocmołuch, s. 362). „Performatywy
»Złoć się i srebrz!« czy »O złoć się dłużej!« – pisze Anna Czabanowska-Wróbel – to
Leśmianowskie odpowiedniki »Chwilo trwaj« – wołanie, by czas nie dokonał znisz27
czeń w kruchym istnieniu” . Jak można przypuszczać, z tej przyczyny skąpane
w słonecznym blasku złocą się pszczoły, żuki, muchy; skrzy się – „jak sam poblask” –
ze światła utkana pajęczyna (Zielona godzina, s. 51), a „Od mrowisk słońce dymi we
złotych kurzach” (Zmory wiosenne, s. 38)28.
6
Obrazy poetyckiego mikroświata, w których „żywe” złoto staje się barwą dominującą, to z racji swej podstawowej funkcji przede wszystkim – „żer oczom na wiosnę!”
(Wspomnienie, s. 242), aktywizacja, pobudka i bodziec dla zmysłów: „Garścią rozćwierkanego rojem świerszczów siana / Rzeźwię oczy […].”(Gwiazdy, s. 166). Zagęszczone, pleniące się nadmiarem szczegółów, przeładowane, wybujałe, nadmierne – są
nie tyle okazją do percypowania czegokolwiek, ile zaproszeniem do radosnego uczestnictwa, zachłyśnięcia się samym spektaklem życia, któremu światło nadaje skrzydlatą odwagę trwania ponad „zwiewną” treścią. Chciałoby się w tym miejscu sparafrazować Leśmiana: „Lubię szeptać ci obrazy, które nic nie znaczą / Prócz tego, że się garną
do twego uśmiechu” (Lubię szeptać ci słowa, które nic nie znaczą…, s. 505). Wojciech
Gutowski do podobnych konstatacji dochodzi po przebadaniu innego fragmentu
Leśmianowskiej przyrody, a zarazem młodopolskiego symbolu – lasu:
Leśmian uczynił to, co nie udało się żadnemu moderniście: wzbogacone, zagęszczone w natłoku
konkretów signifiant […] nie odsyła do pojęciowego signifié, lecz zaprasza do uczestnictwa
w pierworodnym istnieniu, a uczestnictwo to przywraca „ja” paradoksalną tożsamość w pędzie
29
metamorfoz, tożsamość, która oznacza „nieprzewidzianość, wszechmożliwość” .

Nawet w najbardziej „owadzim” ze wspomnień z dzieciństwa, o łące „oglądanej
spodem”, dziecko obserwuje bajecznych mieszkańców mikroświata wyłącznie poprzez radosny, twórczy pryzmat efektów świetlnych, jakie zapewnia dzień upalny
i słoneczny, a zwłaszcza nieprzypadkowo rozpalone wcześniej „dla […] zabawy, /
Bezpożyteczne na pozór ognisko”. A zatem – skrzącego się bąka, żuka, który przez
27) Anna Czabanowska-Wróbel, „Niepojętość zieloności” i „możliwość szkarłatu”. O kolorystyce Bolesława Leśmiana, [w:] Eadem, Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu. Kraków 2009,
s. 290. Leśmianowskie upodobanie do koloru złotego w kontekście tradycji bizantyjskiej analizowała z kolei szczegółowo Anna Sobieska. (Zob. Anna Sobieska, Twórczość Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symbolizmu. Kraków
2005, s. 88–89, 219–228).
28) Leśmian umieszcza w świetle to, co dla oka „drogocenne”. Por. Anna Węgrzyniak, Świat i światłocień. O „impresjonizmie” Bolesława Leśmiana. W: Eadem, Egzystencjalne i metafizyczne. Od Leśmiana do Maja. Katowice 1999,
s. 15.
29) Wojciech Gutowski, Tajemnice młodopolskich lasów. O kluczowym symbolu poetyckim, [w:] Idem, Mit – Eros –
Sacrum. Sytuacje młodopolskie. Bydgoszcz 1999, s. 112.
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mak „prześwieca plamą ruchliwą i ciemną”, skrzydła bożej krówki wyzwalające się ku
słońcu i płyn bursztynowy wyciekający z pyska lśniącej gąsienicy, bada – „jak się cień
motyla / Tuż za skrzydłami po kwiatach opóźnia” (Wspomnienie, s. 241). Wszystkie te
obrazy przypominają kreacjonizm świetlisty, tak charakterystyczny i dla innych
wspomnień z dzieciństwa, kiedy to „słońce malowało […] na ścianie” własne przedstawienia, a do rangi reguły aspirowało przeświadczenie: „Kto dość zaklinająco spo30
gląda / W światło […] / Musi w końcu zobaczyć […]” (Wspomnienie, s. 434) . Na
drugim, smutniejszym krańcu ludzkiego życia, w zaświatach Zdziczenia obyczajów
pośmiertnych, o tym samym raczeniu się czystym przedstawieniem, które pobudza
do żywiołowego uczestnictwa, wspomina chyba Krzemina: „Oczy nasze – w przedświatach pozyskane blizny, / Patrzą dzisiaj nie po to, by sądzić lub roić, / Lecz po to, by
się w słońcu do reszty wygoić” (s. 689).
7
Jest w Leśmianowskiej refleksji nad twórczością taki nurt kpiarsko-ironiczny,
31
chichotliwy, bez którego chyba trudno zrozumieć tę poezję – nurt, w który wpisują
się między innymi wizerunki poety: „niebieskiego wycierucha”, „śpiewaka”, co się
tarza w „bujniskach upalnych” i „żuka zielonego”. Pierwszych rad by „Boga między
żuki wmodlić – do zielnika” (Poeta, s. 381), drugi – pochylony nad żabą, muchą
i świetlikiem – w zielniku tym „Szuka swej podobizny, zgubionej […] przed wiekiem”
(Do śpiewaka, s. 301), trzeci – sam już tylko „jarzy się lecąco” (Zdziczenie obyczajów
pośmiertnych, s. 710). Nad wszystkimi tymi przedstawieniami unosi się, bliski koncepcji poety jako człowieka pierwotnego, duch animizmu, tyle że ujęty w nawias
humoru, a czasem nawet pobłażliwej ironii: „I po trudach, podjętych wyćwiczonym
szałem, / Coś pozyskał? – Motyla, żuka czy biedronkę?” (Do śpiewaka, s. 301). Jeśli
jednak gdzieś można by jeszcze odkryć resztki owej wrażliwości poetyckiej, którą niegdyś dysponował człowiek pierwotny, myślący obrazami i poszukujący instynktownego kontaktu z rzeczywistością istnienia, to – jak chyba podpowiada scena finalna
Zdziczenia obyczajów… – właśnie w przestrzeni mikroświata. Bo choć żaden element
Leśmianowskiej rzeczywistości, także świat owadzi, nie jest wolny od zewnętrznego,
ludzkiego spojrzenia32, to jednocześnie przecież widziany bywa, jak sugerował Ostap
Ortwin, „z jakiejś owadziej, kreciej, płaziej perspektywy, jakby nie jedną parą ludzkich
oczu, ale […] odroślami węszących macek wessanych w samą miazgę ziemskiego
bytu”33. Poeta-żuk zielony, czarodziej, który swym nadmiernym istnieniem niemal
30) O motywie stwarzania poprzez światło, w kontekście szerszym – bizantyńskich mozaik, ruskich ikon i symbolistycznej teorii barw, pisała Anna Sobieska. (Zob. Eadem, Twórczość…, s. 219–228).
31) Śmiech, „pomniejszający” grozę istnienia i nieistnienia, jest tym czynnikiem, który decyduje – jak zauważa Anna
Węgrzyniak – o oryginalności metafizyki Leśmiana na tle literatury młodopolskiej. (Zob. Eadem, „Znikomek”. O Leśmianowskiej redukcji metafizyki, [w:] Miniatura i mikrologia. Red. Aleksander Nawarecki. Katowice 2000,
s. 173–182).
32) Zob. Michał Głowiński, Świat ptasi…, s. 247.
33) Ostap Ortwin, Bolesław Leśmian: „Łąka”, [w:] Idem, Żywe fikcje. Studia o prozie, poezji i krytyce. Oprac. Jadwiga
Czachowska. Warszawa 1970, s. 241.
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całkowicie przepełnia i przemienia rzeczywistość „pierwoświata”, łączy w swoim
drobnym bycie wielorakie paradoksy: nie tak wielki, a jednak ogromny („powiększa
się w oczach”), aż nadto widoczny, a jednak niepochwytny („Błyska się od tysiąca
skrawych niedostrzeżeń”), postrzegany bywa w całej swej mięsistości („brzuch […]
mu strawą nabrzmiewa soczyście”) i jako olśniewająca, zmysłowa mrzonka („Oczy,
w niego wpatrzone, od ognia się mącą”). Podobnie jak inne Leśmianowskie owady,
jest wysłannikiem tego życia, które „Pilny bytu kaganek w mrokach przemiejscawia”,
by upartym nadmiarem, bujną fantazją i rozlewnością zanegować zasadność śmierci
– narzucić zaświatom wolę radosnej „dziejby”, co tak „jarzy się lecąco”. A tym samym
– wolę wiosny34, oszałamiającej obrazami, które „Rosną! […] ponad siebie rosną!”
(Zdziczenie obyczajów pośmiertnych, s. 710–712), hiperzmysłowej i hiperpoetyckiej,
przede wszystkim zaś zmieniającej optykę istnienia.
Czytałem tę książkę, kiedy byłem mały – pisał Czesław Miłosz o „Guciu zaczarowanym” Zofii
Urbankowskiej – i tak mocno zachowałem ją w pamięci, że później, już jako człowiek dorosły,
nieraz próbowałem sobie wyobrazić, jak to jest, jeżeli ktoś zostanie muchą. Właściwie dlaczego
35
nie mielibyśmy to zwiększać się, to zmniejszać, żeby oglądać świat w coraz to nowy sposób?

34) Zdziczenie obyczajów pośmiertnych powstawało najpewniej w latach trzydziestych, a więc w czasach, kiedy
Leśmian wchodził w świat „przez wrota smutku, a nie zieloności”. Jego finałowa scena, przypominająca karty Łąki,
wydaje się z tej perspektywy szczególnie ciekawa.
35) Czesław Miłosz, Przedmowa, [w:] Zofia Urbankowska, Gucio zaczarowany. Wrocław 1989, s. 7.
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SPOTKANIE Z INNYM – DROGA KU NOWOCZESNOŚCI
W POEZJI STANISŁAWA BALIŃSKIEGO
Współczesny kulturowo-antropologiczny dyskurs literaturoznawczy pogłębia,
rozszerza i reinterpretuje wiele zjawisk literatury XX wieku, o których skłonni byliśmy
sądzić, że zostały już opisane i skomentowane. Jednym z nich wydaje się twórczość
Stanisława Balińskiego, poety, pisarza, dyplomaty i publicysty, emigranta, który po
1945 nie wrócił do kraju, wyrażając tym swoją niezgodę na status polityczny PRL.
Twórczość poety czeka na nową interpretację. Tu spróbuję pokazać, jak potrafił on
uchwycić „narodziny” nowego człowieka, człowieka „nowoczesnego” u progu jego
mentalnych i kulturowych przemian. Można by rzecz ująć także z innej perspektywy
i mówić o zmierzchu człowieka „tradycyjnego”, ukształtowanego przez myślenie
romantyczne. Innymi więc słowy, nowa lektura twórczości Stanisława Balińskiego,
powstałej w dwudziestoleciu międzywojennym, prowadzi do odkrycia swoistej
transpozycji, jaka dokonuje się w sposobie pokazywania człowieka zmierzającego od
tradycji ku nowoczesności.
W dwudziestoleciu międzywojennym był Baliński przede wszystkim dyplomatą,
który jako pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych wyjeżdżał na placówki do
Persji, Chin i Brazylii, odwiedził także Japonię. Poetyckim plonem podróży po egzotycznych krajach Wschodu jest jedyny, wydany przed wojną w 1928 roku, tomik poetycki, zatytułowany Wieczór na Wschodzie. Podróże odbywane w czasie wypełniania
dyplomatycznej służby znalazły więc swoją poetycką realizację, a emocje im towarzyszące przekazywał poeta także w listach pisanych do Jarosława i Hanny Iwaszkiewiczów1. W listach odnajdujemy ślady zdziwienia i zachwytu egzotyką świata Wschodu
i jego kulturową odmiennością. Bohater tomiku to turysta, który na swej drodze
spotyka innych wędrowców. Jego sytuację egzystencjalną odczytywać można dosłownie i metaforycznie. Turysta porusza się bowiem w przestrzeni wyznaczonej
egzotycznymi nazwami miast: Isfahan, Jezd Lar, Szyraz, Reszt, Damaszek, Bejrut
i może mniej egzotycznie brzmiącymi nazwami krajów: Persja, Irak, Indie, Syria,
Liban. Ale poetycko ukształtowana podróż nigdy nie jest dosłowna.
1)
Korespondencja ta znajduje się w Muzeum Literatury w Warszawie oraz w Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów na Stawisku. Udostępniono mi ją, gdy w roku 1984 przygotowywałam rozprawę o twórczości Stanisława
Balińskiego, por. E. Jaskółowa, Poetyckie podróże Stanisława Balińskiego, Katowice 1988.
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We współczesnych rozważaniach o dyskursie literaturoznawczym metafora turysty jest jednym z popularnych sposobów ujawniania sytuacji człowieka. Ryszard Nycz
wskazuje wykłady Henryka Bergsona z 1895 roku, jako źródło tej metafory i analogiczne jej sensy w ujęciu Zygmunta Baumana i MacCannela z początku XXI wieku2.
Dla interpretacji tomiku Stanisława Balińskiego ciekawy jest wywód odnoszący
się do filozoficznej myśli Bergsona. Filozof w wykładach o procesie ludzkiego poznania z przełomu wieku XIX i XX takich używał przenośni :
Nareszcie zauważyliśmy przed naszymi pomnikami i w naszych murach cudzoziemców, którzy w
ręce trzymają otwartą książkę, gdzie znajdują bez wątpienia opis cudów, które ich otaczają.
Pochłonięci tą lekturą czy nie zapominają oni czasem (…) o pięknościach, które zobaczyć
przyszli? Tak też wielu między nami podróżuje poprzez byt, z oczyma utkwionymi w formuły,
które czytają w pewnego rodzaju przewodniku wewnętrznym, zapominając spoglądać w życie,
czytają, by się kierować jedynie tym, co się mówi, i myśleć zwyczajnie raczej o słowach niż
3
o rzeczach (…)

Zwraca więc filozof uwagę na szczególną cechę ludzkiego poznania, polegającą na
tym, że przedmiot (kultura) „obcy” poznawany jest za pośrednictwem wcześniej
zgromadzonej wiedzy, człowiek jakby nie chciał uwierzyć własnej „intuicji”, w świat
obcy wchodzi uprzednio przygotowany. Z takim przygotowaniem „odkrywali” nowe
przestrzenie klasycy, natomiast zadziwieni, wolni od rutyny, w przestrzeń sobie obcą,
wchodzili romantycy. Stanisław Baliński, spadkobierca romantycznego postrzegania
świata i poeta zafascynowany filozofią Bergsona, pokazuje nowoczesny paradygmat
poznania.
Szczególne miejsce w ujawnieniu tego paradygmatu zajmuje refleksja nad perską
poezją i poezją polską. Ta pierwsza przywołana nazwiskiem Hafisa4, poety z Szyrazu
w utworach zatytułowanych: Grób Hafisa, Mędrzec z Szyrazu i Toast, ta druga wierszami Ślad i Poetyczność podróży – razem dają obraz świadomości człowieka Wschodu i olśnień Europejczyka, który stając w obliczu obcego mu świata, dostrzega
w egzotyce humanistyczną wspólnotę. W spotkaniu człowieka Zachodu z kulturą,
naturą i mentalnością Wschodu odbywa się proces wyzwalania od polskiej romantycznej mentalności. Proces, którego finał zaświadczony jest trzema, na końcu tomi5
ku umieszczonymi, utworami: W drodze, O podróżnikach i Elegia o ziemi rodzinnej .

2)
R. Nycz, Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie
dyskursu literaturoznawczego, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski,
R. Nycz, Kraków 2006, s.14; por. też cytowana literatura przedmiotu, s.37- 38.
3)
H. Bergson, Zdrowy rozsądek i nauki klasyczne. Przeł. F. Ihumen, „Widnokręgi” 1911, s.198, cyt. za: R. Nycz. op.
cit. s.14.
4)
Hafiz lub Hafis Szamsudin Mohammad – najsłynniejszy poeta perski, żyjący ok. 1325 -1390r. w Szirazie.
5)
Wszystkie cytaty z wierszy pochodzą z: S. Baliński, Peregrynacje. Poezje wybrane 1928 – 1982. wybór P. Hertz,
Warszawa 1982. Pod tekstem podaję tytuł utworu i stronę.
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Cały świat jest ojczyzną. Nie ma krajów obcych,
Tylko czas, co je spaja i dzieli jak chłosta.
(W drodze, s.57) ( wszystkie podkreślenia E.J.)
Podróż po bladej, w srebrnym kołowrocie planet
Kuli jak magnes złoty wabi przez nieznane
Lądy i wody, w barwach umaczane palet
Palmowego południa, północy źródlanej.
(O podróżnikach, s.58)
I powrócę . I odjadę. Znów wrócę.
Ale każdy mnie powrót oddali,
Bo nie umiem kochać tej ziemi,
Bez której umarłbym z żalu.

Słowa ostatniego wiersza, wyrażające ambiwalencję emocji wobec „ziemi rodzinnej”, są wypowiedzią nowoczesnego Europejczyka, który przyznaje się do prawa
wyboru własnego miejsca na ziemi, zaświadczając jednocześnie rozchwianie romantycznych, stałych punktów odniesienia. Stąd pytania:
Gdzie jesteście, białe domy, zielone ogrody,
Łąki szare, stawy siwe, gdzie jesteście?
(Elegia o ziemi rodzinnej, s.61)

Trzy ostatnie teksty tomiku, za pośrednictwem metafory podróżowania, ujawniają rodzaj świadomości „przejściowej” człowieka nowoczesnego, który przestaje postrzegać jednoznaczne punkty odniesienia w świecie, bo „cały świat jest ojczyzną”,
podobne rozchwianie ujawnia wyznanie, w formie oksymoronu, zamykające Elegię
o ziemi rodzinnej, które jest jednocześnie ostatnim zdaniem tomiku.
***
Zbiór wierszy układający się jak dziennik z podróży, przywołujący miejsca, zdarzenia i ludzi, jest jednocześnie refleksją o czasie i spotkaniu obcej kultury, która w przedziwny sposób staje się uniwersalna. Dwa zwłaszcza utwory, z dwu perspektyw
podejmujące problem innego, obcego tworzą uzupełniającą się, uniwersalną całość.
Mam na myśli wiersz Grób Hafisa i Ślad. Łączy je motyw spotkania, pamięci, wina
i poezji. Poezję Hafisa wyróżnia na tle kultury perskiej podejmowana tematyka bachicznych poematów, afirmacji życia i pogardy dla hipokryzji. Jednocześnie wiersze
tego poety są ciągłym poszukiwaniem jedności z Bogiem przez sięganie do mistycyz6
mu sufickiego.
Grób Hafisa to poetyckie spotkanie z myślą poety perskiego. Spotkanie z poezją
na grobie poety, gdzie odczytuje się wybrane na chybił trafił wersy jego utworów7.
6)

Sufizm to symboliczna egzegeza Koranu w mistyce islamskiej.
Spotkanie opisane zostało także w „Tygodniku Ilustrowanym” nr 3 z 1927 roku. Tu bowiem wydrukowano
opowiadanie Stanisława Balińskiego zatytułowane Śniadanie na grobie Hafisa.
7)
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Poetyckie spotkanie rozpoczyna się słowami:
W cyprysowym Szyrazie na Hafisa grobie
Rzekł mułła do mnie: „Panie, powróżę i tobie.”
Otworzył sinozłotą księgę, czytać zaczął –
Obcy podróżny (podkr. E.J.) wierszy wysłuchał w milczeniu.
Potem, kiedy odjechał z cichego Szyrazu,
Ich czaru wieczornego zapomnieć już nie mógł.
(Grób Hafisa, s.21 – 22 )

Poetycki pamiętnik z podróży ujawnia rodzaj olśnienia, które jest konsekwencją
spotkania z obcą kulturą, filozofią i religią. Hafis, to w języku perskim „znający Koran
na pamięć”, a symboliczna egzegeza Koranu w sufizmie, czyli mistyce islamskiej, zakłada, że „dosłowne brzmienie tekstów zdradza z początku jedynie sens zewnętrzny,
za którym ukrywa się tajemnica boskości. Wszelkie fizyczne rzeczy świata wskazują na
wymiar metafizyczny; ziemski świat jest jedynie zwierciadłem, które, jakkolwiek
w słaby i zniekształcony sposób, odbija boskie piękno”8. Człowiek w tej poezji jest
podróżnikiem w życiu, pielgrzymem, który widzi jeden cel, jakim jest osiągnięcie
pierwotnej wspólnoty z boską instancją. „(…) Sufizm zna drogę zbawienia (tarika),
która poszczególnymi swoimi stadiami i stacjami jest symbolem duchowego oczyszczenia sufiego. Warunkiem wyruszenia w drogę ku Bogu jest poznanie, że świat zja9
wisk to nic innego jak zasłona zakrywająca boskość” . Taką poetycką wykładnię
myślenia o drodze do osiągnięcia szczęścia odkrywa „obcy” turysta w spotkanych na
swej drodze wierszach Hafisa.
Obcy podróżnik zostaje oczarowany słowem, które odczytuje najpierw tylko jako
prośbę o zachowanie pamięci:
Wspomnij mnie – Hafis mówi – ile razy będziesz,
(……………………………………………………….)
Gdziekolwiek będziesz kochał albo pił nieskromnie,
Przyjacielu, Hafisa wspomnij.
(Grób Hafisa, s. 21)

Powraca więc pamięć w „szynkach” i „knajpach”, gdzie, pijąc wino, marzy i przywołuje wciąż na nowo obrazy zachowane z egzotycznej podróży.
Widział się w dzień wiosenny w kwitnącym Szyrazie,
W cyprysowej, na grobie Hafisa, oazie,
Wśród zadumanych mułłów o pasterskich rysach,
Zaczytanych, wmodlonych w dywany Hafisa,

8)
9)

M. Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach. Przekład R. Wojnarowski, Kraków 1994, s. 90.
Ibidem, s.299.
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A karminowy zachód, co nad nimi gaśnie,
Miał kolor tego wina, które on pił właśnie.
(Grób Hafisa, s.22)

Zadziwiające jest ustawienie naprzeciw siebie „ich” – mułłów o pasterskich rysach
i „jego”– który pił właśnie wino w różnych miastach. W tym zderzeniu dochodzi do
rodzaju samopoznania, do odkrycia jakiejś prawdy o sobie i świecie, który był mu
kulturowo zupełnie obcy. Jego „knajpy” i „wino” przybierają zewnętrzną barwę tamtego czarownego świata. Ten czar zrodziły słowa poety wypowiedziane w przestrzeni
egzotycznego Orientu (na grobie Hafisa), wyrosłe z mistyki wschodu, mają moc
odsłaniania prawdy, która zakryta jest za symbolami zewnętrznego świata. Jednym
z takich symboli, ujawniających mistyczne sensy, jest wino10.
Pojawienie się tego napoju w poezji perskiego poety wymaga komentarza,
bowiem w krajach muzułmańskich wino jest trunkiem zakazanym. Picie tego napoju
sprowadza na Persa (Irańczyka) bardzo surowe kary, dlatego okoliczności spożywania
go były zawsze bardzo tajemnicze i romantyczne. Uroku obrzędom i ekstatycznym
uniesieniom dodawały zwykle okoliczności picia w ruinach starych budowli, często
sakralnych. Z drugiej natomiast strony, jak wskazano wyżej, jest to napój – symbol,
zewnętrzna oznaka poznania najwyższej prawdy.
Dwa są zatem znaki, które stanowią drogę do odnalezienia równowagi ontologicznej, które wyprowadza z poezji Hafisa dwudziestowieczny poeta – turysta: słowo
poetyckie i obrzęd picia wina. Dwa te elementy, które dla poety z Szyrazu stanowią
podstawowy wyznacznik poetycko przetworzonej kosmologii sufizmu, dla obcego
w świecie wschodnim poety – turysty stają się sygnałami kulturowej jedności.
W świecie bowiem Orientu, przy całej jego egzotyce i odmienności w porównaniu
z doświadczeniami Europejczyka, odnajduje on znaki, które odkrywa jako bliskie,
oswojone, tkwiące w jego poczuciu tożsamości. Te znaki to, wywiedzione z romantycznego myślenia, pojęcia poezji i poety oraz ich roli w kształtowaniu świadomości
kulturowej i z tradycji greckiej wyrosła świadomość bachicznej obrzędowości.
W tomiku Balińskiego znajdujemy słowa Mędrca z Szyrazu, który zapewnia, że
słowo poetyckie jest drogowskazem dla każdego wędrowca:
Niczego więcej nie chcemy. Groby poetów są z nami.
Kiedy samotni jesteśmy, (……)
Pocieszyć przyjdą poeci słowami rozpalonemi,
Co z nieba lecą – płomiennie – i płoną wieczyście w ziemi.
Czegóż pragnąć, gdy serca i groby poetów są z nami?
(Mędrzec z Szyrazu, s. 29)

Spotkanie z innym, w kulturowo odmiennym od własnego świecie Orientu, powoduje odkrycie tego, co pozwala na nowo spojrzeć na własną tradycję i w dość istotny
10)

Por. op. cit., s.301.
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sposób ją przewartościować. Oto bowiem w sercu kultury Wschodu, tej samej, która
była odkryciem dla romantycznych poetów polskich i europejskich, a zwłaszcza fran11
cuskich , odnajduje dwudziestowieczny poeta ślad kulturowej wspólnoty. Śladem
tym jest sposób myślenia o poezji i traktowania poetów. Mędrzec z Szyrazu w roli
przewodnika i filozofa przypominać może romantycznego wieszcza, który przemawia
łagodnie i pokazuje drogę osiągnięcia pełni szczęścia. Taka postawa perskiego poety,
którą wskazuje w swych utworach Stanisław Baliński, wyjaśnia z jednej strony poczucie wyobcowania, wyrażane przez polskich romantyków, wędrujących po szlakach
Orientu, z drugiej zaś pozwala na uchwycenie wspólnoty myślenia o niezwykłej roli
poety i poezji. Dla człowieka Wschodu poeta jest przewodnikiem, Polak ideę tę odziedziczył z tradycji romantycznej. Jakże wielkie musiało być jego zdziwienie i odkrycie,
gdy na swym szlaku spotkał Araba, który wspomina samotnego Polaka, dlatego, że
był poetą.
Na Libanie w dzień miętą pachnący i makiem,
W ogrodzie ubielonym migdałowym majem,
Rzekł siwy Arab do mnie: „Ty jesteś Polakiem.
Wiem. Jedziesz z kraju, który poetów jest krajem.
Wiem od ojca, co kraj twój w głębi serca pieścił
I wspominał nam zawsze o jednym Polaku,
Który tu kiedyś wiosną żył przez dni czterdzieści
W klasztorze misjonarskim przy cedrowym szlaku.
(………………………………………………….)
Gdy odjeżdżał, zakonni na pamięć mu dali
Butel szklany, co cenny mieścił w sobie trunek;
Ojcu, który niósł butel, darował rysunek,
Ręką pożegnał góry i pojechał dalej.
Lecz ojciec nie zapomniał. Bo nie zapomina
Się poetów – zawołał pobożnie Beduin –
Ojciec dawno już umarł. I rysunku nie ma.
Z klasztoru został cyprys i wianuszek ruin.
I pamięć ma. (………………………….)
(…………………………………………)
O d tej wiosny minęło wiosen co niemiara
I tysiące księżyców wschodziło na schadzki,
Nazywał… nie pomnę już… poczekaj…zaraz…
Słowacki!
(Ślad, 42 – 43 )
11) Polscy poeci romantyczni odbyli swe podróże na Wschód, nadając im później literackie kształty, w latach: 1826 –
Adam Mickiewicz ; 1836 – 1837Juliusz Słowacki. Wędrówki w egzotyczne rejony świata nie były jednak wyłącznie
polską specjalnością. Najwcześniej, bo w latach 1806 – 1807odbył egzotyczną podróż do Grecji i Ziemi Świętej Francis
– René Chateaubriand; przed Słowackim, a po Mickiewiczu Alphonse Marie Louise Prat de Lamartine w latach 1832 –
1833 odbył podróż do Syrii, Grecji i Serbii, na koniec warto przywołać podróż na Wschód, którą odbył Gerard de
Nerval.
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Kult poezji Hafisa odkryty przez turystę, wędrującego po miastach Wschodu
i odkrycie śladu pamięci o polskim poecie, to dwa doświadczenia, które weryfikują
polski romantyczny mit poety i poezji. Takim kategoriom jak pamięć, poezja i poeta –
romantyzm nadał piętno wyjątkowości w kulturze polskiej. Baliński, przedstawiając
spotkanie z siwym Arabem, który podkreśla, że „nie zapomina się poetów” i pokazując, jak słowo Hafisa jest przedmiotem czci, weryfikuje to, co Maria Janion w swojej
książce o Niesamowitej Słowiańszczyźnie nazywa „paradoksalną polską mentalnością”12. Przejawem jej jest poczucie bezsilności i klęski przy jednoczesnym przekonaniu
o wyjątkowych cierpieniach i mesjanistycznej dumie. I taką postawę prezentował
Słowacki w relacji siwego Araba: „Szeptano o nim, że ma serce chore. Nigdy się nie
uśmiechał,(…) że musi cierpieć – mówił – za kraj i za wielu(…)”.
Jednocześnie przecież ten obcy przybysz został zrozumiany, bo był poetą. Baliński
weryfikuje romantyczny mit samotności i braku zrozumienia poety, a konfrontacja
tego mitu z mentalnością ludzi Wschodu prowadzi do pokazania, że to, co w polskiej
świadomości miało nosić znamiona peryferyjności, wyjątkowości znamiennej dla
polskiego myślenia romantycznego, jest zjawiskiem uniwersalnym. Uniwersalne jest
myślenie o roli poety i poezji. Poezja ocala pamięć – nie tylko tę romantycznie rozumianą, pamięć własnej przeszłości i kultury, ale i tę uniwersalną pamięć o człowieku
i jego myśli, nawet wtedy, gdy myśl ta wydaje się bardzo egzotyczna.
Tak więc przedwojenny tomik Stanisława Balińskiego tylko pozornie powiela
temat i refleksję romantycznych wędrówek po krajach Orientu. Gdy bowiem Adam
Mickiewicz dostrzegał egzotykę, to natychmiast odwracał się od niej, by ujawnić
poczucie samotności, tęsknoty, braku zrozumienia:
W takiej ciszy! – tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy. – Jedźmy, nikt nie woła.
(Stepy akermańskie)
Polko! – i ja dni skończę w samotnej żałobie
Tu niech mi garstkę ziemi dłoń przyjazna rzuci.
(Grób Potockiej)
U stóp moich kraina dostatków i krasy,
Nad głową niebo jasne, obok piękne lice;
Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice
Dalekie, i – niestety! jeszcze dalsze czasy?
Litwo! piały mi wdzięczniej twe szumiące lasy
Niż słowiki Bajdaru, Salhiry dziewice;
I weselszy deptałem twoje trzęsawice
Niż rubinowe morwy, złote ananasy.
(Pielgrzym)

12)

M. Janion, Sami sobie cudzy, [w:] idem: Niesamowita Słowiańszczyzna, Kraków 2006, s.12.
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W tomiku dwudziestowiecznego poety – dyplomaty (turysty) egzotyka zadziwia
i upaja jak narkotyk, bo staje przed nią bez „uprzedzeń”. Jeśli bywa z czymś porównywana, to z doświadczeniem innych, wcześniejszych podróżników, np. Pana de
Gobineau czy Słowackiego.
Bohaterem tomiku Stanisława Balińskiego pt. Wieczór na Wschodzie jest wędrowiec, dwudziestowieczny turysta, dyplomata i poeta, który przestaje być romantycznym pielgrzymem i odbywa drogę ku odkryciu świadomości nowoczesnego Europejczyka. Wieczór na Wschodzie to zmierzch romantycznego myślenia o Oriencie, to
także zmierzch postrzegania jednoznacznych punktów odniesienia, to spotkanie
z egzotyczną kulturą, które przynosi nowe rozpoznanie miejsca człowieka w świecie.
Wynika ono z poczucia braku jednoznacznego zakorzenienia, choć jeszcze nie jest to
„wykorzenienie”, wynika też z poszukiwania, które prowadzi do odkrycia uniwersalnych elementów kultury. Dlatego człowiek ten nie znajdzie już drogi powrotu do
pierwotnej jedności, mimo że wskazano mu ją w poezji Hafisa.
Bohater Wieczoru na Wschodzie to jeszcze nie „włóczęga”, bez życiowego celu,
a więc człowiek określany dziś mianem „osobowości ponowoczesnej”, ale ten, który
odbywa drogę wyzwalania od tradycyjnych (czytaj: romantycznych) wzorców. Baliński uchwycił w tym tomiku świadomość człowieka w drodze ku nowoczesności, tyle
tylko, że ta nowoczesność bywa znaczona ciemnymi barwami, jak w wierszu Kontrasty, czy Attache poselstwa:
Nocą podróżną, gdy sen odbiega,
Na obcą rzekę patrzę:
Niebo jest czarne nad moim brzegiem,
Nad tamtym – jaśniejsze, bladsze…
Woda (…………………………………..)
Przy tamtym brzegu cała jest w gwiazdach,
Przy tym – jest czarna.
Maszyna do pisania. Okólnik. Telegramy.
Instrukcja polityczna. Propaganda. Szyfry.
(…………………………………………)
I ja z tym wszystkim płynę jak rzecz, co ma serce,
Ja, jeden przyrząd więcej mojego zawodu.

(Kontrasty s.52)

(Attache poselstwa, s.53)

Wieczór na Wschodzie to literackie zjawisko dwudziestolecia międzywojennego,
które oglądane z perspektywy kulturowo – antropologicznej pokazuje zmierzch świadomości tradycyjnej i ujawnia narodziny świadomości nowoczesnej. Sygnalizuje przy
tym zagrożenia i koszty tych przeobrażeń, a wśród nich alienację w świecie przedmiotów i gubienie jednoznacznych punktów odniesienia.
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Twórczość poetycka: „To najbardziej niewinne ze wszystkich zajęć” – napisał
Hölderlin w liście do matki; młody poeta chciał rozwiać matczyny niepokój o jego
nową pasję – wszak to tylko dziecięce igraszki słowami!1 Martin Heidegger uczynił
owo zdanie sławnym, łącząc je z innym, przeciwstawnym fragmentem Hölderlinowskim, który mógłby zmartwić, a nawet przerazić matkę Friedricha: „Człowiekowi
dane jest najniebezpieczniejsze z dóbr, mowa… aby dawał świadectwo kim jest…”2.
Te dwa cytaty, zestawione z trzema innymi, podobnie lakonicznymi opiniami niemieckiego poety o sztuce słowa, stanowią punkt wyjścia do studium Heideggera pt.
Hölderlin i istota poezji. Ten krótki esej z roku 1937 cieszy się zasłużoną sławą, nie
myślę żałować superlatywów znajdując w nim najważniejszą prezentację nowoczesnej hermeneutyki, a zarazem najważniejszą dwudziestowieczną wypowiedź o istocie
poezji. Mam bowiem nieodparte wrażenie, że wszelkie dokonywane później próby
fundamentalnego namysłu nad fenomenem twórczości lirycznej obracają się wokół
Hölderlinowskiego paradoksu: pisanie wierszy to beztroska zabawa, a zarazem
świadczenie o ludzkim bycie. Trudno ująć to lepiej niż Heidegger, czego być może doświadczył Stanisław Barańczak w roku 1995 w katowickim wykładzie o istocie poezji,
choć mówił świetnie, własnymi słowami, bazując na swoich przygodach. Dziękując za
przyznany mu tytuł doktora honorowego Uniwersytetu Śląskiego rozpoczął od wyznania miłości do amerykańskiej koszykówki – najbardziej niewinnej spośród jego
nowych amerykańskich namiętności. Zaskoczonej publiczności przeczytał wiersz pt.
Pierwsza piątka wyrażający uwielbienie dla Larry`ego Birda – nietypowego gwiazdora NBA. W ten sposób dał do zrozumienia, że podziw dla zręczności w odbijaniu piłki
niewiele różni się od zachwytu nad zręczną żonglerką słowami. Taka deklaracja
autora Biografiołów i Fioletowej krowy nie powinna dziwić, wiadomo, jak bardzo frapowało go tłumaczenie językowych gier angielskich poetów metafizycznych i Williama Szekspira – ile tam niespodzianek, uciesznych pomyłek i zabawy w ogóle! Ale
przecież Szekspirowskie tragedie i metafizyczne spekulacje to nie tylko zabawa, a nawet wręcz przeciwnie… Barańczak mieszkający w Stanach Zjednoczonych nie musiał
1)
M. Heidegger, Holderlin i istota poezji, tłum. M. Jastrun, [w:] Teoria badań literackich za granicą. Antologia. T. II,
cz. II. Oprac. S. Skwarczyńska, Kraków 1981, s. 185.
2)
Ibidem.
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powoływać się na Heideggerowską dialektykę poezji, bo równie dobrze mógłby przywołać studium Roberta N.Wilsona Poeta w społeczeństwie amerykańskim (1964).
Tym bardziej, iż poznał na własnej skórze trafność jego tez, gdyż „igrający słowami”
artysta amerykański rzeczywiście znajduje się w pod pręgierzem tradycyjnej etyki
protestanckiej, pod presją miejscowego pragmatyzmu i rutyny biurokratyczno-przemysłowych organizacji, a wreszcie pod naciskiem upodobań „człowieka masowego”.
Dlatego poeta, jak twierdził Wilson, wstydzi się swego indywidualizmu, pięknoduchostwa, nieproduktywności, zniewieścienia i w końcu daje się zepchnąć na społeczny margines. Ale czy to oznacza, że poeci przestali być „nieformalnymi prawodawcami ludzkości”?3 Mówiąc skromniej, to przecież ich dążenie za powołaniem i zachowaniem własnej integralności „opiera się na pluralistycznej energii społeczeństwa
amerykańskiego”4. Mniej więcej w tym samym czasie (1962) podobnie skonstruowany wywód, lecz osadzony w realiach europejskich, przedstawił W.H.Auden. Wedle
jego szkicu Poeta i społeczeństwo nowoczesna zbiorowość traktuje artystów podejrzliwie, niekiedy wręcz jak „pasożytujących nierobów”, zaś w najlepszym wypadku
„pisanie wierszy i malowanie obrazów traktowane będzie jako prywatne, nieszkodli5
we hobby” . Autorzy wierszy czują strach i zażenowanie wobec „zwykłych” ludzi
gotowych dręczyć ich pytaniami o zawód i wykonywaną pracę; a jednak w konkluzji
tekstu autor Ręki farbiarza porzuci ów lękliwy ton:
„W naszych czasach sam fakt tworzenia dzieła sztuki jest aktem politycznym. Jak
długo istnieją artyści, którzy robią, co chcą i co uważają za stosowne, nawet jeśli to nie
jest zbyt dobre i nawet jeżeli przemawiają tylko do garstki ludzi, przypominają oni
rządzącym o czymś co należy im przypominać, a mianowicie, że rządzeni to ludzie
o własnych obliczach, nie anonimowe liczby, że homo laborans to także homo
ludens”6.
2.
Nie wiem, czy Wisława Szymborska znała cytowany przed chwilą esej Audena
(a także Hölderlina i Wilsona), mam natomiast pewność, że słyszała katowicką orację
Barańczaka i mam wrażenie, że to doświadczenie pomogło jej w kompozycji wykładu
noblowskiego, wygłoszonego dokładnie rok później. Tak czy inaczej motywy pojawiające się we wszystkich przywołanych wyżej tekstach są wspólne i znajdziemy je
także w sztokholmskim odczycie, gdzie sporo mówi się o „wstydzie”, jaki w związku ze
swą osobliwą rolą czują poeci. Mówiła bowiem Noblistka o ich rozziewie z biurokracją
(nie istnieje przecież stosowny „papierek z pieczątką” nobilitujący poetycki trud),
3)
R. N. Wilson, Poeta w społeczeństwie amerykańskim, tłum. A. Gettlich, [w:] W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych, oprac. A.Mencwel, Warszawa 1977, t. 2, s. 62.
4)
Ibidem.
5)
W. H. Auden, Poeta a społeczeństwo, tłum. A. T. Baranowska, [w:] tegoż: Ręka farbiarza i inne eseje, wyb.
M. Sprusiński, J.Zieliński. Warszawa 1988, s. 64.
6)
Ibidem, s. 82.

176

Pochwała siostry

o zażenowaniu związanym z „natchnieniem”, a nawet (przywołując przypadek Brodskiego) przypomniała brutalne oskarżenie poetów o „pasożytnictwo”7. W kluczowym
momencie wykładu Szymborska niemal powtarza następujące wyznanie Audena:
„W towarzystwie uczonych czuję się jak skromny wikarzyna, który przez pomyłkę
8
trafił do salonu pełnego książąt” . Szymborska zdawała się wręcz przytakiwać jego
przekonaniu, że „prawdziwymi ludźmi czynu, którzy zmieniają świat są dzisiaj nie
politycy i nie mężowie stanu, ale uczeni. Niestety poezja nie może ich opiewać, ponieważ ich działania związane są ze stanem rzeczy, a nie światem istot ludzkich, i to
9
odbiera im wymowę” . Owszem, Szymborska w zgodzie z Audenem, nabożnie
milknie wobec swej noblowskiej poprzedniczki – Marii Skłodowskiej-Curie – która
całkiem słusznie odebrała tę nagrodę dwukrotnie. Ale nie do końca zgadza się z Audenowskim przeciwstawieniem nauki i poezji, gdyż aspekt kompromitujący artystów,
owe natchnione „nie wiem”, podlega przewartościowaniu – nie jest zaprzeczeniem
mądrości! Poetyckie znamię poznawczej słabości nieoczekiwanie okaże się zbieżne
z uczoną niewiedzą wielkich odkrywców. Dwa małe słówka – „nie wiem” – zrównują
poetów z ludźmi nauki, Szymborską z Izaakiem Newtonem i Skłodowską. Ich wspólną
specjalnością jest bowiem „zadziwienie”, aczkolwiek jedni i drudzy dziwią się
w innych obszarach rzeczywistości.
3.
Szymborska nie stanowi wyjątku, podobnie jak inni nowocześni poeci (i teoretycy
poezji nowoczesnej) czuje dyskomfort związany z uprawianą profesją i powołaniem,
a zarazem poczucie wyjątkowości swojego stanu. Jej wstyd jest jednak mocniej
wyeksponowany niż u innych, zaś duma (dialektycznie związana ze wstydem) – zdaje
się głębiej ukryta. Tak dzieje się w przywoływanym tu wykładzie pt. Poeta i świat,
a w wierszach ta kwestia staje się chyba jednym z kluczowych tematów. Może
należałoby tu rozpoznać obecność Baudelairowskiego toposu poety-albatrosa? Jednakże dramatyczna nieporadność pięknego ptaka schwytanego przez marynarzy
(alegoria poety) niewiele ma wspólnego z mysią pospolitością poetki nerwowo
czerniącej papier albo najzwyczajniej stukającej palcem w klawiaturę. Zawstydzenie
ma u niej zawsze wymiar autoironiczny, co skądinąd zrozumiałe, bo za gestem poniżenia kryje się przecież wywyższenie.
Toteż wiersze o poetyckim wstydzie nie przyniosły poetce wstydu, są znane, lubiane, komentowane, wysoko cenione, a zarazem budzące spontaniczną wesołość.
Przypomnijmy tytuły tych zabawnych, kokieteryjnych, jakże uroczych wierszy autotematycznych: Wieczór autorski, Trema, Nagrobek, Niektórzy lubią poezję, a także
7)
Por. W. Szymborska, Poeta i świat. Mowa wygłoszona 7 grudnia 1996 w Akademii Szwedzkiej, cyt. za:
www/tygodnik.com.pl/kontrapunkt/indexhtml
8)
W. H. Auden, Poeta a społeczeństwo…, s.73.
9)
Ibidem.
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Recenzja z nienapisanego wiersza, Głos w sprawie pornografii, Pomysł, (może
należałoby jeszcze dodać do tej listy Komedyjki i W dyliżansie?) Jednak moim ulubionym jest Pochwała siostry z tomu Wielka liczba:
Moja siostra nie pisze wierszy
i chyba już nie zacznie nagle pisać wierszy.
Ma to po matce, która nie pisała wierszy,
oraz po ojcu, który też nie pisał wierszy.
Pod dachem mojej siostry czuję się bezpieczna:
Mąż siostry za nic w świecie nie pisałby wierszy.
I choć to brzmi jak utwór Adama Macedońskiego,
nikt z krewnych nie zajmuje się pisaniem wierszy.
W szufladach mojej siostry nie ma dawnych wierszy
ani w torebce napisanych świeżo.
A kiedy siostra zaprasza na obiad,
to wiem, że nie ma w zamiarze czytania mi wierszy.
Jej zupy są wyborne bez premedytacji,
A kawa nie rozlewa się na rękopisy.
W wielu rodzinach nikt nie pisze wierszy,
ale jak już – to rzadko jedna tylko osoba.
Czasem poezja spływa kaskadami pokoleń,
co stwarza groźne wiry w uczuciach wzajemnych.
Moja siostra uprawia niezłą prozę mówioną,
a całe jej pisarstwo to widokówki z urlopu,
z tekstem obiecującym to samo każdego roku:
że jak wróci,
to wszystko
wszystko
10
wszystko opowie.

Nie myślę analizować szczegółowo tego utworu, wystarczy mi dokładniejsze
przeczytanie jego dwóch zwrotek – początku i końca. Zacznijmy od zachwycającej
strofy pierwszej stanowiącej autonomiczną całość – to beztroska zabawa jedną frazą.
Szymborska dokonała tu poetyckiego cudu – najdosłowniej zrobiła „coś” z „niczego”.
Powtarzając do znudzenia trywialne zaprzeczenie („nie pisze wierszy”) osiągnęła
efekt poetycki – napisała świetny fragment wiązaną mową! Tak efektownej zabawy
mógłby jej pozazdrościć nie tylko przywołany w tekście autor geometrycznych rysunków, Adam Macedoński, ale też Barańczak, Tuwim czy Gałczyński. Ale trzeba dodać,
że takie pisanie z „niepisania”, polegające na wirtuozeryjnym powtarzaniu frazy, to
nie tylko beztroskie żarty, lecz postępowanie absolutnie zgodne z nowoczesną
definicją poezji sformułowaną przez Romana Jakobsona11.
10)

W. Szymborska, Pochwała siostry, W tejże: Wielka liczba. Warszawa 1977, s. 24.
Por. R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. K. Pomorska, [w:] tegoż: Poszukiwanie istoty języka,
oprac. MR. Mayenowa, Warszawa 1989.
11)
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Wiersz, który zaczął się od pochwały niepisania (co samo stanie się pisaniem),
zamyka – powiedzmy od razu – pochwała osoby, która nie pisząc wierszy okaże się
prawdziwą artystką. Paradoksy i inwersje są tu wszechobecne, wręcz natrętne. Tym
łatwiej jest obracać słowami i myślami, że wiersz opowiada o relacji między dwiema
osobami, siostrami – praktyczną i niepraktyczną. Pierwsza potrafi ugotować prawdziwą zupę i zagwarantować bezpieczeństwo, pewnie dlatego, że mocno osadzona jest
w tradycji rodzinnej i w relacjach z bliskimi. Z ojcem, matką i własnym mężem łączy ją
konsekwentne „niepisanie wierszy”. Druga siostra, poetka, zrywa „niepisany” pakt
domowy; z pisaniem wierszy wiąże się bowiem sto pociech – ich rękopisy wpadają
i wypadają nie tylko z szuflad i torebek, ale też z głowy i rozmowy, co może zakłócić nie
tylko gotowanie, ale nawet wspólne jedzenie zupy. To „stwarza groźne wiry w uczuciach wzajemnych” i kawa rozlewa się na rękopisy.
Czyżby było to nawiązanie do ewangelicznej opowieści o dwóch siostrach? Która
z nich lepszą cząstkę wybrała? Literalnie, ale prowokacyjnie wobec biblijnego pierwowzoru pochwalona zostaje praktyczna Marta, ale może to tylko gra, pozór? Czy
wiersz na końcu okaże się palinodią, przewrotną pochwałą Marii, mimo że ta kiepsko
gotuje, a w torebce i szufladach ma bałagan? Może dodatkowych informacji warto
poszukać w biografii? Wiadomo, że prawdziwa siostra Wisławy mogła ją zawstydzać
gotowaniem genialnych zup, ale z plotek wiadomo, że „Wisełka” też jakoś sobie z tym
radziła, organizując loteryjki z „zupkami w proszku” i rytuały ich parzenia w trakcie
słynnych „kolacyjek”. Wiec czytamy dalej i czekamy na rozstrzygnięcie pobożnego
pojedynku Marii i Marty, spodziewając się, że nowoczesna poetka permanentnie
oskarżana przez nowoczesny świat o nieużyteczność (z nieumiejętnością ugotowania
zupy włącznie), jednak jakoś się obroni, odwinie, odwróci kota ogonem… Wszak taką
nadzieję dali nam Heidegger, Auden, Wilson, Barańczak i sama Noblistka w swojej
oracji.
Czekamy zatem na ostatnie słowo, które jednak nie należy do poetki, lecz do jej
praktycznej (prozaicznej) siostry, która też ma głos i zabierze go w końcówce wiersza:
„Moja siostra uprawia niezłą prozę mówioną, / a całe jej pisarstwo to widokówki
z urlopu / z tekstem obiecującym to samo każdego roku:”. W ten sposób w finale
utworu rozgrywa się swoisty pojedynek obu piszących pań, a zarazem starcie mowy
i pisma. Siostra najwyraźniej woli mówić niż czernić papier, ale jej „niezła proza
mówiona” to przecież zwyczajne gadanie, ten sam rodzaj prozy, który nieświadomie
uprawiał Molierowski pan Jourdain. Owszem, posługuje się też piórem, ale tylko
zdawkowo, żeby się wymigać od dalszego pisania, żeby odłożyć opowieść na czas
przyszłego spotkania twarzą w twarz. Jako pisarka-amatorka, sezonowa autorka
wakacyjnych pocztówek, na dodatek leniwa, ulegająca stereotypom i rutynie, stoi
zatem na straconej pozycji. Ale choć jej „uprawa” prozy wydaje się beznadziejna,
(zresztą kończy się kapitulacją – wyznaniem pisarskiej niemocy), to przecież ma alibi.
Jej „niepisanie” wynika bowiem nie tyle z własnej słabości, co z niemocy samego
pisma, dlatego odrzuca protezę liter. Nie ma do nich zaufania pokładając nadzieję
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w bezpośredniej komunikacji. Zgłaszając akces do oralnego residuum i ogłaszając
jego wyższość, przywołuje autorytet (stereotyp) fonocentryzmu, przekonanie, iż
życie wyrażalne jest w pełni tylko żywym głosem, przy pełnej obecności tego, który
mówi i tego, który słucha. Przyziemna siostra staje zatem po stronie Platona,
Rousseau, de Saussure'a, Lévi-Straussa i wielu innych, wpisując się tym samym
w wielką tradycję metafizyki Zachodu. Czyżby to oznaczało, że autorka wiersza zepchnięta została na drugi, wątlejszy biegun sporu o prawdziwe słowo? Że na spółkę
z autorem O gramatologii12, broni prawdy pisanej, tej wiecznej „gry różnicy” i ”gry na
zwłokę” (także swojej ”napisanej sarny”)?
Przeczytajmy jednak wiersz do ostatniego wersu i słowa. Przyjrzymy się uważnie,
jakie są skutki przepisywania, jak wygląda próbka „niezłej prozy mówionej” skopiowana „żywcem” ze stosu widokówek. Co dzieje się z konwencjonalną formułą, kiedy
zostanie wiernie przepisana, co do słowa, aczkolwiek nieco inaczej, bo w formie
lirycznego „słupka”. Czyż nie ulega nieoczekiwanej metamorfozie?
[…] jak wróci,
to wszystko
wszystko
wszystko opowie.

Oto trywialna proza staje się wierszem i to lirykiem o krystalicznej czystości!
A wszystko dzięki selekcji słów, dzięki lakonicznej ekspresji powtórzenia i przemilczenia. Czytając koniec wiersza musimy wrócić do jego początku, wszak powraca ten
sam „chwyt” – tautologiczne powtarzanie wyrazów. Ale jeszcze bardziej zwięzłe,
sentencjonalne, rytmiczne. Zamiast przeczącego „nie”, dominującego w pierwszej
zwrotce, w strofie ostatniej powtarza się słowo uniwersalne, kosmiczne, oznaczające
pełnię – „wszystko”. „Wszystko” po trzykroć powtórzone – tylko trzy słowa i aż trzy
powtórzenia; w mikroskali wiersza to przecież wielka rozrzutność, nadmiar i patos,
a raczej wzniosłość, prawdziwa wzniosłość. Niewyrażalność najczystszej próby, choć
zupełnie zwyczajna (szkoda gadać, wszystko opowiem potem), tak trywialna, że
nawet nie przewidział jej Longinos; a zarazem rozdzierająca, przeniknięta metafizycz13
nym lękiem, zupełnie jak w Lyotardowskiej definicji wzniosłości – „czy się zdarzy?” .
Opowie wszystko jak tylko wróci, ale czy wróci, czy będzie jakieś potem, kiedy objawi
się wszystko? I tak konwencjonalna notka – mała proza z banalnej widokówki – na
naszych oczach, bez zmiany jednego słowa, staje się wielką poezją; przeistacza się
w przejmujący tekst budzący zachwyt i trwogę.
Jest za co podziwiać siostrę, choć bez tej, która wiernie spisała jej słowa, nie
przeżylibyśmy bezgranicznego podziwu.
12)

Por. J. Derrida, O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Warszawa 1999.
Por.: Pseudo-Longinos, O górności, [w:] Trzy poetyki klasyczne. Przeł. I oprac. T.Sinko, Wrocław 1951; J-F. Lyotard,
Wzniosłość i awangarda, przeł. M. Bieńczyk „Teksty Drugie” 1996 nr 2/3.
13)
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TEATR ŚWIATA W PÓŹNYCH WIERSZACH CZESŁAWA MIŁOSZA

Czesław Miłosz motywem teatru posługiwał się w swojej twórczości niezwykle
konsekwentnie. Już w pierwszym swoim opublikowanym na przełomie 1930 i 1931
roku wierszu Kompozycja1, o którym Aleksander Fiut sądzi, że w nim poeta „wytyczył
drogę najważniejszych dla niego intelektualnych i artystycznych poszukiwań”2, pojawiają się słowa: „rozdarły się kurtyny z trzaskiem / patrzcie – jesteśmy w teatrze”.
O wierszu tym, jako istotnym dla całokształtu twórczości Miłosza, i o obecnym w nim
3
4
motywie teatru piszą także Joanna Zach i Marek Bernacki . W ostatnim okresie swojej twórczości Miłosz nadal nie rezygnuje z teatralnej metafory: „Są dni, kiedy ludzie
5
jak bal marionetek / Wydają się tańczyć na skraju nicości” .
Motyw teatru świata jest stary niemal jak sam świat (nie ma sensu przywoływać
wszystkich, od Platona począwszy, którzy się do niego odwoływali), ponieważ powiązany został ściśle z wykształceniem się ego intuicyjnego i świadomości refleksyjnej
w długim, trwającym miliony lat procesie hominizacji. Zdolność do myślenia i wyobrażania sobie czegoś umożliwiła człowiekowi stawianie celów i formułowanie
potrzeb. Za specyficznie ludzką uważana jest potrzeba uznania sensu własnej egzystencji. Tę potrzebę zaspokajały tworzone wielkie projekcje mitycznych, a później religijnych (jeśli przyjąć założenie licznych myślicieli, w tym Ernsta Cassirera, filozofa
kultury, że religia wyewoluowała z myśli mitycznej) modeli Wszechświata. Trwający
od zarania dziejów kultury ludzkiej aż do późnego średniowiecza paradygmat okultystyczno-magiczny (animistyczny), sens i cel istnienia człowieka łączył z animizowanym czy wręcz upodmiotowionym światem zewnętrznym, zakreślając ideę wielkiego
solidaryzmu wszystkich bytów, niespotykaną już nigdy później. Potrzeba określenia
swego miejsca w panującej hierarchii skutkowała różnymi strategiami adaptacyjnymi. Motyw teatru świata jest odzwierciedleniem specyficznego światopoglądu,
ukształtowanego przez doświadczenie religijne, czyli przez objawiający się stanem
1)

Cz. Miłosz, Kompozycja, [w tegoż:] Wiersze t. 1, Kraków 2001, s. 31.
A. Fiut, W stronę Miłosza, Kraków 2003, s. 16. O Kompozycji pisze też A. Franaszek, zwracając uwagę na teatralny
wymiar mszy opisanej w wierszu, zob. A. Franaszek, Miłosz. Biografia, Kraków 2011, s. 157.
3)
J. Zach, Miłosz i poetyka wyznania, Kraków 2002: „Kompozycja jest właśnie przykładem takiego uruchomienia
obrazu, które dokonuje się poprzez wprowadzenie motywu teatru”, s. 68.
4)
M. Bernacki, Pierwszy i ostatni wiersz Miłosza („Kompozycja”, „O zbawieniu”), [w tegoż] Glosy do Miłosza.
Artykuły i szkice krytyczno-literackie (2004-2011), Bielsko-Biała 2012.
5)
Cz. Miłosz, Ksiądz Seweryn. 1. Kawki na wieży, [w tegoż:] Druga przestrzeń, Kraków 2002.
2)
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zmienionej świadomości (transem, ekstazą, wizją, snem) wgląd w wymiar transcendentny – tego typu doświadczenie pozwala człowiekowi postrzegać istnienie duchowego uniwersum, zewnętrznego w stosunku do ludzkiej egzystencji, ale mającego na
nią wpływ. Dodatkowo kontakt z realnym światem utwierdza człowieka w przekonaniu, że nie jest on panem swojego losu, zależąc od sił przyrody, których nie rozumie
i których bezwzględność go przeraża. Animizacja przyrody i zjawisk atmosferycznych
czy klimatycznych jest nałożeniem się tych dwóch rodzajów doświadczania rzeczywistości. Od zawsze, a przynajmniej od epok, po których zachowały się materialne
dowody takiego stanu rzeczy, człowiek wierzył, że może wpłynąć na rzeczywistość
poprzez religere – które „jest troskliwym i sumiennym baczeniem na to, co Rudolf
Otto trafnie określił mianem numinosum, a mianowicie na jakąś dynamiczną egzystencję czy działanie nie będące wynikiem arbitralnego aktu [ludzkiej] woli”6. Do
zachowań religijnych ściśle przynależy magia, czyli instrumentalne oddziaływanie –
przez czynności obrzędowe, takie jak recytowanie formuł magicznych, wykonywanie
pewnych gestów lub czynności – na rzeczywistość naturalną i ponadnaturalną, w celu
osiągnięcia pożądanego rezultatu. Ów wspomniany wcześniej solidaryzm wszystkich
7
istnień zakładał, na zasadzie metonimii , możliwość uczestniczenia w mocy, bezosobowej sile przenikającej świat, niepodlegającej wartościowaniu (i w swej istocie
amoralnej), ale dającej się zmanipulować przez człowieka, który potrafi jej zaczerpnąć i użyć do swoich celów. „Czy siły, które rządzą światem, są świadome i uosobio8
ne, czy też mają charakter nieświadomy i nieosobowy?” – pyta George Frazer . Od
odpowiedzi na to pytanie zależy strategia człowieka, włączającego się do kosmicznej
gry. W przypadku pierwszym postara się uzyskać prośbą, ofiarą czy też nakazanymi
przez moc rządzącą światem zachowaniami względy owych nadludzkich istot, w przypadku drugim wystarczy, że będzie w miarę dobrze znał reguły gry.
Niezależnie od ideologii wyrażonej explicite w wielu wypowiedziach poety, „teatr
świata” w jego wierszach ujawnia wewnętrzne pęknięcie w wykreowanym w sposób
symboliczny religijnym modelu świata. Wybrane cytaty z ostatnich wydanych tomów
(Dalsze okolice, Kraków 1991, Na brzegu rzeki, Kraków 1994, To, Kraków 2000, Druga
przestrzeń, Kraków 2002, Wiersze ostatnie, Kraków 2006) pozwalają na wyodrębnienie dwóch, w sumie komplementarnych sposobów przedstawiania „teatru świata”.
Łączy je świadomość „absolutyzmu rzeczywistości”(chodzi o Absolutismus der
Wirklichkeit, termin niemieckiego filozofa Hansa Blumenberga9), czyli obojętnego,
absolutnie obcego i niezrozumiałego wszechświata, wobec którego człowiek próbuje
się zdystansować, budując wokół siebie przestrzeń życia, podtrzymującą kruche ludzkie istnienie poprzez nadanie mu cząstkowych sensów, wynikających z codziennych
zatrudnień, przyjmowanych ról, wypełnianych obowiązków. Jest to problem mentalności ukształtowanej przez chrześcijaństwo, które rozbiło solidaryzm wszystkich
bytów, czyniąc człowieka samotnym i zdanym na miłosierdzie osobowego Boga:
6)
7)
8)

C. G. Jung, Psychologia a religia, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1995, s. 9.
Zob. M. Buchowski, Magia i rytuał, Warszawa 1993.
F. Frazer, Złota gałąź, t. I, przeł. H. Rzeczkowski, Warszawa 1971, s. 94.
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Religię bierzemy z naszego litowania się nad ludźmi.
Są za słabi, żeby żyć bez boskiej opieki.
Za słabi, żeby słuchać zgrzytliwego obrotu piekielnych kół.
Kto z nas pogodzi się z wszechświatem bez jednego głosu
Współczucia, litości, zrozumienia?
10
Człowieczeństwo oznacza zupełną obcość pośród galaktyk .

Na ten temat Miłosz wypowiada się także w Ziemi Ulro:
Nieludzkość świata czyli jego obojętność na potrzeby naszego serca może być złagodzona jeżeli
Bóg otrzyma rysy ludzkie. Wtedy możemy się z nim porozumiewać niejako ponad głową
11
świata .

Z takim wyobrażeniem obojętnego wszechświata zmagał się Blaise Pascal, godności człowieka, „trzciny, najwątlejszej w przyrodzie”, upatrując w jego świadomości:
„wie, że umiera, i zna przewagę, którą wszechświat ma nad nim. Wszechświat nie wie
12
nic o tym” . „Świat jest nieugięty, nieubłagany, obojętny”, pisze Miłosz. „Miłości ludzi
14
i bogów są stale zagrożone możliwością utraty” . I w innym miejscu:
„O lekkie plemię, jakże się nad tobą nie litować!
Twoje kolorowe szmaty, twoje tańce,
Niby to wyuzdane a tylko żałosne,
Lustra w których zostaje twarz z kolczykami,
Malowane powieki, rzęsy ułudne.
Tak nie mieć nic prócz miłosnego święta!
15
Jaka słaba obrona przeciw otchłani!”

Zasadniczo jednak człowiek nie chce dopuszczać do siebie myśli o nicości, która
otacza jego świat, „świat życia”, mydlaną bańkę (Miłosz używa sformułowania: „ope16
ra mydlana” lub „bańka mydlana” ), zawieszoną w kosmicznej próżni, która wraz
z rozbiegającymi się galaktykami pędzi gdzieś w nieznane, poza czas i przestrzeń. „Ich
stroje, maski i koturny dowodzą, że nie chcą oni zostać / w porządku Natury”17.

9)

H. Blumenberg, Arbeit am Mythos, Frankfurt Am Main 1986.
Cz. Miłosz, Religię bierzemy, [w:] Druga przestrzeń, op. cit., s. 78.
11) Cz, Miłosz, Ziemia Ulro, Instytut Literacki, Paryż 1977, s. 168.
12) B. Pascal, Myśli, przeł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1977, s. 112.
13) Cz. Miłosz, Przeciwieństwo, [w:] To, Kraków 2000, s. 61.
14) Ibidem.
15) Cz. Miłosz, Stwarzanie świata, [w:] Dalsze okolice, Kraków 1991, s. 9.
16) Cz. Miłosz, Tak zwane życie, [w:] To, po. cit., s. 35: „Tak zwane życie: / wszystko, co dostarcza tematów operze
mydlanej, / […] / i pryśnie opera mydlana / miłości, nienawiści, pokus i zdrad”;
Cz. Miłosz, Voyeur, [w:] To, dz. cyt., s. 33: „Byłem podglądaczem wędrownym na ziemi. / Szumiało, mieniło się
wnętrze galaktycznej bańki mydlanej”;
Cz. Miłosz, Stwarzanie świata, [w:] Dalsze okolice, dz. cyt., s. 9: „Gdyby tylko to wszystko trwało. Ale gdzież tam. /
Mieni się, mija, krąży w bańce mydlanej […]”.
17) Cz. Miłosz, Przeciwieństwo, [w:] To, op. cit., s. 61.
10)
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Porządek Natury znaczy bowiem fizyczne zdeterminowanie wszystkiego, co istnieje.
Porządek Natury to śmierć. Miłosz komentuje przesłanie Pascala w Ziemi Ulro:
[….] Pascal pokazuje, że „trzcina myśląca” jest, wskutek niesamowitego spotkania w niej
sprzecznych cech, obca wszelkiemu żywemu stworzeniu i obca obojętnym wobec niej obszarom
międzygwiezdnym, bo jedyna we wszechświecie posiada świadomość a zarazem nie umie
zarządzać sobą, nie jest samowystarczalna, ponieważ Natura czyli zwierzęca cząstka rezyduje
18
w niej samej .

Miłosz jest przeciw Naturze, gdyż jej determinizm godzi w człowieczeństwo:
Człowiek, jaki ukazuje się w literaturze drugiej połowy dwudziestego wieku nie śmie sprzeciwić
się zasadom fizyki, biologii, psychologii, socjologii […] – to może dojrzał do redukcji całkowitej
czyli do przekształcenia się w planetarne społeczeństwo dwunogich owadów. [Ziemia Ulro,
s. 127]
[…] intelektualnie Blake i Swedenborg są dla mnie ważni, ale nie oznaczają żadnego radykalnego
zwrotu przeciwko temu, co poprzednio ceniłem. Wręcz przeciwnie, teraz widzę nić, która łączy
wszystkie moje fazy tj. wpływy, jakim ulegałem […]. Tą nicią jest mój antropocentryzm i niechęć
do Natury […]. [Ziemia Ulro, s. 128]
Natura pożerająca, natura pożerana,
Dzień i noc czynna rzeźnia dymiąca od krwi.
[………………………………………..]
Nasza świadomość i nasze sumienie
Samotne w bladym mrowisku galaktyk
19
Nadzieje pokładają w ludzkim Bogu .

Część przedstawień świata jako teatru w późnej poezji Miłosza to „teatr absolutny”, przeciwstawienie człowieka obojętności wszechświata – „absolutyzmowi rzeczywistości”. Miłosz ma świadomość, że obecność kogoś lub czegoś, zawiadującego
losem ludzkim (Boga lub praw Natury), jakkolwiek by jej nie określić, musi być postrzegana jako moralnie dwuznaczna: „Niemożliwe, żeby ludzie tak cierpieli, kiedy Bóg
20
21
jest na niebie i koło mnie . W poezji Miłosza Bóg-zasmucony Ogrodnik nie pragnie
ludzkiego cierpienia, ale nie jest w stanie mu zapobiec. To temu Bogu Miłosz stawia
zarzut: „Jak mogłeś”:
Nie pojmuję, jak mogłeś stworzyć taki świat,
Obcy ludzkiemu sercu, bezlitosny.
W którym kopulują monstra i śmierć
Jest niemym strażnikiem czasu.

18)
19)
20)
21)

Cz, Miłosz, Ziemia Ulro, op. cit., s. 115.
Cz. Miłosz, Do pani profesor w obronie honoru kota i nie tylko, [w:] Na brzegu rzeki, Kraków 1994, s. 58.
Cz. Miłosz, Wysokie tarasy, [w:] Druga przestrzeń, op. cit., s. 31.
Cz. Miłosz, Ogrodnik, [w:] To, op. cit., s. 81.
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Nie potrafię uwierzyć, że Ty tego chciałeś.
To musiała być jakaś przed-kosmiczna katastrofa,
22
Zwycięstwo inercji silniejszej niż Twoja wola .
23

Pojawia się też „ukryty Bóg […] / Pan poratowań i sprawca wyjątku” a nawet –
w zgodzie z założeniami współczesnej fizyki – kwantowy „nadkomputer wszech24
świata” , przeliczający sam siebie, na który składa się cała złożoność ludzkich istnień,
25
polegających na tworzeniu i przetwarzaniu informacji . Ale po drugiej stronie tego
kosmicznego równania staje człowiek, który „jest lalką w ogniu'” i „Nie rozumiesz, co
26
krzyczy ustami pajaca” . Motyw lalki, zabawki bogów, marionetki, poruszanej rękami
niewidzialnego reżysera znany jest od starożytności. W literaturze polskiej pojawia
27
się, między innymi, we fraszce Jana Kochanowskiego O żywocie ludzkim :
Naśmiawszy się nam i naszym porządkom,
Wemkną nas w mieszek, jako czynią łątkom.

Deus ridens obecny jest również w innych wierszach Kochanowskiego, a także licznie reprezentowany w literaturze baroku (że wspomnę tylko o Wacławie Potockim,
Hieronimie Morsztynie czy Krzysztofie Opalińskim), ale zacytowana fraszka ma charakter zupełnie wyjątkowy. Jacyś „Oni”, dyrektorzy kukiełkowego teatru, „naśmiawszy się” z ludzkich zabiegów i starań, zakończą „grę”, chowając aktorów do mieszkatrumny. To wizja odległa od religijnych dogmatów chrześcijaństwa, od wyobrażenia
osobowego Boga, dobrotliwego Ogrodnika czy Wielkiego Architekta („Tyś niebo
zbudował / […] Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi”28). Jeszcze dosadniej Kochanowski o „reżyserach” ludzkiego spektaklu pisze w Trenach: „Nieznajomy wróg jakiś
miesza ludzkie rzeczy”. I w tym samym Trenie XI podkreśla naszą bezsilność w zgłębia29
niu „bożych tajemnic”: „[…] ale wzrok śmiertelnej źrenice / Tępy na to!” . Podobną
deklarację składa Miłosz: „I czyż ośmieliłbym się im wyznać, że jestem kapłan bez
wiary, / Że modlę się co dzień o łaskę zrozumienia”30. I w innym miejscu: „Tak napraw31
dę nic nie rozumiem, jest tylko / ekstatyczny nasz taniec, drobin wielkiej całości” .
Miłosz nie nazywa „reżysera” wrogiem, nie posuwa się aż tak daleko, jak poeta z Czarnolasu. Nie występuje również w branych pod uwagę w mojej analizie wierszach
motyw „śmiejącego się Boga”, choć samo widowisko bywa śmieszne: „Ale komizm
22)

Cz. Miłosz, Jak mogłeś, [w:] Druga przestrzeń, op. cit.
Cz. Miłosz, Jeden i wiele, [w:] To, op. cit., s. 83.
24) Cz. Miłosz, Po odcierpieniu, [w:] Na brzegu rzeki, op. cit., s. 72.
25) Zob. D. Deutsch, Struktura rzeczywistości, przeł. J. Kowalski Glikman, Warszawa 2006.
26) Cz. Miłosz, Młodość, [w:] Dalsze okolice, op. cit., s. 30.
27) J. Kochanowski, (3) O żywocie ludzkim,[w:] Fraszki. Księgi pierwsze,[w:] Dzieła polskie, t. 1, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1969.
28) J. Kochanowski, Pieśń XXV, [w:] Pieśni. Księgi wtóre, [w:] Dzieła polskie, t. 1, op. cit.
29) )J. Kochanowski, Treny, [w:] Dzieła polskie, t. 2, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1969.
30) Cz. Miłosz, Ksiądz Seweryn. 1. Kawki na wieży, [w:] Druga przestrzeń, op. cit., s. 49.
31) Cz. Miłosz, Tak naprawdę, [w:] Druga przestrzeń, op. cit., s. 79.
23)
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tego widowiska jest tak niezrównany, / […] Myślę o tym ze smutkiem, siebie widząc /
pośród uczestników zabawy”32. I w innym miejscu, o życiu: „komiczne widowisko”33.
Jednakże motyw bezosobowych sił, determinujących ludzkie poczynania, jest obecny w sposób niebudzący wątpliwości:
Miałem zamiary, motywacje, coś postanawiałem, coś wykonywałem, ale z odległości tamten
człowiek wydaje się istotą irracjonalną i absurdalną. Zupełnie jakby nie tyle działał, ile był
działany przez posługujące się nim siły. […] Ale teraz jesteśmy jak uśpiony teatr marionetek,
którego lalki leżą na płask w plątaninie swoich sznurków i nie dają pojęcia o tym, czym było
34
widowisko .

Wydaje się, że Boga Miłosza nie należy utożsamiać ani z „nieznajomym wrogiem”
z Trenów, ani z „posługującymi się [człowiekiem] siłami”, zawiadującymi „uśpionym
teatrem marionetek”, gdzie – podobnie jak we fraszce O żywocie ludzkim „lalki leżą
na płask w plątaninie swych sznurków”, bo przedstawienie już się skończyło, a „Oni”
za chwilę „naśmiawszy się nam i naszym porządkom / wemkną nas w mieszek, jako
czynią łątkom”. Bóg Miłosza to Deus otiosus tradycyjnych społeczności, prastare uraniczne bóstwo, obecne we wszystkich religiach świata – stworzyciel, który po akcie
kreacji wycofał się w niedostępne regiony kosmosu, Wielki Nieobecny, obojętny
sprawom ludzkim. Pisze o tym Mircea Eliade, podając jako przykład religie Afryki:
[…] u większości ludów afrykańskich wielki bóg niebiański, najwyższa istota, stwórca
wszechmocny, spełnia nieznaczną tylko rolę w życiu religijnym plemienia. Jest zbyt daleko […] na
przykład Jorubowie […] wierzą w boga niebios, któremu na imię Olorun […] Bóg ten rozpoczął
dzieło stworzenia świata, ale dokończenie go oraz zarządzanie światem powierzył podrzędnemu
35
bogu, Obatali. Olorun natomiast wycofał się definitywnie ze spraw ziemskich i ludzkich […] .

Podobnie Wielkim Nieobecnym jest bóg religii gnostyckich, istniejący poza
kosmosem, w swoim królestwie światłości, przeciwstawionym ciemnemu królestwuświatu jako niedoskonałemu dziełu niższych bytów, Archontów: „transcendentny
Bóg ukryty jest przed oczyma wszystkich stworzeń i nie sposób go poznać przy pomo36
cy naturalnych pojęć” . Miłosz, który w Ziemi Ulro pisze o swoim zainteresowaniu
37
manicheizmem i Kabałą („Jest ona medytacją nad tajemnicą związku pomiędzy
Bogiem a wszechświatem […] i w swych szczytowych osiągnięciach należy, śmiem
twierdzić, do wielkich zwycięstw wyobraźni ludzkiej”38), komentuje również Boga
gnozy: „Bóg odpowiedzialny za tak zły świat albo nie jest dobry, albo nie jest wszechmocny: gnostycy wybierali dobroć Boga, który jednak stawał się przez to Bogiem
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

Cz. Miłosz, Gdybym nie posiadł, [w:] Druga przestrzeń, op. cit., s. 81.
Cz. Miłosz, Voyeur, [w:] To, op. cit. s. 33.
Cz. Miłosz, Po podróży, [w:] To, op. cit., s. 17.
M. Eliade, Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz Kowalski, Warszawa 2000, s. 64.
H. Jonas, Religia gnozy, przeł. M. Klimowicz, Kraków1994, s. 58.
Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, op. cit., s. 128.
Ibidem, s. 162.
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Innym, Nieznanym, podczas gdy Jehowa Starego Testamentu otrzymywał tytuł niższego demiurga”39.
Kim jest Wielki Nieobecny w „teatrze absolutnym” Miłosza? On się nie śmieje
z ludzkiego cierpienia, On tylko na nie patrzy – to obserwator. Świadek. Przypominają
się słowa Hioba: „Albowiem oto w niebie świadek mój” [Ks. Hioba, XVI, 20].
Czy to możliwe […], żeby to widowisko nieogarnionej mnogości form, z których każda trwa w jej
tylko właściwym punkcie czasu, czy jest możliwe, żeby to dech zapierające widowisko grało się
dla nikogo? Czyż umysł, który ma nigdy nie zaspokojone pragnienie szczegółu, nie okazuje tym
samym pokrewieństwa z umysłem absolutnym, świadkiem obecnym w każdym momencie
czasoprzestrzeni? Zaiste, ten teatr musi mieć widza, choć aktorzy nie są tego świadomi, tak jak
źdźbło trawy nie jest świadome ludzkich oczu, które na nie patrzą. Powtarzajmy tedy znów
40
bardziej niż kiedykolwiek ważną maksymę: esse est percipi, być, to znaczy być postrzeganym .

Przekonanie o obecności „świadka” ludzkiego cierpienia („ten teatr musi mieć
widza”), w najmniejszym stopniu nieumniejszające absolutyzmu rzeczywistości, jest,
zgodnie ze słowami Leszka Kołakowskiego, zachowaniem intencjonalnym, wyrażającym istotną ludzką potrzebę, od zawsze znajdującą swe odzwierciedlenie w kulturze.
Fenomen obojętności świata należy do doświadczeń fundamentalnych, tj. takich, których
niepodobna zinterpretować jako poszczególnych przypadków innej, pierwotniejszej potrzeby.
[…] Tym, od czego uciekamy, jest doświadczenie obojętności świata, a próby przezwyciężenia tej
obojętności stanowią ośrodkowy sens ludzkich zmagań z losem w jego codzienności i w jego
41
ekstremach .

Taką próbą przezwyciężenia absolutyzmu rzeczywistości są wielkie projekty
mityczno-religijne. Obraz człowieka-marionetki, człowieka zdeterminowanego
w swym losie przez zewnętrzne wobec niego siły przynależy do nich: „Mit bowiem –
religijny lub filozoficzny – ma moc zniesienia obojętności świata”42. Mit – zdaniem
Kołakowskiego – przezwycięża fenomen obojętności w odniesieniu do doświadczeń
w odczuciu człowieka najskrajniejszych: śmierci oraz najdalej posuniętej próby zbliżenia z drugim człowiekiem, jaką jest miłość erotyczna. Czesław Miłosz, odnosząc się
do „obojętności świata”, przedstawia dwie postawy, właściwe człowiekowi. Jedna
z nich sprowadza się do „bycia działanym przez posługujące się nim siły”, albo tylko do
„bycia postrzeganym”. Obecność na scenie, przykuwając uwagę „widza”, stanowi
bowiem o naszym istnieniu:
Maski, peruki, koturny, przybywajcie!
Odmieńcie mnie, zabierzcie na jaskrawą scenę,

39)
40)
41)
42)

Ibidem, s. 123.
Cz. Miłosz, Dom filozofa, [w:] Dalsze okolice, op. cit., s. 64.
L. Kołakowski, Obecność mitu, Warszawa 2009, s. 104-106.
Ibidem, s. 122.
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Żebym na chwilę mógł wierzyć, że jestem!
O hymnie, poemacie, melopeo,
43
Śpiewaj moimi ustami, umilkniesz i zginę!

Esse est percipi George'a Berkeleya sprowadza się do przekonania, że świat materialny nie musi istnieć obiektywnie, lecz w zależności od tego, czy na niego patrzymy.
Żeby istnieć, trzeba być postrzeganym. Postrzeganie i istnienie oznacza więc w gruncie rzeczy to samo. Skrajny immaterializm Berkeleya prowadzi do wniosku, że Bóg
utrzymuje świat w istnieniu przez sam fakt postrzegania go. Percypowana rzeczywistość jest ideą w umyśle Boga. O wiele starszy od filozoficznego jest światopogląd
religijny, wypracowany przez kosmologię indyjską: jeden dzień Brahmy odpowiada
niewyobrażalnie wielu eonom w przeliczeniu na lata ludzkie, każdego takiego dnia
w swoim stuletnim życiu bóg tysiąc razy powoli otwiera i zamyka oczy. Gdy je otwiera,
wszechświat się pojawia, gdy zamyka – zostaje unicestwiony.
Może świat został przez Pana Boga po to stworzony, żeby odbijał się w nieskończonej liczbie oczu
istot żywych, albo, co bardziej prawdopodobne, w nieskończonej liczbie ludzkich świado44
mości .

Stąd bierze się przymus lub nawet wręcz potrzeba patrzenia, warunek uczestniczenia w dziele Bożym:
Byłem podglądaczem wędrownym na ziemi.
[…………………………………………….]
Pożądały ich moje oczy, chciwe, bardzo chciwe,
45
Zaproszone na komiczne widowisko,

Jeszcze dobitniej, jako misja Syna Królewskiego, posłańca po Perłę, bohatera tłu46
maczonego przez Miłosza gnostyckiego Hymnu o Perle , sformułowane jest przesłanie podmiotu lirycznego w wierszu Gdziekolwiek:
Gdziekolwiek jestem, na jakimkolwiek miejscu
na ziemi, ukrywam przed ludźmi przekonanie,
że nie jestem stąd.
Jakbym był posłany, żeby wchłonąć jak najwięcej
barw, smaków, dźwięków, zapachów, doświadczyć
wszystkiego, co jest
udziałem człowieka, przemienić co doznane
w czarodziejski rejestr i zanieść tam, skąd
47
przyszedłem
43)
44)
45)
46)
47)

Cz. Miłosz, Wieczór, [w:] Dalsze okolice, op. cit., s. 7.
Cz. Miłosz, Kufer, [w:] Druga przestrzeń, op. cit., s. 36.
Cz. Miłosz, Voeur, [w:] To, op. cit., s. 33.
H. Jonas, Religia gnozy, op. cit., s. 129-131.
Cz. Miłosz, Gdziekolwiek, [w:] To, op. cit., s. 32.
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„Bycie działanym” natomiast zakłada pojawienie się rekwizytów właściwych
teatrowi kukiełkowemu i widzimy, że rzeczywiście pojawiają się one w wierszach:
„lalka”, „pajac” [Młodość, Dalsze okolice], „teatr marionetek, którego lalki leżą na
płask w plątaninie swoich sznurków” [Po podróży, To], „ludzie jak bal marionetek”
[Ksiądz Seweryn, Druga przestrzeń], „nieszczęsne lalki” [Gdybym nie posiadł, Druga
przestrzeń]. „Bycie działanym” oznacza determinizm, w którym wolność jest iluzją.
Wraz z „byciem postrzeganym” odsyła nas do religere.
Drugi aspekt „teatru absolutnego” w późnych wierszach Miłosza ma jednak całkiem inne znaczenie, jakkolwiek nie neguje tego pierwszego. Pomija je raczej, w obliczu absolutyzmu rzeczywistości koncentrując się nie na spekulacji metafizycznej, lecz
na realnym działaniu. To działanie (a nie „bycie działanym”) sprowadza się do budowania dystansu wobec obojętności świata – do przyjęcia strategii adaptacyjnych,
umożliwiających przetrwanie w obliczu kryzysu, jakim jest dla człowieka uświadomienie sobie braku sensu własnej egzystencji. W przeciwieństwie do „komicznego
widowiska” gra staje się rytuałem w rozumieniu Victora Turnera: „stereotypem sekwencji działań, skomplikowanych gestów, słów i przedmiotów wyznaczanych do oddziaływania na istoty czy siły nadprzyrodzone, w imieniu uczestników, dla ich celów
i interesów”48. W naszych dalszych rozważaniach o światopoglądzie ukształtowanym
w związku z wyobrażaniem sobie świata jako teatru, potrzebne jest wykazanie, że
teatr wiąże się z rytuałem, a rytuał z myśleniem magicznym, z próbą zapanowania
nad rzeczywistością – podejmowaną przez człowieka dla uzyskania konkretnych
korzyści. Na przykład w celu uniknięcia zagrożeń.
Aby opanować życie, aby wyrwać mu możliwości, jakie w sobie kryje, należy wtłoczyć je w stałe
formy postępowania. Dojść do tego można zarówno ze strachu przed mocą, jak i ze strachu
przed brakiem mocy. […] Zabawa przekształca się w ryt […] bowiem zabawa związana regułami
jest rytem, postępowaniem, opanowywaniem […] najwcześniejsza kultura była kultem, tkwi on
u samych jej początków. Sztuka, mowa, uprawa roli itd. – wszystko rodzi się ze spotkania
z Bogiem. To, co nazywamy kulturą lub cywilizacją, jest zsekularyzowanym kultem. Również
drogę adoracji znalazł ryt na długo przed myślą. Człowiek pcha swój wóz, jego poczucie obcości
powoduje jednak, że nadaje swemu ruchowi stałą miarę, by zdławić lęk i poczuć się w swym
ruchu swojsko. Potem wprowadza tam swego Boga49.

Rytuał staje się sposobem panowania nad rzeczywistością, ujęciem jej w ramy
przewidywalności. Jest to zachowanie właściwe nie tylko człowiekowi – badania nad
innymi naczelnymi ujawniły zalążki rytualnych zachowań, na przykład podczas dzielenia upolowanej zdobyczy. Rytuał wyklucza zachowania agresywne, natomiast wspo50
maga znacząco redundantne interakcje społeczne, konsolidując grupę . Rytuał prowadzi także do stanów ekstatycznych:
48) V.W. Turner, The Ritual Proces. Structure and Anti-Structure, Chicago 1969, podaję za: W. Burszta, Antropologia
kultury, Poznań 1998, s. 111.
49) G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1997, s. 306.
50) Zob. T. Sikora, Użycie substancji halucynogennych a religia. Perspektywy badawcze na przykładzie zagadnień
rytuału i symbolizacji, Kraków 1999, roz. dot. działań rytualnych ujmowanych z perspektywy strukturalizmu biogenetycznego, s. 165 i nn. Sikora odwołuje się do badań Ch.D. Laughlina i J. McManusa.
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[…] stopniowa autonomizacja i wzbogacenie praktyki rytualnej mogły z biegiem czasu
zaowocować inną, odmienną od pierwotnej dystrybucją funkcji [to znaczy inną niż zrytualizowane zachowania łowieckie, B.T.]. Proces ten musiał w pewnym momencie prowadzić do
odkrycia specyficznych emotywno-poznawczych walorów wyzwalanych rytualnie stanów
w oderwaniu od ich pierwotnego funkcjonalnego kontekstu […] funkcja rytuału jako specjalistycznego treningu łowieckiego w czasie wolnym od łowów, który występował prawdopodobnie
bardzo wcześnie w kontekście mimetyczno-sympatycznej magii myśliwskiej, była powoli
zastępowana przez inne funkcje, jak na przykład wywoływanie odmiennych stanów świado51
mości .

Sekwencje powtarzanych w odpowiedni sposób słów, gestów, zachowań pozwalają człowiekowi co najmniej na dwa typy istotnych strategii adaptacyjnych: jest on
władny oddziaływać na zawiadujące jego życiem moce i może, komunikując się
z nimi, rozpoznać istotę Bytu, rozumianego jako duchowe, transcendentne uniwersum, w którym zanurzona została nasza rzeczywistość: świat człowieka. Jedno i drugie służy zapewnieniu bezpieczeństwa kruchej ludzkiej egzystencji.
Początki teatru greckiego nikną gdzieś w mrokach ekstatycznych dionizyjskich
obrzędów. Już starożytni nie wiedzieli na ten temat niczego pewnego. Dziś nie jesteśmy w stanie uświadomić sobie istoty takiego zbiorowego doświadczenia – niektóre
źródła szacują, że w amfiteatrze greckim mogło zasiadać czternaście tysięcy widzów
(cała Attyka liczyła wówczas około dwustu tysięcy mieszkańców) – lecz niewątpliwie
miało ono charakter religijny. Potwierdzają takie przypuszczenie badania etnografów
52
nad parareligijnymi spektaklami społeczeństw tradycyjnych . Współczesny teatr
53
antropologiczny próbuje nawiązać do ludowych tradycji lub szuka, jak Grzegorz
Jarzyna, doświadczeń ekstatycznych w przedstawieniach religijnych w Papui Nowej
54
Gwinei, Mongolii, Chinach, Filipinach i Indonezji . Sam Miłosz, pisząc o swym krewnym, Oskarze Miłoszu, odwołuje się do rytuału poprzez pojęcie rytmu:
Oto dlaczego Rytm jest samym sednem metafizyki O.W.M. „Rytm jest najwyższym ziemskim
wyrazem tego, co nazywamy myślą”. Czytamy u niego o „delikatnej serdeczności” i „czułej
nieomylności” z jaką człowiek używa tak jak trzeba „słowa i dźwięku w wierszu, muskulatury
i kroków w tańcu, tonu i akcentacji w mowie, linii wiodącej i nadającej życie w rzeźbie, barwy, od
pierwszej jej wibracji do ostatniej, w malarstwie, a wreszcie, w architekturze, kamienia i belki,
tak że ciężar rozkłada się harmonijnie i logicznie” (Epitre á Storge). Nieraz O.W.M. mówi o roli
55
tańców sakralnych w różnych religiach […] .

51)

Ibidem, s. 190.
Zob. na temat przedstawień na wyspie Bali, [w:] C. Geertz, Interpretacja kultur, przeł. M.M. Piechaczek, Kraków
2005, roz. Religia jako system kulturowy: „[…] możemy nazwać te ceremonie »przedstawieniami kulturowymi« […]
Oczywiście nie wszystkie przedstawienia kulturowe są przedstawieniami religijnymi, a wytyczenie linii oddzielającej
te ostatnie od przedstawień artystycznych, a nawet politycznych, w praktyce okazuje się często nie takie znowu
proste […]”, s. 134-135.
53) Na przykład Ośrodek Badań i Realizacji Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.
54) Zob. Bóg nie chodzi do teatru, Z Grzegorzem Jarzyną rozmawia Katarzyna Bielas, „Gazeta Wyborcza”, 18 VI 2007.
Jarzyna wypowiada się na temat „tańca konia” na Jawie: „Pięciu ludzi rzucało się na tancerza, żeby ugasić ten trans,
ale on dalej wybuchał i ludzie odpadali […] To był szok. To było to, czego szukałem”.
52)
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Jak widać, jest to sposób patrzenia na kulturę bliski jej pojmowaniu przez Gerardusa van der Leeuwa – jako „zsekularyzowanego kultu”. Jest to również bliskie światopoglądowi samego Czesława Miłosza. Nie do końca jednak:
I wyznaję, że moje ekstatyczne pochwały istnienia
Mogły być tylko ćwiczeniami wysokiego stylu,
56
A pod spodem było TO, czego nie podejmuję się nazwać .

Później jest jeszcze trudniej sformułować tę samą myśl:
Tak naprawdę nic nie rozumiem, jest tylko
ekstatyczny nasz taniec , drobin wielkiej całości.
Rodzą się i umierają, taniec nie ustaje, zakrywam oczy,
broniąc się od natłoku biegnących do mnie obrazów.
Być może tylko udaję gesty i słowa, i czyny,
zatrzymany w wyznaczonym dla mnie zagonie czasu.
Homo ritualis, tego świadomy, spełniam
57
co przypisane jednodniowemu mistrzowi .

Powszedniość codziennie wykonywanych gestów i czynności jest sposobem
zapanowania nad chaosem:
Jakąś chwilę, fragment życia, jakąś moc trzeba zatrzymać, powtórzyć, uczynić przedmiotem
obrzędu. […] Mogę po prostu wybiec z domu. Ale mogę także co dzień o tej samej porze
wychodzić z domu rozważnym krokiem. Pierwsza czynność jest po prostu działaniem. Druga jest
58
obrzędem .

Leszek Kołakowski przedstawia próby przezwyciężenia obojętności wszechświata
jako w istocie swej nieskuteczne, gdyż: „[…] śmierci sensu nadać nie potrafimy. […]
fenomen obojętności świata nigdzie nie jest tak widomy i tak niepodatny na zatajenie, jak w doświadczeniu śmierci”59. Podejmowane przez człowieka strategie obronne, a także rezygnacja z nich, która możliwa jest poprzez samobójstwo, polegają na
postanowieniu, by:
[…] przyjąć do wiadomości obojętność świata […] i utrwalać te sytuacje wspólnoty z ludźmi,
które są nam dostępne […] Nie jest wszakże pewne, czy jest to projekt wykonalny […] projekt
stawienia czoła obojętności świata jest bądź zgodą na rozpacz, bądź inną próbą mistyfikacji […]
55)
56)
57)
58)
59)

Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, op. cit., s. 159.
Cz. Miłosz, To, [w:] To, op. cit.
Cz. Miłosz, Tak naprawdę [w:] Druga przestrzeń, op. cit., s. 79.
G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, op. cit., s. 307.
L. Kołakowski, op. cit., s. 109.
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Cała nasza cywilizacja służy owym pozornym unieszkodliwieniom, mnożąc okazje do roztargnienia, do rozproszenia życia w potoczystości zrytualizowanego obyczaju lub w satysfakcjach
60
cząstkowych, którym nie sposób nadać sensu uniwersalnego .

Jeśli człowiek nie umie na powrót zamieszkać w micie, co w naszej zracjonalizowanej epoce jest przedsięwzięciem trudnym, pozostają działania zastępcze: złudne – jak
mówi Kołakowski – próby utożsamiania się ze wspólnotą ludzką, poszukiwanie
bliskości z drugim człowiekiem w „porozumieniu erotycznym, gdzie doświadczenie
61
więzi może być najintensywniej przeżyte” , chciwość rzeczy lub władzy, pochłonięcie
różnymi zatrudnieniami, pozwalającymi na zdystansowanie się od pozbawionego
sensu świata - kreowanie takiego sensu poprzez własną aktywność. Miłosz ma świadomość, że obojętność świata jest ciężarem nie do udźwignięcia dla przeciętnego
człowieka: „ludzie, okłamywałem was / Mówiąc, że tego we mnie nie ma, / Kiedy TO
jest tam ciągle, we dnie i w nocy. / […] Pisanie było dla mnie ochronną strategią /
62
Zacierania śladów […]” ; „nic nie upoważnia mnie / do wyjawiania rzeczy zbyt okrut63
nych dla ludzkiego serca” ; „Jeżeli Boga nie ma, / to nie wszystko człowiekowi wolno.
/ […] / i nie wolno mu brata swego zasmucać, / opowiadając, że Boga nie ma64; „Nie
wyjawiać co zabronione. Dochować sekretu. / Ponieważ ujawnione ludziom szkodzi /
To jak w dzieciństwie pokój w którym straszy / I nie wolno otwierać drzwi65. I jeszcze:
„Świadomość nie daje pociechy, bo jest świadomością błazna / fikającego koziołki na
66
scenie i chciwego oklasków . Miłosz nie identyfikuje się z innymi ludźmi: „Nie jestem
przyjacielem ludzkiego gatunku, / Choć udawałem, że jestem67; „Oddalam się powoli
od jarmarku świata / I zauważam w sobie jakby niechęć / Do małpowatych strojów,
68
wrzasków, bicia w bębny. / Co za ulga. Sam na sam, z moim rozmyślaniem” . Raczej
się nad ludźmi lituje: „Nie byłem oddzielony od ludzi, żal i litość nas połączyły”69;
70
„I litowałem się nad ludźmi, bo pocieszają siebie baśniami” .
Pozostaje odpowiedź na pytanie, co – oprócz założenia religijnego modelu świata,
pojawiającego się w wizji „bycia działanym” i „bycia postrzeganym” – ze swoją świadomością absolutyzmu rzeczywistości próbuje zrobić Czesław Miłosz? Jakie są budowane przez niego strategie dystansu? Chroni innych przed tą świadomością – ale czy
próbuje chronić siebie? Niewątpliwie, tak jak na to zwraca uwagę Kołakowski, taką
strategią obronną jest szukanie bliskości z drugim człowiekiem – w akcie miłosnym.
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)

Ibidem, s. 121-122.
Ibidem, s. 117.
Cz. Miłosz, To, [w:] To, op. cit., s. 7.
Cz. Miłosz, Przemilczane strefy, [w:] To, op. cit., s. 53.
Cz. Miłosz, Jeżeli nie ma, [w:] Druga przestrzeń, op. cit., s. 9.
Cz. Miłosz, [„Nie wyjawiać co zabronione”], [w:] Wiersze ostatnie, Kraków 2006.
Cz. Miłosz, Sztukmistrz, [w:] To, op. cit., s. 43.
Cz. Miłosz, Człowiek-mucha, [w:] Na brzegu rzeki, op. cit., s. 35.
Cz. Miłosz, Oczy, [w:] Druga przestrzeń, op. cit., s. 41.
Cz. Miłosz, Późna dojrzałość, [w:] Druga przestrzeń, op. cit., s. 8.
Cz. Miłosz, W depresji, [w:] Wiersze ostatnie, op. cit., s. 63.
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Świadczy o tym zarówno bujne życie erotyczne poety, o czym pisze w jego biografii
Andrzej Franaszek, jak i liczne wiersze poświęcone kobietom i miłości, nieraz dość
dosadnie ujmowanej. Dominuje w nich poczucie nienasycenia, nieustanna potrzeba
zawładnięcia miłosnym obiektem poza czasem i przestrzenią:
Tam mignie kapelusz z rajerem, falbany,
Albo biel nagości w półmroku,
Mariola, Stefania, Lilka
Czeszące długie włosy
Jeśli wypadły poza czas i przestrzeń
[……………………………………]
Ale one ciągle blisko i tylko oddalają się,
powoli, krok za krokiem,
71
jakby dalej brały udział w naszym nieczystym balu .

I w innym miejscu: „Więc ta Priscilla, / Dziąsła w bardzo złym stanie, starucha, /
72
Jest tą, do której wracam, żeby odprawić obrzędy / I dać jej wieczną młodość” ; „Uka73
zuje się we śnie, ulepiona / Z różnych substancji, kolorów i imion” . Miłość spełnia się
zawłaszczając swój obiekt przez sam fakt patrzenia: „Pożądały ich moje oczy, chciwe,
bardzo chciwe”; „Każdą podglądam osobno, ich tyłki i uda”74. Ale niezależnie od tego
miłość jest zjawiskiem ważnym we wszechświecie, jest w niej coś z poszukiwania
utraconej androginii: „Nagość kobiety spotyka się z nagością mężczyzny / I dopełnia
siebie swoją drugą połową / Cielesną albo i boską, / Co zapewne stanowi jedno”75.
Jest w niej także tęsknota za transcendencją:
Człowiek ma zbliżać się z szacunkiem i drżeniem
Do najgłębszego arcanum, miłosnego związku mężczyzny i kobiety,
W nim jest zawarta również niepojętość
76
Miłości Stwórcy do stworzenia

Można jednak także powiedzieć: „miłość, która w istocie / była dwiema samotnościami, przyczyniła im obojgu męki”77 i „Przysięgałem kochać was wiecznie, ale
78
potem / słabło postanowienie ; „Nie pokochałem kobiety moimi pięcioma zmysła79
mi” . Kulminacją tej niemożności nie tylko nasycenia się, ale i całkowitego spełnienia,
a zarazem obnażeniem iluzji bliskości, która przekraczałaby granice ciała i spajała
dusze, jest zakończenie poematu Orfeusz i Eurydyka:
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)

Cz. Miłosz, Rok 1900, [w:] To, op. cit., s. 46.
Cz. Miłosz, Do dajmoniona, [w:] Na brzegu rzeki, op. cit., s. 21.
Cz. Miłosz, Mara: wielość, [w:] Wiersze ostatnie, op. cit., s. 38.
Cz. Miłosz, Uczciwe opisanie samego siebie… [w:] To, op. cit., s. 23.
Cz. Miłosz, W Krakowie, [w:] Druga przestrzeń, op. cit., s. 10.
Cz. Miłosz, Czeladnik VI, [w:] Druga przestrzeń, op. cit., s. 106.
Cz. Miłosz, Wbrew naturze, [w:] Druga przestrzeń, op. cit., s. 28.
Cz. Miłosz, Powinienem teraz, [w:] Druga przestrzeń, op. cit., s. 29.
Cz. Miłosz, Nieprzystosowanie, [w:] Druga przestrzeń, op. cit., s. 32.
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Słońce. I niebo, a na nim obłoki.
Teraz dopiero krzyczało w nim: Eurydyko!
Jak będę żyć bez ciebie, pocieszycielko!
Ale pachniały zioła, trwał nisko brzęk pszczół.
80
I zasnął, z policzkiem na rozgrzanej ziemi

Zostawmy zatem tę strategię, jako rozpoznawaną i definiowaną przez Kołakowskiego, ale – jak zapowiada Kołakowski – niewystarczającą, by obronić się przed
obojętnością świata. Jest tego świadom i sam Miłosz: „Tak nie mieć nic prócz miłosnego święta! / Jaka słaba obrona przeciw otchłani!” W moim przekonaniu „teatr
świata” w późnych wierszach Miłosza przedstawia jeszcze inny sposób zdystansowania się od absolutyzmu rzeczywistości, całkiem wyjątkowy. To rytuał. Sprowadza
się do odegrania roli i wymaga atrybutów aktora: „strojów, masek, koturnów”, „masek, peruk, koturnów, jaskrawej sceny”, „małpowatych strojów, wrzasków, bicia
w bębny”, „kolorowych szmat, tańców, malowanych powiek”, „gestów, słów, czynów”, „przebrań”. Podmiot liryczny wyróżnia się spomiędzy „lekkiego plemienia”
81
(nawet używa sformułowania „obrzęd plemienny” ) tym, że jest gry świadomy:
„Myślę o tym ze smutkiem, siebie widząc / pośród uczestników zabawy”. Istotne jest
jednak to, że odegrana rola jest czymś w rodzaju kamuflażu, przybraniem „barw
ochronnych”. „Być może tylko udaję gesty i słowa, i czyny”; „Odmieńcie mnie, zabierzcie na jaskrawą scenę”; „W przebraniach, maskach, nierozpoznawalny, / Niejednoznaczny. Już to jest ochroną […]”82. Błędem byłoby jednak rangę tej gry umniejszać.
Miłosz w swoich wierszach w znaczący sposób określa się jako homo ritualis: „Oto ja
83
modlę się do Ciebie, ponieważ nie modlić się nie umiem” . W innym miejscu wyraża
to jeszcze dosadniej:
I katolicyzm, czyż nie lepiej zostawić go w spokoju?
Żeby zachowany był rytuał kropienia święconą wodą
i obchodzenia świąt, i odprowadzania umarłych
84
na szanowane cmentarze

Odpowiedzi, poza tymi, które padły już wcześniej, wskazując na rytuał (w szczególności obrzęd religijny) jako na sposób przezwyciężania chaosu i lęku przed nim,
odwołujący się do przewidywalności i powtarzalności ludzkich zachowań, może być
jednak kilka. Najważniejszej udziela sam Miłosz – i to nie w wierszu, lecz w Rodzinnej
Europie, gdy wspomina swoją matkę:

80)
81)
82)
83)
84)

Cz. Miłosz, Orfeusz i Eurydyka, [w:] Wiersze ostatnie, op. cit., s. 43.
Cz. Miłosz, Ze szkodą, [w:] To, op. cit., s. 54.
Ibidem.
Cz. Miłosz, Alkoholik wstępuje w bramę niebios, [w:] To, op. cit., s. 84.
Cz. Miłosz, Traktat teologiczny 5. Obciążenie, [w:] Druga przestrzeń, op. cit., s.67.
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Zdawałoby się, lekkomyślna i słaba, używała frywolnych pozorów jako maski, lubowała się
w aktorstwie, tak żeby zmylić innych i przedstawić ich oczom nie siebie, ale, obcując z ludźmi jak
najmniejszym kosztem, swój obraz, jakiego oczekiwali. Ta mimikra wynikała chyba z niewiary we
własną wartość i z zupełnego braku talentu do władania, albo może z pychy: „to, co wiem, nie
85
jest dla innych” .

Nie ma powodu wątpić, że ta odpowiedź tyczy się również samego poety. Szczególnie mocno wybrzmiewa owo „to, co wiem, nie jest dla innych” – zwłaszcza w świetle wcześniej cytowanych deklaracji „Dochować sekretu. / Ponieważ ujawnione ludziom szkodzi”. Ale jest jeszcze coś. Nazwałabym to przyjemnością, czerpaną z owej
„przebieranki”, satysfakcją, której źródłem jest płynność i nieuchwytność. Które mają
wymiar ostateczny:
Ale kim byłem naprawdę,
Nie zdradzą pisania żadne.
Czy w obłok, zmienny i nikły,
Będziecie pakować widły
I za to dręczyć przez wieki,
86
Że człowiek byłem kaleki?

I czasem tylko przebija się przez tę satysfakcję w jakiś sposób dokuczliwa dla poety
„niemożność odpowiedzi na pytanie o sedno i sens własnej osoby. Niejasny dla
siebie, chcę odgadnąć kim byłem dla innych, szczególnie dla kobiet, z którymi łączyły
mnie związki przyjaźni albo miłości”87. Ale to pytanie niejako postawione na marginesie innych, ważniejszych spraw. Więc jest to pytanie, na które nie oczekuje się
odpowiedzi.

85)
86)
87)

Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Kraków 2001, s. 77.
Cz. Miłosz, Daemones, [w:] To, op. cit., s. 95.
Cz. Miłosz, Po podróży, [w:] To, op. cit., s. 17.
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WYCIE, WRZASK I JEDEN WIERSZ CZESŁAWA MIŁOSZA

W 1994 roku w tomie Na brzegu rzeki osiemdziesięciotrzyletniego Czesława
Miłosza został umieszczony wiersz-wyznanie skierowany do amerykańskiego poety,
którego bez zbytniej przesady nazwać można jednym z największych poetyckich
antagonistów autora Światła dziennego. Oto wiersz:
Do Allena Ginsberga
Allen, dobry człowieku, wielki poeto morderczego
stulecia, ty który upierając się w szaleństwie doszedłeś
do mądrości.
Tobie wyznaję, moje życie nie było takie, jak bym chciał.
I teraz, kiedy minęło, leży jak niepotrzebna opona na
skraju drogi.
Było takie jak życie milionów, przeciwko któremu
buntowałeś się w imię poezji i wszechobecnego Boga.
Poddane obyczajom, z wiedzą, że są absurdalne,
i konieczności, która zrywa co ranka i każe jechać
do pracy.
Z nie spełnionymi pragnieniami, nawet z nie spełnioną
chęcią krzyku i bicia głową w ścianę, z powtarzanym sobie
zakazem „Nie wolno”.
Nie wolno pobłażać sobie, pozwalać na nic-nierobienie,
rozmyślać o swoim bólu, nie wolno szukać pomocy
w szpitalu i u psychiatry.
Nie wolno dlatego, że obowiązek, ale dlatego, że
strach przed siłami, którym tylko popuścić, a pokaże się
nasze błazeństwo.
I żyłem w Ameryce Molocha, krótkowłosy i ogolony,
wiążąc krawaty, pijąc Bourbon przed telewizją co wieczór.
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Diabelskie karły pożądań koziołkowały we mnie, byłem
ich świadom i wzruszałem ramionami: razem z życiem
to minie.
Trwoga skradała się tuż tuż, musiałem udawać, że nigdy
jej nie ma i że z innym mnie łączy błogosławiona
normalność.
Taka też może być szkoła wizji, bez narkotyków
i odciętego ucha van Gogha i braterstwa najlepszych
umysłów za kratami szpitali.
Byłem instrumentem, słuchałem, wyławiając głosy
z bełkotliwego chóru, tłumacząc na zdania jasne,
z przecinkami i kropką.
Zazdroszczę tobie odwagi absolutnego wyzwania, słów
gorejących, zaciekłej klątwy proroka.
Wstydliwe uśmiechy ironistów zachowano w muzeach
i nie są wielką sztuką, ale namiastką niewiary.
Podczas, kiedy twój wrzask bluźnierczy dalej rozlega się
w neonowej pustyni, po której błądzi ludzkie plemię
skazane na nierzeczywistość.
Walt Whitman słucha i mówi: Tak, tak właśnie trzeba,
żeby ciała mężczyzn i kobiet zaprowadzić tam, gdzie
wszystko jest spełnieniem i gdzie żyć odtąd będą w każdej
przemienionej chwili.
A twoje dziennikarskie banały, twoja broda i paciorki
i strój buntownika tamtej epoki zostają wybaczone.
Albowiem nie szukamy tego co doskonałe, szukamy tego,
co zostaje z nieustannego dążenia.
Pamiętając, ile znaczy traf szczęśliwy, zbieg słów
i okoliczności, ranek z obłokami, który później wyda się
nieuchronny.
Nie żądam od ciebie monumentalnego dzieła, które byłoby
jak średniowieczna katedra nad francuską równiną.
Sam miałem taką nadzieję i trudziłem się, już jednak
Na wpół wiedząc, że niezwykle zmienia się w powszednie.
I w planetarnej mieszaninie wyznań i języków jesteśmy
nie bardziej pamiętani niż wynalazcy kołowrotka
albo tranzystora.
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Przyjm ten hołd ode mnie, który byłem tak inny, ale w tej
samej służbie nienazwanej.
W braku lepszych określeń podając ją jedynie za czynność
1
pisania wierszy.

Wśród kilku ód pochwalnych Miłosza kierowanych do poetów lub wielkich postaci
XX wieku (Do Jonathana Swifta, Do Tadeusza Różewicza, poety, Do Robinsona Jeffersa, Do Alberta Einsteina, Oda na osiemdziesiąte urodziny Jana Pawła II, Do Józefa
Sadzika, Do księdza Ch., Do poety Roberta Lovella) dwa wiersze, nawiązując do tradycji gatunku, jednocześnie ją przekraczają. Chodzi o przytoczony w całości wiersz Do
Allena Ginsberga, w którym Miłosz łączy odę pochwalną z poetyką wyznania i liryką
konfesyjną oraz o zamieszczony w Wierszach ostatnich, a opublikowany wcześniej
w „Tygodniku Powszechnym” utwór Na cześć księdza Baki, w którym gatunek ody
pochwalnej jest radykalnie sparodiowany. Pochwała poezji i postawy Allena Ginsberga oraz wyznanie zazdrości wobec tej poezji i postawy [„Zazdroszczę tobie odwagi
absolutnego wyzwania, słów / gorejących, zaciekłej klątwy proroka. // {…} // Wstydliwe uśmiechy ironistów zachowano w muzeach / i nie są wielką sztuką, ale namiastką
niewiary. // Podczas, kiedy twój wrzask bluźnierczy dalej rozlega się /w neonowej
pustyni, po której błądzi ludzkie plemię / skazane na nierzeczywistość.”], a więc wobec poezji i postawy biegunowo odmiennych od tych, z którymi od momentu debiutu
utożsamiał się Miłosz, stanowi dla uważnego czytelnika jego poezji spory interpretacyjny problem, choćby z tego powodu, że utwór pochodzi z tomu Na brzegu rzeki,
w którym większość utworów (podobnie, jak w późniejszych tomach) realizuje paradygmat liryki wyznania i poetyckiej konfesji. A więc poezji, w której „stary poeta”
pisze swój poetycki testament, dokonuje rachunku sumienia, zastanawia się nad
odegraną w twórczym życiu rolą. W Do Allena Ginsberga Miłosz mówi więc: „myliłem
się”? Rozpacz i tragedie XX wieku trzeba było wykrzyczeć, a nie je poświadczać (jak
w Głosach biednych ludzi z tomu Ocalenie) czy ironicznym gestem kreować „świat,
jaki powinien być” (jak w Świecie z tegoż tomu.) W znakomitym eseju Widzenia nad
Zatoką San Francisco (1969 r.) Miłosz jako przybysz, Inny, obserwuje rewolucję
studentów uniwersytetu Berkeley, inspirowanych między innymi poezją starszych
o pokolenie „beatników” i przyznaje się do własnego nierozumienia obserwowanych
zdarzeń, nierozumienia i bezradności: „Jeżeli jestem bezradny, dlaczego mam poda2
wać się za kogoś, kto ma na podorędziu rady dla swoich współczesnych?” . W Do Allena Ginsberga idzie krok dalej, tu niezrozumienie i bezradność wyznaje jako grzech.
Andrzej Franaszek w swojej biografii Miłosza kontakty autora Ziemi Ulro z Ginsbergiem kwituje przytoczeniem fragmentu listu Zbigniewa Herberta, w którym określa
on autora Skowytu jako „miłego chłopca z kapustą w głowie” oraz paroma zdaniami
1)

Cz. Miłosz, Na brzegu rzeki. Kraków 1994, s. 30-32.
Tegoż, Widzenia nad Zatoką San Francisco. Paryż 1980, s. 7; szerzej o stosunku Miłosza do rewolucji kontrkulturowej pisałem w innym miejscu, zob. Miłosz na miarę literatury. „Pamiętnik Literacki” nr 2/2011, s. 99–112.
2)
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komentarza: „Współtwórca kultury »bitników«, nie tyle recytujący swe poematy, ile
wykrzykujący i wyśpiewujący je przy akompaniamencie małej harmonijki, ikona rewolty lat sześćdziesiątych, wielokrotnie przez Miłosza spotykany był Ginsberg wcieleniem takiej wolności, na jaką autor Zniewolonego umysłu nigdy nie chciał sobie
pozwolić, jakkolwiek Ameryka »wyzwolenia«, narkotyków, seksualnych przyzwoleń
przyciągała go i intrygowała. Zachowywał jednak dystans zwykle nie ze skrętem mari3
huany, lecz z ciężką szklanką bourbona w dłoni.” Jak się zdaje autor świetnej skądinąd biografii Miłosza nie docenił fascynacji Miłosza połączonej z niepokojem amerykańskimi ruchami wolnościowymi z przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, o której to fascynacji traktuje esej Widzenia nad Zatoką San Francisco. W Do
Allena Ginsberga Miłosz jednak przyznaje się do porażki tego modelu poezji, któremu
był wierny całe życie, w którym poeta jest medium, przez które przemawiają głosy.
Zazdrości autorowi Skowytu „bluźnierczego wrzasku” i „odwagi absolutnego wyzwania, słów / gorejących, zaciekłej klątwy proroka”.
Poezja modernistyczna rozpięta jest między biegunami postawy trwania przy tradycji, nawet jej strzeżenia, a postawy przeciwstawiania się przeszłości realizowanej
zwykle pod sztandarami rewolucji i postępu, pod którymi zresztą Miłosz w debiutanckim arkuszu poetyckim Poemat o czasie zastygłym stawał. Pierwsza postawa z reguły skłaniała poetów ku stonowanej poetyce wiersza nawiązującej do tradycyjnych lub
klasycznych wzorców języka poetyckiego, nawet jeśli – jak w przypadku Miłosza –
wyrastali oni z kręgów rozlicznych awangard z początku wieku. Druga zaś skłaniała do
językowych eksperymentów, rozbijania utrwalonych tradycją norm języka poetyckiego i gatunkowego paradygmatu, a często do poetyki krzyku. Jest tu też opozycja
między sztuką ironiczną, a sztuką ironii pozbawioną. Rytuał to stary, jak zachodnia
cywilizacja, o czym opowiadał już mit o pojedynku Apolla z Marsjaszem. W poezji
polskiej drugiej połowy XX wieku ten mit przypomniał, także wątpiąc w wybraną
przez siebie drogę, Herbert. Rozstrzygnięcie z jego wiersza Apollo i Marsjasz jest
bliźniaczo podobne do tego, z Do Allena Ginsberga:
odchodzi zwycięzca
zastanawiając się
czy z wycia Marsjasza
nie powstanie z czasem
nowa gałąź
4
sztuki – powiedzmy – konkretnej

Być może jako realizację owej „sztuki konkretnej” należy uznać poematy Ginsberga, owego „miłego chłopca z kapustą w głowie”? Dla ilustracji fragment kończący
Amerykę:

3)
4)

A. Franaszek, Miłosz. Biografia. Kraków 2011, s. 645, 646.
Z. Herbert, Studium przedmiotu. Wrocław 1995, s. 20.
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Ameryko ty naprawdę nie chcesz wojny.
Ameryko to wszystko oni ci źli Rosjanie.
Ci Rosjanie ci Rosjanie i ci Chińczycy. I ci Rosjanie.
Rosja chce pożreć nas żywcem. Obłąkana władza Rosji. Ona chce zabrać nam samochody z
garaży.
Ona chcieć zabrać Chicago. Ona pragnąć czerwony Reader's Digest. Ona chcieć plantacje
naszych samochodów na Syberii. Ona być wielka biurokracja prowadzić nasze stacje
benzynowe.
Niedobrze. Uch. Ona nauczyć Indian czytać. Ona potrzebować dużych czarnuchów. Ha. Ona
kazać pracować nam przez szesnaście godzin na dobę. Ratunku!
Ameryko mówię poważnie.
Ameryko takie wrażenie odnoszę patrząc w telewizor.
Czy nie jest tak Ameryko?
Wezmę się lepiej do roboty.
Ja naprawdę nie chcę wstępować do armii ani obracać tokarką w wytwórni sprzętu
precyzyjnego, zresztą mam wadę wzroku i pokręcone w głowie.
5
Ameryko oto przykładam do koła swoje pedalskie ramię.

O piętnaście lat młodszy od Miłosza Ginsberg umarł w 1997 roku, autor Rodzinnej
Europy o sześć lat przeżył swojego „sojusznika” w sporze z modelem kultury, której
reprezentantem był Allen Ginsberg – Zbigniewa Herberta.
„Wycie” Marsjasza i „wrzask” Ginsberga trwają, a pojedynki mitycznych poetów
i poetów dwudziestowiecznych (Miłosza, Herberta i Ginsberga) nie zostały rozstrzygnięte?…

5)

A. Ginsberg, Skowyt i inne wiersze. Przeł. G. Musiał, Bydgoszcz 1984, s. 59.
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BARWY W POEZJI WOJACZKA

1.
Katalog barw oraz liczba ich użyć tworzą jedno z bardziej rozbudowanych pól leksykalnych w poezji Rafała Wojaczka. Paleta stosowanych kolorów składa się z 15 pozycji, w wierszach poeta użył ich około 60 razy. W zestawie barw niemal w całości
mieszczą się kolory podstawowe, mające swoje nazwy w różnych językach. Jest to
więc sytuacja, kiedy można mówić o szczególnej intensyfikacji kolorystycznej w świecie poetyckim i o wizualizacji barwnej jako jednej z dominujących cech poetyki wierszy autora Sezonu. Nie chodzi w tym przypadku jedynie o liczne zastosowanie kolorów w wierszach. Ważniejsze bowiem jest to, że paleta używanych barw charakteryzuje się akurat swoistą dysproporcją w częstotliwości użycia kolorów i wyrazistą
preferencją dla niektórych z nich. Wśród kolorów występujących w poezji Wojaczka
znajdziemy bowiem takie, jak: biel, czerń, kolor niebieski, czerwony, zielony, fioletowy, purpurowy, szary, różowy, miedziany, srebrny, rdzawy, żółty, złoty i brązowy, ale
tylko sześć pierwszych występuje kilka razy, reszta pojawia się tylko raz lub prawie
jednokrotnie. Dominuje faktycznie biel (ok. 20 razy), potem czerń (ok. 14 razy), a następnie kolor czerwony, niebieski, zielony i fioletowy wraz z purpurą. Co więcej, wrażenie intensyfikacji kolorystycznej Wojaczek buduje dzięki temu, że barwy pojawiają się
w miejscach dla kolorystycznej konkretyzacji rzeczywistości mało potrzebnych – jako
określenia w sumie nieprzewidywane; daje to efekt wyrazistości barw i zatrzymuje
uwagę czytelnika. Dzieje się tak wówczas, kiedy pojawia się kolor lokalny w obrazowaniu zjawiska, np. zielony mur roślinności (Obłok), ale także i wtedy, kiedy dowiadujemy się, że fantastyczne zjawy w postaci śnieżnych zwierząt mają oczy zielone (Chi1
chot) . Ale mimo tego, że co rusz napotykamy w tej poezji na barwy lub ich skupiska,
to odnosi się jednak wrażenie, że jest to na swój sposób poezja bezbarwna, że jej
świat jest światem przeźroczystym, „odbarwionym”. Warto więc może poświęcić
chwilę namysłu i zapytać o to, dlaczego w centrum palety pojawiają się przywołane
kolory, w jaki sposób używana jest w tej poezji barwa i jaka jest przyczyna takiego
stanu rzeczy.
1)
W ten sposób rozumianą intensyfikację kolorystyczną w poezji Arthura Rimbauda i Jarosława Iwaszkiewicza
omawia J. Kwiatkowski w studium: Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1975, s. 80-99. Wszystkie cytaty wg R. Wojaczek: Wiersze zebrane. Red. B. Kierc. Wrocław 2005.
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Wizualizacja kolorystyczna jest istotnym elementem konwencji poezji opisowej,
zwłaszcza zaś pejzażowej. Sztuka słowa wypracowała w tym przypadku dwa werys2
tyczne warianty obrazowania . Pierwszy, „realistyczny”, to ten, w którym połączenie
barwy (koloru lokalnego) i przedmiotu ma związek ze społecznie sprawdzalnym doświadczeniem zmysłowym, a „koloryzowany” przedmiot ma swój desygnat w rzeczywistości. Natomiast drugi, „impresjonistyczny”, to ten, kiedy użyty do obrazowania
kolor możemy uznać nie jako cechę stałą (atrybut), ale chwilowy wygląd rzeczy (akcydens) – niemniej jednak również sprawdzalny doświadczalnie. Nie są to, oczywiście,
jedyne sposoby wykorzystywania kolorów w poezji. Tam bowiem, gdzie nie chodzi
o wizualizację świata i o postrzeżenia zmysłowe i gdzie liryka traci walory mimetycz3
ne, tam pojawia się „symbolistyczne” wykorzystanie kolorów . Barwa przestaje funkcjonować jako epitet kolorystyczny i staje się wyrażeniem metaforycznym, zaczyna
nie tyle opisywać, co charakteryzować przedmiot. Pojęcie barwy uruchamia treści
przenośne, a treści sensualne schodzą na drugi plan. Zamiana realnego (ogólnie rzecz
biorąc) związku pomiędzy przedmiotem i przypisaną mu barwą na związek umowny
(symboliczny) powoduje, że barwie nadajemy znaczenie, doszukując się go w tradycyjnej kulturowej symbolice barw (uznając ją za symbol) lub w prywatnej symbolice
twórcy (traktując zabieg jako symbolizację). Dotyczy to zresztą nie tylko zjawisk
postrzegalnych wzrokowo lub tych, którym możemy przypisać wizualizację (np. kolorowe sny), ale także przedmiotów „niewidzialnych”, istniejących poza postrzeżeniem
wzrokowym (np. biała pamięć), jak również desygnatów ukrytych poza wyrażeniami
metaforycznymi. I właśnie ta zasada traktowania nazw kolorów w kategoriach
konotacyjnych oraz akcentowania metaforycznego, czy też symbolizacyjnego znaczenia barw to podstawowy sposób „odbarwiania” świata przez Wojaczka.
Liryka tego poety daleka jest od bezpośredniego, empirycznego (mimetycznego i
realistycznego) wyrażania rzeczywistości. Język poezji autora Innej bajki to język symboli i symbolizacji świata, metafor i metaforyzacji rzeczywistości. Podobną funkcję
pełnią kolory. Otóż i realistyczne, i impresjonistyczne zastosowanie barwy w poezji
Wojaczka jest niemal nieobecne. Pewnie jako przykłady można byłoby podać takie
„obrazy”, jak: „biała miara żagla” z wiersza Prawdziwe życie bohatera, „zielone
drzewko” (Chodzą wokół zielonego drzewka / Wokół choinki chodzą całkiem nago)
z Damskiego klubu czy też „czerwone dodatki” przechodzącej kobiety w wierszu Bar
Piekiełko (Bar „Piekiełko” neon / Przechodzi kobieta z czerwonymi dodatkami / Buciki
torebka rękawiczki). Wydaje się jednak, że lista przykładów jest już w tym momencie
na wyczerpaniu, a przecież i w przywołanych obrazach treści zmysłowe (obrazowe)
pojęć kolorystycznych stają się równie ważne jak ich treści przenośne, symboliczne
2)
Traktuję te sposoby jako konwencje przewijające się przez sztukę, aczkolwiek zdefiniowane i wypracowane
w postaci poetyk historycznych przez realizm i impresjonizm, przede wszystkim – malarski. Zob. także rozważania
J. Kwiatkowskiego prowadzone w przywołanym studium.
3)
Kwiatkowski w przywoływanym studium dokonuje bardzo pożytecznego rozróżnienia na symbolikę (kiedy kolor
jest symbolem czegoś) i symbolizację (kiedy kolor znaczy określone treści, stając się znakiem), nie wiążąc tych tendencji z kierunkiem symbolizmu w sztuce.
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(np. „czerwone dodatki” jako wyraz podejrzanej konduity ich właścicielki). Na ogół
jednak użyte barwy podlegają różnorodnym procesom „odbarwienia” – przenoszenia w obręb symboli i aktualizacji znaczeń konotacyjnych pojęć.
Pierwszy ze sposobów „odbarwiania” użytych barw dotyczy kolorów pochodzących od nazw minerałów, metali, kamieni. Polega on na takim tworzeniu kontekstu
dla obrazu, że nazwa kolorystyczna ewokuje nie tylko barwy, ale także cechy i wartości, jakie wiążemy z daną rzeczą, od której powstała nazwa koloru. Na tej zasadzie
srebrna jaszczurka (Słowo z twych ust) to raczej bibelot zrobiony ze srebra lub zwie4
rzątko ruchliwe jak srebrna rtęć . W metaforze miedziane łuski (Zanim znak się we
wschodniej stronie nieba zjawi / świecąc zieloną łuną swych miedzianych tkanek;
wiersz Na brzegu wielkiej wody) słowo „miedziany” znaczy raczej – wykonany
z miedzi.
Wojaczek uruchamia często także konotacje implikowane przez występowanie
danego koloru w określonym wyrażeniu czy związku frazeologicznym. W wyrażeniu
zielona granica we frazie Między nimi przez szparę w żywopłocie chodzi / czuły kurier
zaimka na posyłki: ty, / przez zieloną granicę / nosząc tajny gryps (Obłok) pojęcie
„zielony” oznacza kolor granicy, ale także współkonotuje sens wyrażenia „zielona
granica”: 'granica poza oficjalnymi przejściami granicznymi' i jego najczęstszy kontekst 'nieoficjalności', 'nielegalności'. Kolor szary w połączeniu szary worek, szara
ziemia, szare domy (fraza: domy / szare domy w których nikt nie mieszka; wiersz
Polonia restituta) poprzez nieokreśloność kontekstu ewokuje swoje przenośne
znaczenie – 'przeciętny', 'bezbarwny', 'nieciekawy' czy też związane z pogodą i nastrojem – 'pozbawiony światła', 'bezsłoneczny', 'mroczny', 'posępny'. Podobnie
wreszcie jest, aczkolwiek w sposób bardziej skomplikowany, we frazie z wiersza Bajka
zimowego poranka: Kiedy tuląc twarz w poduszkę coraz to głębiej ciało /Przyszłości
znów widziałam nie różowo, ale biało. Quasi-wizualizacja tego wyrażenia polega
oczywiście na tym, że epitet zachowujący swój walor kolorystyczny wobec ciała (białe
ciało) traci go w pełnej metaforze (białe ciało przyszłości), dla której dość trudno
znaleźć desygnat. Znaczenie przenośne bieli („widzieć ciało przyszłości w białych
barwach”) powstaje w opozycji biel: kolor różowy budowanej na podstawie wyrażenia frazeologicznego „widzieć coś / nie widzieć czegoś w kolorze różowym, w różowych barwach”.
4)
Analizę użycia kolorów utrudnia piętrowa metaforyzacja, będąca cechą charakterystyczną tej poezji. W podanym
przykładzie: „srebrna jaszczurka” przyjmuję, że został zakłócony konwencjonalny związek pomiędzy desygnatem
i jego wyglądem, zakładając, iż obrazowanym przedmiotem jest jaszczurka. Niemniej jednak w wierszu to „słowo
wysuwa się z ust srebrną jaszczurką”, co sugeruje również odczytanie, że za metaforycznym pojęciem „srebrna
jaszczurka” ukryty jest jakiś desygnat, np. właśnie słowo. W tymże wierszu ucho zamienia się w „srebrny dzwonek”.
Podobnie jest w przypadkach, kiedy nazwa koloru występuje wraz z metaforą i nie wiadomo, czy dookreśla jeden
z członów metafory, czy całe wyrażenie (por. przywołany z wiersza Poeta przykład: czerwony otwór lufy). W przykładzie drugim „czerwony” może być epitetem kolorystycznym i metaforycznym. Są to najlepsze dowody, że świat
Wojaczka dzieje się tyleż w sferze przedstawień, ile w przestrzeni znaczeń językowych, co jest szczególnie ważne dla
sposobu używania barw. O metaforze w poezji Wojaczka piszę szerzej w: Inne bajki. W kręgu liryki Rafała Wojaczka.
Katowice 2004, rozdział: O języku wierszy Rafała Wojaczka. Słownik i metaforyka.
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W wierszach odnajdziemy również takie zestawienia kolorystyczne, w których
konwencjonalny związek między barwą i przedmiotem zostaje ewidentnie zakłócony.
Są to wyrażenia typu: białe trawki (Ja, Kafka) czy: mówię tak cicho aż mój cień jest
biały (Mówię do ciebie cicho), gdzie kolor zostaje „odbarwiony” i nakazuje lekturę
5
w zakresie jego treści przenośnych . Proces koloryzowania pojawia się także wówczas, kiedy trudno już odnaleźć ekwiwalent dla opisywanego zjawiska, albowiem jest
ono wyrażone w postaci metaforycznej. Istnieją co prawda sytuacje, kiedy epitet
zostaje dołączony do metafory, dla której łatwo zrekonstruować desygnat. Są to
zazwyczaj metaforyzacje części intymnych człowieka i procesów z nimi związanych
i wówczas pojęcie kolorystyczne uruchamia zazwyczaj swoją treść zmysłową. Ot,
choćby w przykładzie: I już językiem wchodzi w czerwony otwór / Lufy, już mdląco
skwierczy palony język (Poeta), aczkolwiek i tu metafora nie tylko opisuje desygnat,
ale także go interpretuje (wagina jako lufa). Bywa jednak częściej, że użycie koloru
jest motywowane przez konwencjonalny, „realny” związek pomiędzy kolorem i elementem wchodzącym w skład wyrażenia metaforycznego, jednakże metafora właśnie odbarwia jego właściwości, ponieważ określa wyimaginowany desygnat. Tak jest
w przytoczonym już przykładzie białe ciało przyszłości (w tekście Wojaczek chętnie
zastosuje w tym miejscu inwersję: białe przyszłości ciało, by związać biel z „przyszłością” lub właśnie desygnatem wyrażenia ciało przyszłości), tak będzie w wierszu ***
Włosy senne, gdzie pływa biała ryba ciała. Już nie rewaloryzacja funkcji sensualistycznych, ale jednak uruchomienie treści przenośnych i wyciszenie zmysłowych nastąpi
w takich frazach, jak: słup krwi zielony (Wieża) czy fioletowa lampa twojego mózgu
(Gdy pies księżyca). Podobnie będzie w wierszach, w których koloryzowany przedmiot jest sam w sobie symbolem: Zbliża się do nas / lęk: ma twarz / ze śniegu zielonego jak fosfor lub kość / spróchniałego drzewa (Ballada o lęku).
2.
Wydaje się, że w przypadku symbolizacji barw Wojaczek rzadko korzysta ze
znaczeń symbolicznych, w jakie kolory obrosły w kulturze. Sensy, jakie są wiązane
z barwami, tworzą raczej prywatną symbolikę poety – jest to katalog znaczeń nadawanych barwom przez poetę, możliwy do zrekonstruowania na podstawie kontekstu,
w jakim nazwy się pojawiają. Dominujące w wierszach barwy najczęściej współwystępują z ciałem i jego elementami (krew, włosy, mózg, oczy) oraz – najogólniej
mówiąc – ze światem przyrody, którego „składowe” bardzo często pełnią również
funkcje symbolu (ziemia – niebo, pory roku i dnia, a zwłaszcza: poranek, zmierzch,
6
noc, dzień, zima, śnieg, stany – sen, śmierć) .
5)
Jest oczywiście i tak, że „białe trawki” posiadają jeszcze jakiś ekwiwalent wyobrażeniowy i z takich „organicznych” skojarzeń buduje Wojaczek podstawy swojej symbolizacji, chociaż trzeba zauważyć jednocześnie, że i tu
element koloryzowany został przeniesiony w sferę świata fantastycznego – białe trawki w wierszu wyrastają z warg.
6)
Por. także: R. Cudak: Inne bajki..., rozdział: O języku wierszy Rafała Wojaczka. Słownik i metaforyka.
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Barwa czerwona to najgorętsza ze wszystkich barw . Jest – przy przebogatej symbolice – przede wszystkim oznaką życia. Bywa często uważana za „kolor kolorów”
i w niektórych językach stała się synonimem słowa „kolorowy” i „piękny”. W wierszach Wojaczka występuje zawsze w kontekście śmierci (jest to – mówiąc językiem
8
poety – „prawdziwa śmierć”), agresji, walki, zniszczenia i destrukcji :
I już językiem wchodzi w czerwony otwór
Lufy, już mdląco skwierczy palony język.
(Poeta)
I wiem, zaśniesz... Śnieg zdepcze cię czerwoną stopą
- śmierć zamieszka na wargach takich bezbronnych w śnie.
(Ekloga)
Zaś dół obrazu widmowo czerwony
- to moja śmierć, by chuchała mu w stopy.
(Wstęp do nauki o barwach czyli Malarz malujący nocą)

Niebieski jest najzimniejszy z kolorów. I jako barwa chłodna pojawia się w wierszach, wiążąc się z zimnymi przestworami niebios. Charakteryzuje postać „bohatera”
(„bohaterów”) i wspomaga jego kosmizację. Niemal zawsze funkcjonuje w relacji
konotacyjnej z niebem (ono samo jest w poezji czarne), znacząc tyle, co 'niebiański' –
związany z niebem9:
dlatego cień kołysze na wietrze skrzydłami
statecznymi jak płótna niebieskiego barku
Anioł jest także statkiem lecz skądinąd przychodzi
(Polonia restituta)
Oto prawdziwa chmura z niebieskiej wyżyny
Jego mózgu już schodzi aby stać się łzą
Morza: na horyzoncie słuchu teraz dyszy
(Prawdziwe życie bohatera)
Snu stara szlachta: kołpaki turbanów
Zwiniętych wokół głów idących z rany
Łona swej matki nietkniętego: panny
- więc czołgających się pod storą bramy
7)
W przypadku symboliki kolorów korzystam z popularnych słowników: J.E. Cirlot: Słownik symboli. Przeł. J. Kania.
Kraków 2000 i W. Kopaliński: Słownik symboli. Warszawa 1991.
8)
W wierszu Na pokój i na wojnę poeta wykorzystuje symbolikę kulturową, w której czerwień jest przypisana
planecie Mars, a zatem także bogowi wojny. Ale „czerwona planeta”, co ważne dla symboliki Wojaczka, bierze swą
nazwę także od koloru planety. W tymże wierszu pojawia się także „zielona planeta” – Wenus, ewokująca boginię
miłości, jednakże zieleń jest w prywatnej symbolice Wojaczka również kolorem związanym z destrukcją ( w wierszu
w towarzystwie grynszpanu).
9)
Z semantyką 'góry' (np. głowa) wiąże się kolor fioletowy (por.: fioletowy strych z wiersza Na nucie najwyższej,
fioletowa lampa mózgu z wiersza Gdy pies księżyca czy „męskość”, która straszy fioletową głową z Ballady bezbożnej).
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Zmrużonej hymen; panny w włosy, w skórę,
W oczy i w uszy zapłodnionej chmurą
Niebieskiej spermy; głów dwudziestu chłopców
10
Ociekających nagością jak kość .
(Apokryf)

Kolor zielony, związany z roślinnością, w sposób naturalny ewokuje 'życie', jego
'bujność', 'siły witalne'. Jest symbolem nadziei. Wydaje się jednak, że Wojaczek uruchamia wcześniejszą jeszcze symbolikę, kiedy zieleń uważano za kolor symbolizujący
katastrofę i zło, truciznę i chorobę. Zieleń występuje w poezji autora Sezonu z krwią
(słup krwi zielony w Wieży), z miedzianymi tkankami, których jest świecącą łuną (znak
... świecąc zieloną łuną swych miedzianych tkanek; wiersz Na brzegu wielkiej wody)
i z miedzianymi wargami oraz grynszpanem (słowem zielonym ... na miedzianych
wargach; wiersz Na pokój i na wojnę). Skojarzona z efektem korozji metali, zwłaszcza
czerwonawej miedzi, jest także emanacją krwi (czerwieni), stając się złowroga jak
grynszpan – śmiercionośna patyna (Na pokój i na wojnę)11. Na tej zasadzie łączy się ze
śniegiem:
W trawie śniegu zielone oczy śnieżnych zwierząt,
o których tylko tyle
wiemy, że nas już jedzą
(Chichot)
Zbliża się do nas
lęk: ma twarz
ze śniegu zielonego jak fosfor lub kość
spróchniałego drzewa
(Ballada o lęku)

znacząc 'ożywienie' sił destrukcji.
Epitetem „czarny” najczęściej bywa opatrzone ciało, skóra, twarz, krew, gwiazda –
przedmioty, jak zostało powiedziane, same w sobie symboliczne w poezji Wojaczka.
Można rzec, że konstruując znaczenie symboliczne czerni, Wojaczek odwołuje się do
procesów fizjologicznych, biologicznych i fizycznych, podobnie jak w przypadku
zieleni (korozja). Prototypem może tu być czarna krew dziewczęca (Ballada o prawdziwej krwi), która kojarzy się z krwią miesięczną i menstruacją. Czarne jest także
ciało, które śmierdzi (Erotyk). Czerń zatem jest odpychająca, wiąże się z fizjologią
rozkładu, obumierania. Czarne jednakże w poezji autora Sezonu są również gwiazdy
(symbol niesłychanie wieloznaczny) – nieświecące światłem odbitym jak gwiazdy na
tle czarnego, nocnego nieba, ale funkcjonujące tak jak czarne dziury, dla których
10)

Niebieska sperma jest tu wyrazistą aluzją do złotego deszczu, pod którego postacią Zeus nawiedził Danae.
„Grynszpan” pojawia się w wierszu Na pokój i na wojnę. Jak mówi słownik, jest to „trująca mieszanina związków
miedzi w postaci zielononiebieskiego proszku”. Fosfor występujący w wierszach to także substancja trująca o kolorze
bladozielonkawym.
11)

208

Barwy w poezji Wojaczka
12

przecież słowo „czarny” w nazwie jest umowne . Jeszcze innym kontekstem dla znaczenia czerni jest fizyczne zjawisko ciała doskonale czarnego.
Tak motywowaną symbolizację odnajdziemy także w przypadku bieli, koloru najczęściej występującego w wierszach. W tradycyjnej symbolice kulturowej biel oznacza stan niebiański. Jest wyrazem radości i świątecznego nastroju, a także czystości
i niewinności. Jako kolor zawierający w sobie wszystko jest symbolem początku,
otwartych możliwości, nowego. Wydaje się jednak, że Wojaczek tylko w niewielkim
stopniu korzysta z tak przypisanych bieli wartości i to w mocno zawężonym zakresie.
Jest to możliwe oczywiście tam, gdzie obraz poetycki jest związany jakąś relacją prawdopodobieństwa w stosunku do rzeczywistości zewnętrznej. Kolor biały występuje
w wierszach Wojaczka najczęściej jako określenie zjawisk kojarzących się z życiem,
bądź też w taki sposób postrzeganych przez poetę. Będzie to więc: ciało, krew, trawki,
włosy, a także sen i wiersz (kartka). Łącząc się z nimi, wskazuje ich status, stan.
Biel w tej poezji jest związana z „bladością”, przeźroczystością13. W wierszu ***
Sutki stwardniały białe jest dno krwi, gdy tymczasem krew paruje czerwonym snem
spod powiek. Zatem białe dno krwi czy też „biała” krew to krew pozbawiona podstawowego jej składnika – hemoglobiny, którego atrybutem kolorystycznym jest czerwień, to – jeszcze inaczej – krew „leukocytowa”. Biel oznacza zatem 'brak', brak istotnego elementu świadczącego i decydującego o życiu, jest w istocie „odbarwieniem”
elementu, które wskazuje na jego osobliwy status. Jest nim 'niejasność', 'niewyrazistość', 'nieoczywistość' formy życia – stan życia bez życia, życia. A więc także osobliwy
status śmierci. Formę pośrednią.
14

Dlatego kat pompuje od tego dna krwi śmierć :
Śmierć pompuje od białego dna
Krwi, która żywszym pchnięta raptem prądem
Czerwonym snem mi paruje spod powiek,
Kat
(*** Sutki stwardniały...)

Śmierć, jaką ewokuje biel, to nie jest śmierć, która jest końcem życia. To raczej
stan, w którym to, co jest, już tym nie jest do końca, to obumieranie i hibernacja:
Włosy senne senna suknia Lesbia senna
Wrzos snu słodko sypie arszenikiem
Słuch zasypia głos ucicha Bóg umiera
Głucho szumi muszla oceanu
Biała ryba ciała wolno pływa
(*** Włosy senne)
12)

Są to obiekty pochłaniające światło, a nie odbijające – dlatego czarne, niewidoczne na tle czerni kosmosu.
W przypadku bieli widać najwyraźniej udział wyobraźni językowej w nadawaniu znaczeń barwom na zasadzie
aktywowania konotacji i poszukiwania ekwiwalencji typu: biały jak ściana : pobladł ze strachu.
14) Podobnie znaczy biel w niepublikowanym w tomach przez poetę wierszu Jest biel.
13)
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Takie znaczenia mają również białe, bo pozbawione chlorofilu, trawki, które
wyrastają z warg (Ja, Kafka). „Odbarwione” są włosy, którymi śmierć rośnie do środka ciała:
Znów – sterroryzowany zajadłą czułością
Śmierci cicho rosnącej od środka planety
Do środka ciała białymi włosami chłodu
(Okno)

Biel jako 'odbarwienie', 'bladość' bierze również udział w obrazowaniu intensywności zachodzących procesów czy obecności. Jako zagrożenie sytuacja taka budzi lęk
i strach:
Ona jest, mój śnie
aż krew zbielała.
(*** Uspokój się, mój śnie)
Mówię tak cicho aż mój cień jest biały
(Mówię do ciebie cicho)
Boję się ciebie, ślepy wierszu
Boję się białego snu
Tak cię piszę, biały wierszu
a każda litera jest cyfrą lęku
(*** Boję się ciebie)

Nie znaczy to jednak, że biel wiąże się z negatywnością. Budzi obawę raczej dlatego, że jest – poprzez ambiwalencję wyrażanego stanu – obszarem 'niepewności',
'zastygnięcia', 'niezróżnicowania' bytu. W wierszu Bajka zimowego poranka znaczenie bieli stoi w opozycji do przenośnego znaczenia wyrażenia „widzieć coś w różowych barwach”, czyli 'optymistycznie', 'pomyślnie', 'dobrze', ale także – poprzez
nieobecność – do zaprzeczenia semantycznego tego zwrotu w postaci: „widzieć coś
w czarnych barwach”.
Symbolika bieli wyraża się w elementach płynnych, wijących się, zwiewnych. Są to
elementy na swój sposób kłączowate, wijące się jak powój. Ale biała jest również
przestrzeń, „równina”. Tu „biel”, łączy się ze „śniegiem” i „zimą”, znakami, które tworzą wspólne pole semantyczne.
3.
Barwy, jakie pojawiają się w wierszach Wojaczka, nie obrazują świata, ale go nazywają, charakteryzują. Intensyfikacja ich występowania, zwłaszcza barw prostych,
a nade wszystko bieli, nie jest formą weryzmu i realistycznego odzwierciedlania
rzeczywistości, ale znakiem, że kolory są przede wszystkim systemem interpretacji
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świata. Skrócone analizy, przedstawione wcześniej, podsuwają wspólny mianownik
tej charakterystyki – jest to świat śmierci, destrukcji, obumierania, świat „pomiędzy”
życiem i śmiercią.
Jak nietrudno zauważyć, inspiracją dla takiego użycia barw jest poezja Rimbauda
15
i kontynuowana przez jego wyznawców poezja symbolistyczna . Liryka Wojaczka
wyrasta z przekonania, że to, co zmysłowe i empirycznie doświadczalne, ma swój
ukryty sens, istotę, do których należy dotrzeć, albowiem one właśnie są prawdą
o świecie i jego arche. Są w odróżnieniu od naskórkowego i nieprawdziwego świata
pozorów światem prawdziwym. Arche nie jest transcendencją leżącą poza światem,
ale znajduje się w nim samym. Trzeba jednak stwierdzić, że w wierszach Wojaczka
w semantyce barw nie ujawnia się świat prawdziwy i to nie ona ujawnia istotę czy też
naturę świata. Sugeruje nam tylko dwoistość rzeczywistości, natomiast bramą do
prawdy o świecie, sposobem dotarcia do jego istoty jest faktycznie natura kolorów
i związana z nimi metafizyka barw. I ta właśnie funkcja kolorów jest przyczyną odbarwiania świata, takie znaczenie ma ów proces dekoloryzacji. Kluczową kategorią interpretacyjną staje się w tym przypadku „widmo”.
Widmo to zjawa – coś, co się pojawia na tym świecie, ale pochodzi ze świata innego; przynależy do świata innego, ale uobecnia się w świecie „realnym”. To coś, co jest
złudzeniem wzroku lub wyobraźni. Ale to także obraz złożony z barw powstałych
w wyniku rozszczepienia światła widzialnego – białego16. Takie wieloznaczne konstrukcje słów są chętnie wykorzystywane przez autora Sezonu w docieraniu do prawdy o świecie. Dotyczy to również widma, a myślenie Wojaczka – i to jest może rzecz
najważniejsza – jest w tym przypadku fundowane na wiedzy z zakresu fizyki światła
i optyki.
Barwy postrzega Wojaczek w układzie pionowym: na górze – fiolet, na dole –
kolor purpurowy. Wiąże się to z ich symbolizacją, ale działa tu także efekt odwróconej
tęczy. Tak jest w wierszu Wstęp do nauki o barwach czyli Malarz, malujący nocą –
jedynym bodaj wierszu podejmującym tematykę malarską i dedykowanym Kazimierzowi Jasińskiemu-Szeli, twórcy okładki do tomu Inna bajka:
Że północ już, więc górą fiolet: biegun
- Bóg sobie czoło niech ochłodzi w śniegu.
Zaś dół obrazu widmowo czerwony
- to moja śmierć, by chuchała mu w stopy.

15) O związkach wierszy Wojaczka z poezją Rimbauda pisałem, [w:] Inne bajki..., rozdział: Wiersz jako model liryki,
s. 185-211. O kolorach w poezji Rimbauda zob. również studium: Rimbaud, kolory, metafizyka w książce J. Kwiatkowskiego: Poezja Jarosława Iwaszkiewicza...
16) Motyw rozszczepiania bieli pojawia się w poemacie Wojaczka Sanatorium w części zatytułowanej Na progu.
(R. Wojaczek: Sanatorium. Wrocław 2010.).
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Ten kolor w rogu, co urąga widmu,
To jest ta sama śmierć, tylko z profilu.
A kolor ramy, co kolorem nie jest,
Ale koloru przeczuciem - wspomnieniem,
Śmierci margines to - konieczny, by
Korekty wnieść mógł Bóg, wygładzić styl.
Co do kolorów zaś, których w obrazie
Tym nie ma, one także są - witrażem,
Ale w kościele innym; tam o świcie
Ręka słońca obudzi nowe życie.

Górną i dolną część ramy obrazu-witrażu tworzą kolory: fioletowy – góra i widmowo czerwony (purpurowy) – dół. Są to ekstrema widma światła widzialnego, w środku którego trzeba byłoby umieścić eksponowane przez poetę barwy proste: niebieski, zielony, czerwony – elementy syntezy bieli. To witraż tego świata. Ale jednocześnie
– widmo świata prawdziwego: oblicze będące również złudzeniem świata. Barwa
bowiem, doświadczana jako plama, jest efektem psychologicznym działania zmysłu
wzroku, jest kolorową ułudą świata, subiektywnym postrzeżeniem, adaptacją. Jej
natura leży po drugiej stronie – w rejonach świata prawdziwego, a jest nią promieniowanie elektromagnetyczne czy też cieplne, albowiem prawdziwy świat, czyli istota
świata, to świat światła. To światło – widzialne i niewidzialne, rozbarwione w widmie
i istniejące poza granicami widma, w ultrafiolecie i podczerwieni.
W tomie Inna bajka pomieścił poeta wiersz Na nucie najwyższej, który jest dobrym przykładem na takie rozumienie świata przez Wojaczka. Jest to w istocie wiersz
metapoetycki, o akcie twórczym, w którym więc wskazana została także rola poety
jako strażnika światła, podążającego do światła i za światłem17.
Zawarł to Wojaczek w wizji nawiedzenia poety przez „innych” konsekwentnie
budowanej przez pryzmat „optyki”. Praca mózgu (charakterystyczne dla Wojaczka
somatyzowanie umysłu, rozumu) jest w tym wierszu porównywana do pracy aparatu
fotograficznego i procesu produkowania oraz wywoływania fotografii – tworzenia
odbicia w negatywie i przywoływania obiektu w odbitce (metafora mózgu jako srebra
światłoczułego, które rejestruje obiekt i ujawnia widmo w widmie światła widzial18
nego) . W ten sposób „niewidzialni” spoza widma uzyskują swój status fantomu,
17)

Można rzec, że „świetlny” jest także status „bohaterów” – person wierszy Wojaczka.
O pasji fotografowania Wojaczka pisze M. Szczawiński: Rafał Wojaczek, który był. Katowice 1996, wyd. 2 poszerzone oraz B. Kierc: Rafał Wojaczek. Prawdziwe życie bohatera. Wrocław 2007. O efektach tej pasji w poetyce wierszy
Wojaczka pisze E. Rewers: Filozofia ciała w poezji – Rafał Wojaczek. „Sztuka i Filozofia” 1992, t. 5.
18)
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pojawiają się, by zbadać źródło głosu, który ich wywołał . Owo widmo sprowadzone
zostaje do fenomenu, jaki jest charakterystyczny dla rozszczepienia światła. Ujawniać
się w tym wierszu to tyle, co stać się widocznym, przechodząc z obszaru nadfioletu
w obszar podczerwieni, czyli sfer promieniowania niewidzialnego przez obszar światła widzialnego – tęczę kolorów. Sfera jawności zatem, to sfera światła widzialnego.
Ale to ledwie naskórek świata – punkt, w którym człowiek kontaktuje się ze światem,
nie docierając do jego istoty. Faktycznie świat to przestrzeń, gdzie obszar widzialnego
spotyka się ze słyszalnym w jedności fal (niewidzialni są wywołani niesłyszalnym
głosem):
W końcu ujawnią się ci, których światłoczułe
Srebro mózgu na razie tylko rejestruje
Zamieszkujący poza granicami widma
Póki ich mnie wiadoma pobudka nie wygna
Będzie to głos tak cichy, że sam nie usłyszę
Będzie to głos kobiecy na nucie najwyższej
Z fioletowego strychu wtedy po poręczy
Zjeżdżając prędko miną wszystkie piętra tęczy
By na parterze stanąć w końcu jawną stopą
Wyglądający mniej lub bardziej purpurowo
I, wciąż idąc za głosem, rozpoczną się skradać
Aby rzetelnie źródło tego głosu zbadać
I, wciąż za głosem idąc, przyjdą wreszcie do mnie
Aby zastać nad tego tu wiersza brulionem

19) I tu warto wskazać na wieloznaczenie tego słowa oraz na fakt, iż takie sytuacje są często wykorzystywane przez
poetę jako wyraz sposobu myślenia o świecie – o korespondencji rzeczy świata i o swoistej interferencji jego wymiarów. Oprócz rejestrowania odbicia mamy w tym wierszu i ciemnię, i cały proces obróbki kliszy filmowej oraz papierowej odbitki – miejsce i proces nieznane już w XXI w., stanowiące tu kontekst obrazowy. „Wywołać”, „wywoływać”
wreszcie to inny niż barwa (barwa i barwa głosu) obszar spotkań fal elektromagnetycznych i dźwiękowych, światła
i dźwięku, miejsce, które jest punktem ich niezróżnicowania. Motyw głosu tak cichego, że niesłyszalnego, spoza
„widma” słyszalności dźwięku, potrafiącego jednak wywołać (ujawnić, uczynić widmo) „niewidzialnych”, ma swój
ekwiwalent w jednej z prób zdefiniowania przez negację światła w wierszu Światełko: To niejasne, mdłe, nieważkie, to
nikłe jak łut / To światełko niegasnące (...) / Nie zielone, nie czerwone, fioletowe ani / Nie mające wspólnej tęczy
z innymi barwami / (...) Lecz światełko takie ciche jak cichy ten głos / Który każdy z nas wciąż słyszy, wzywający go.
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4.
Poezja Wojaczka to program dotarcia do prawdy, doszukania się istoty rzeczy.
Odrzucając absolut w postaci Boga i Rozumu (zdrowego rozsądku), czyni poeta wartością najwyższą Ciało. Ciało staje się źródłem poznania. Przez pryzmat ciała zostaje
postrzeżone życie i śmierć – to istotne ograniczenie materii dające absolutną wolność. To, co przynależne ciału – instynkt, zmysłowość, odczuwanie, seksualność,
głód, pożądanie, cierpienie i rozkosz, rozkład jawi się w wierszach jako przedmiot
refleksji, miara świata i sposób jego rozumienia. Egzystencja ludzka zostaje zredukowana w poezji autora Sezonu do fizjologii ciała, do odruchów, instynktu, zadawania
i odczuwania bólu, odczuwania i zaspokajania głodu, pożądania i nasycania. Sprawdzianem istnienia staje się lęk, ból i jego inna strona – rozkosz. Pojawia się – motywowane postawą bohatera-„wojownika” (Nietzsche) i bohatera-„człowieka podziemnego” (Dostojewski) – okrucieństwo jako sposób bycia wobec Drugiego. Konsekwencją tego stanie się w istocie zgoda na obwołanie Ciała (i życia ograniczonego do
biologii) Wartością Najwyższą. Zanim jednak poeta zda sobie sprawę z tego, że ten akt
jest jednocześnie obwołaniem nowego Absolutu, a tym samym skazaniem się na
zniewolenie i że jedynym wyjściem z tej sytuacji staje się autodestrukcja, próbuje
nadać nowej wartości sens. Odnaleźć istotę ciała, jego „cielesność”. Mówi o tym
Piosenka z najwyższej wieży, w której przecież sadystyczny akt ćwiartowania ciała
kobiety można odczytać jako alchemiczne poszukiwanie istoty ciała. Mówi o tym
również niepublikowany w tomach wiersz Piosenka odwrotnej strony medalu20.
Ta próba odnalezienia sensu i motywacji ludzkiej egzystencji i człowieczeństwa
w obszarze somy ma swoją ekwiwalencję w sposobie postrzegania świata zewnętrznego – świata w ogóle. Czyniąc ze światła istotę świata, odnajdując transcendencję
w materialnym wymiarze rzeczywistości, zapełnia poeta światłem całą swoją poezję.
Biel i czerń funkcjonują jako symbole jasności i ciemności, źródła świata i jego emisji
oraz całkowitej absorpcji, promieniującego światłem ciepła i zimna21. Pole światła to
równie okazały jak pole kolorów katalog słów (błędny ognik, łuna, pochodnia, promieniowanie, promień, latarnia, błyskawica, jutrzenka, światło, cień, lampa, świateł22
ko, świeca, blask, widmo, ciemność, iskrzenie, łuczywo, żarówka) . A kosmos, to druga, obok ciała, sfera fascynacji poetyckiej.
Rzecz jednak w tym, że już nie do końca wiadomo, które z tych świateł to material23
ne zjawiska ze świata fizyki, a które są światłością, która w ciemności świeci . Przecież
definicje przez negacje „światełka” z wiersza Światełko, które mają proweniencję
20)

Piszę o tym w tomie Inne bajki..., w szkicu: Wiersz jako model liryki.
Świat poezji Wojaczka to świat nocy, ciemności, księżyca – światła odbitego. Świat prawdziwy, ledwie zwiastowany przez świt, poranek, to świat nieobecnego w tej poezji słońca, bo to kościół inny (Wstęp do nauki...).
22) W erotykach Sezonu obok ciała czarnego pojawia się kobiece rozgrzane ciało jasne, świecące (np. Imię i ciało,
Mówię do ciebie cicho). W wierszu Studium, który chyba pochodzi z tego samego okresu, kobiece ciało świeci jak
żarówka. Nb. być może jest to jeden ze śladów eksperymentu z poetyką nadrealistyczną Wojaczka?
23) Por. J 1, 5.
21)
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teologiczną, poprzedzone są także cytatą z Mickiewicza: I ku nam z gór jako jutrzenka
świeci24, co powoduje zawieszenie rozumienia tego fenomenu pomiędzy „materialnym” i „duchowym”. I nie wiadomo już, czy w tych poszukiwaniach prawdy i próbach
detronizacji Absolutu poeta deizuje światło jako Wartość Najwyższą, czy doświadcza
Boga pod postacią światła, przegrywając i tu walkę o suwerenność.

24) Jest to końcowy wers z utworu *** Gdy tu mój trup z cyklu Liryków lozańskich. Jutrzenka ma w interpretacjach
tego wiersza także wykładnię religijną. O religijności i doznaniach mistycznych Wojaczka zob. B. Kierc: Rafał
Wojaczek...
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RADOŚĆ PATRZENIA. O WIERSZU ŻEBYŚ… JULII HARTWIG

Badacze i krytycy pisząc o poezji Julii Hartwig, często podkreślają szczególną rangę
w tej twórczości spojrzenia. Zdaniem Anny Legeżyńskiej, widzenie (obok pamięci)
jest kluczowym motywem w poezji Julii Hartwig1. Badaczka dodaje:
„Fenomen wzroku” to nie tylko metafora, za pomocą której chciałabym zdefiniować fascynujący
i osobliwy sposób widzenia świata przez Julię Hartwig. Poetka – jak zauważyłam w bezpośredniej rozmowie – mimo podeszłego wieku, czyta bez okularów. Równie ostro, jak w rzeczywistości, widzi w swej wyobraźni. Ten poetycki realizm nie ogranicza się do kopiowania świata, gdyż
2
jest równocześnie jego interpretacją. I wartościowaniem .

Również Mariusz Telicki uważa, że postrzeganie stanowi jedną z kluczowych kategorii w dorobku lirycznym autorki Dwoistości – „od debiutanckiego zbioru poczynając – staje się punktem dojścia w namyśle nad kondycją ludzką, ale i punktem
wyjścia”3. Badacz dodaje, że jest to widzenie nieślizgające się po powierzchni, lecz
dostrzegające pod tym, co widzialne, rzeczy ukryte, odsłaniające nieprzeczuwalne
aspekty zwyczajności.
Istotny w dorobku poetyckim Julii Hartwig (pod wieloma względami wręcz
przełomowy) tom Zobaczone, opublikowany w roku 1999, potwierdził wcześniejsze
intuicje interpretatorów, przekonując, że widzenie jest nie tylko kluczowym aspektem w tej twórczości, ale także zagadnieniem skomplikowanym i niejednoznacznym4.
To, co wydawało się punktem dojścia, wnioskiem z lektury utworów tej poetki, okazało się początkiem i wstępem do dalszych badań. Wyeksponowane już w tytule wspominanego zbioru „zobaczone” dotyczy zarówno świata kultury, jak i natury. Ważne
przy tym okazuje się nie tylko to, co widziane, ale także i to, czego zobaczyć nie można
(motyw obcowania ze zmarłymi, pamięci, wiary). Widzialne przybliża do „drugiej
1)
A. Legeżyńska: Uważność – według Julii Hartwig, [w:] Eadem: Od kochanki do psalmistki… Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej. Poznań 2009, s. 254.
2)
Ibidem, s. 269.
3)
M. Telicki: Poetycka antropologia Julii Hartwig. Poznań 2009, s. 54.
4)
Na temat tego tomu pisali m.in.: K. Biedrzycki: Samotność w ogrodzie świata. „Dekada Literacka” 1999, nr 11/12,
s. 10; A. Legeżyńska: Zobaczone przez kobietę. „Polonistyka” 1999, nr 9, s. 559–562; I. Misiak: Sen z naturą (i kulturą),
czyli poetycka grupa Julii Hartwig. „Res Publica Nowa” 1999, nr 11–12, s. 122; I. Smolka: Zobaczone i ofiarowane.
„Więź” 1999, nr 8, s. 204–207; P. Śliwiński: Forma czyli format. „Nowe Książki” 1998, nr 11, s. 10–11.
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przestrzeni”, do tego, co nieracjonalne, niewidzialne. Widzenie jest w poezji autorki
Zobaczonego zarówno jedną z form poznania zmysłowego, racjonalnego, jak i rodzajem epifanii, chwilowego doznania rzeczywistości nadprzyrodzonej. Ten drugi aspekt
widzenia, bliski nawet mistyce, nabierze szczególnego znaczenia w późniejszej twór5
czości Hartwig, przyjmując często formę „błysków” .
Sama poetka w autokomentarzach do swojej twórczości mówi o „sztuce patrzenia”. Autorka Czułości zauważa, że patrzenie „wymaga wielkiej uwagi, wymaga czasu,
wymaga milczenia”6, przyznaje także, że podział na „poetów ucha” i „poetów oka”
wydaje jej się bliższy niż rozróżnienie na poetów kultury i natury:
Wiele moich wierszy rozpoczyna się od zatrzymania na czymś spojrzenia. Jeśli mnie coś
zafrapuje, coś szczególnie dotknie, powstaje notatka, albo cały wiersz. Nawet jeśli tego co mnie
uderzyło początkowo nie rozumiem. Niektóre z moich wierszy są po prostu dziękczynieniem za
7
to, że mamy tę wspaniałą zdolność widzenia .

Problem widzenia powraca także w najnowszym, opublikowanym w roku 2011
tomie Gorzkie żale. Przywołane w tytule nabożeństwo w pierwszej kolejności nasuwa
na myśl charakterystyczną melodię słów, lamentacyjny ton – „Gorzkie żale przybywajcie…”. I rzeczywiście wiele wierszy zgromadzonych w tym zbiorze przekonuje, że
Julia Hartwig jest „poetką ucha”, że to, co słyszane i muzyka jest dla niej bardzo ważne
(otwierający Gorzkie żale utwór Nawet muzyka, ale także zamykający go wiersz Nie
zawsze oraz inne liryki, w których „słychać” różne dźwięki, melodie lub przywoływani
są muzycy i kompozytorzy: Beethoven, Szostakowicz, Richter). Jednak obok tego, co
słyszane, przyciąga uwagę w tym tomie także to, co zobaczone, widziane.
Podobnie nieoczywista jest strona emocjonalna zgromadzonych w Gorzkich
żalach utworów. Tytuł sugeruje elegijny tom, a wraz z nim motywy charakterystyczne
dla „późnej twórczości”(wspomnień, pożegnań, rozliczeń, podsumowań)8. Jednak –
jak zauważyli pierwsi recenzenci – wymowa tego zbioru okazuje się odmienna.
Tadeusz Sobolewski pisze, że tytuł jest przewrotny:
We wspaniałej i upartej poetyckiej medytacji Julii Hartwig to, co miało być skargą i „gorzkim
żalem”, niepostrzeżenie odwraca się, przenicowuje. Mimo, że do prawdy „nie mamy dostępu”,
chociaż poezja „nie ratuje […] ani też nie zbawia” i zawsze jest jakaś „granica poza którą wyjść nie
5)
Po raz pierwszy błyski pojawiły się w tomie Obcowanie z roku 1987, później drukowane były również w kolejnych
zbiorach: Czułość (1992), Zobaczone (1999), Nie ma odpowiedzi (2001). Lapidarne utwory, ograniczone często do
jednego wersu, publikowane były „obok” (niejako „na marginesie”) innych wierszy. Wiele spośród nich miało
charakter zapadających w pamięć aforyzmów i niepokojących pytań, krótkich dialogów z innymi i z sobą. Później
ukazały się zbiory: J. Hartwig: Błyski. Warszawa 2002; Eadem: Zwierzenia i błyski. Warszawa 2004; Eadem: Trzecie
błyski. Warszawa 2008.
6)
Julia Hartwig o sztuce patrzenia. W: Rozmowy na nowy wiek 1. Prowadzą K. Janowska, P. Mucharski. Kraków
2001, s. 130.
7)
Tam gdzie mogę ścigam morze. Z poetką Julią Hartwig rozmawia W. Kass. „Topos” 2004, nr 3/4, s. 19.
8)
Zob. na ten temat m.in. A. Legeżyńska: Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej.
Poznań 1999; T. Wójcik: Późna twórczość wielkich poetów: dramat formy. Warszawa 2005.
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możemy”, a „gatunek za gatunkiem rozbija się w górę i rezygnuje” – to akt pisania jest jednak
9
jakimś zwycięstwem .

Również recenzent z „Tygodnika Powszechnego” uznaje tytuł nowego zbioru Julii
Hartwig za metaforyczny i przewrotny, zauważając, że jeśli czegoś w tej książce nie
ma, „to właśnie goryczy”:
Tak: dzielność, pogodzenie ze światem i z losem, które jednak nie oznacza odwrócenia się od
ciemności ani negacji tragicznego wymiaru bytu. Ta poezja niosąca pochwałę istnienia, tak
10
powściągliwa i daleka od krzyku, umie też dotknąć cierpienia i opisać ból […] .

Gorzkie żale okazują się tomem złożonym, w którym obok elegijności, wspomnień
i pożegnań, pojawia się wyraźna afirmacja życia, doznania sensualne, a obok wierszy
muzycznych są takie, w których istotny jest zmysł wzroku. Zwłaszcza problematyka
widzianego i spojrzenia powraca w tym zbiorze w interesujący, choć dyskretny sposób.
W tym miejscu chciałabym zwrócić uwagę na wiersz Żebyś…, który z jednej strony
wydaje się dość znamienny dla twórczości Hartwig, z drugiej jednak pozwala wyeksponować pewne zagadnienia wcześniej umykające uwadze interpretatorów:
Staje znieruchomiały obłok
bielejący
stają gałęzie rozhuśtanych
olch i wierzb
bo ustaje na chwilę wiatr
który je szarpał
przystaje marszcząca się woda
w stawie
Żebyś ty też
przystanął
11
I spojrzał

Autorka Czułości przyzwyczaiła już swoich czytelników do liryków pełnych umiaru,
stonowanych, do powściągliwości w wyrażaniu uczuć. Wydaje się, że nie ma w tym
tekście elementów niepotrzebnych – język poetycki Julii Hartwig jest wyjątkowo
precyzyjny. W wierszu można odnaleźć tak bardzo charakterystyczną dla autorki
Obcowania sytuację liryczną, nazwaną przez Annę Legeżyńską „sytuacją kontemplacyjną”: „[…] przedmiotem oglądu i namysłu jest świat. Świat to znaczy wypełniające
12
go pejzaże, rośliny, ptaki” . Utwór rozpoczyna się od „zatrzymania spojrzenia” – od
zarysowanego w bardzo oszczędny sposób obrazu. Pejzaż jest tu właściwie bardziej
9)

T. Sobolewski: Julia Hartwig, „Gorzkie żale”. „Gazeta Wyborcza” z dn. 27.09. 2011 r.
[http://wyborcza.pl/1,75475,10360251,Julia_Hartwig_Gorzkie_zale.html dostęp z dnia 27.12. 2011 r.]
10) Lektor: „Wszystko jest przypomniane”. „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 41, s. 42.
11) J. Hartwig: Żebyś…, [w:] Eadem: Gorzkie żale. Kraków 2011, s. 48.
12) A. Legeżyńska: Zobaczone przez kobietę…, s. 559.
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zasugerowany niż przedstawiony. Tworzą go jedynie takie elementy, jak: obłok, gałęzie drzew, woda w stawie. Zostały one zaledwie wywołane, są dookreślone przy użyciu prostych środków (epitetów: bielejący, marszcząca się, rozhuśtane). Skłonność do
zwracania uwagi na szczegóły można dostrzec w dopowiedzeniu, informującym, że
obserwowane są gałęzie olch i wierzb. Przywołanie nazw drzew jest o tyle istotne, że
nasuwa na myśl kolejną opozycję – pomiędzy tym, co wyjątkowe i zwyczajne. Z jednej
strony podmiot zwraca uwagę na fakt, że nie są to gałęzie jakichś drzew, lecz właśnie
tych, konkretnych, które w tym momencie są wyjątkowe i ważne. Wraz z tymi drzewami pojawia się nie tylko świat natury, ale także kultury. Można w tym miejscu
przywołać myśli bohatera powieści Andrzeja Kuśniewicza – W drodze do Koryntu:
Jestem sam wśród olch. Król olch. Goethe. Reklam`s Uniwersum, wydanie popularne,
kieszonkowe. Olchy, a więc – chłód. Zimno ciągnie od olch. Nie wiem czemu, samo słowo „olchy”
13
niesie już w sobie wrażenie chłodu. Nie wiem dlaczego, lecz czuję to całym sobą .

Wierzby natomiast uznawane są za jeden z najbardziej rozpoznawalnych, charakterystycznych elementów polskiego krajobrazu. Właśnie te drzewa chętnie fotografował brat poetki – Edward Hartwig, poświęcając im nawet osobny album14. Z drugiej
strony jednak nazwy tak powszechnych w naszym klimacie drzew czynią ten obraz
bardzo zwyczajnym, bliskim każdemu odbiorcy.
Również zastosowaną w wierszu paletę kolorystyczną można uznać za stonowaną. Ten poetycki obraz w pewien sposób przypomina tak cenione przez poetkę
malarstwo impresjonistów. Pejzaż wydaje się bowiem „rozmyty”, niewyraźny („bielejący”), pełen światła wywołanego bielą obłoku, ale może także odbiciami w wodzie,
w stawie. Przede wszystkim zarysowany w pierwszej części wiersza Żebyś…widok jest
ulotny, migotliwy, tylko na chwilę ustaje wiatr, który szarpał gałęzie, marszczył wodę
w stawie i przesuwał obłok. Poetka uchwyciła moment, zatrzymała go w poetyckiej
stop-klatce z pełną świadomością jego nietrwałości. Z tego powodu obraz przypomina „błyski”, które Julia Hartwig tak chętnie utrwala. Tym razem jednak szczególnie
wyeksponowany został moment krótkiego zatrzymania. W podkreślaniu chwilowej
statyki tego obrazu nie ma już takiego umiaru (powtórzenia, nagromadzenie słów
oznaczających brak ruchu – „staje znieruchomiały obłok”). Zatrzymanie, wyciszenie
otoczenia stwarza dopiero odpowiednie warunki do spojrzenia, kontemplacji i odkrycia „mistyki rzeczywistości”. Uspokojenie natury staje się wezwaniem, apelem
o podobne zatrzymanie człowieka:
Żebyś ty też
przystanął
I spojrzał

13)
14)

A. Kuśniewicz: W drodze do Koryntu. Kraków 1977, s. 24.
E. Hartwig: Wierzby. Wstęp J. Hartwig. Warszawa 1989.
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Żebyś… to wiersz-westchnienie, łagodna prośba, apel o poświecenie uwagi temu,
co zwyczajne, o uważne spojrzenie. W tym miejscu nasuwa się analogia do poezji
Wisławy Szymborskiej, zwłaszcza do znanego utworu Jarmark cudów – o dostrzeganiu przez poetkę „zwyczajnych cudów” pisze Anna Węgrzyniak:
Dla Szymborskiej nie ma rzeczy nieważnych. Jej poezja wyrasta ze zdziwienia tym, na co zwykle
nie zwracamy uwagi. Dziwią nas rzeczy i zjawiska niepospolite, egzotyczne, fantastyczne, ale
kogo zadziwi fakt, że w ogóle zaistniał? Że pojawił się teraz i tutaj, na tej a nie innej planecie,
15
w ludzkiej, nie roślinnej postaci, „w zanadto jednej osobie”? .

Ulotność obrazu jedynie zarysowanego, naszkicowanego w pierwszej części wiersza wynika także z jego niegotowości, to dopiero odbiorca musi go wywołać. Także
pod tym względem Żebyś…przypomina „błyski” – formy dalekie od apodyktyczności
czy jednowymiarowości, które są raczej „nagłym olśnieniem, nie wskazującym końca,
16
czekającym na rozwiązanie” . Przedstawiona sytuacja skłania do myśli o swego rodzaju dialogu (przywołując tytuł jednego z tomików Hartwig, można by powiedzieć –
17
do „obcowania” ) człowieka z naturą, z otaczającym go światem. Warunkiem takiej
rozmowy jest dostrzeżenie w naturze partnera, spojrzenie empatyczne, z różnych
perspektyw, o które prosi podmiot innego wiersza tej poetki:
Spójrz okiem mrówki
18
Spójrz okiem ptaka

Gałęzie, obłok, woda, wiatr kierują pytanie, oczekują na odpowiedź drugiej strony. Czynią to w sposób tak dyskretny, że łatwo tę zachętę przeoczyć, zwłaszcza
w codziennym pośpiechu. Utwór Julii Hartwig okazuje się poetycką prośbą skierowaną do czytelnika o zatrzymanie i wyostrzone spojrzenie, o wrażliwość wzrokową,
o odpowiedź na milczące, delikatne wezwanie. Bez tej zdolności do zatrzymania
i czułego spojrzenia nie podejmiemy proponowanego dialogu, rozminiemy się także
z wierszem.
Jednak, podobnie jak cały tom Gorzkie żale, także końcowa część utworu nie jest
jednoznaczna. Zwrot do „ty”, prośba skierowana do odbiorcy, może być zarazem apelem do samej siebie. Taki podwójnie adresowany apel (do innych i do siebie) odnaleźć
można w tomie Zobaczone, w wierszu Raz jeden, w którym powtarza się przywoływane już powyżej wezwanie „spójrz”:
[…]
Spójrz okiem nieba i spójrz okiem wody
okiem ofiary i okiem cierpienia
15) A. Węgrzyniak: Nie ma rozpusty większej niż myślenie. O poezji Wisławy Szymborskiej. Katowice (bez daty
wydania), s. 46.
16) J. Hartwig: Dziennik. Kraków 2011, s. 444.
17) J. Hartwig: Obcowanie. Warszawa 1987.
18) J. Hartwig: Raz jeden. W: Eadem: Zobaczone…, s. 77.
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Raz jeden bez urazy spójrz
19
Lecz czy podołasz temu?

Poetka w autokomentarzu do tego utworu stwierdziła:
To jest nawoływanie skierowane do mnie samej, żeby spojrzeć na świat w stanie możliwie czystym, nieskalanym. Pozbyć się przesądów, wszystkiego, co nas od świata odtrąca. Zarazem jest to
prośba o empatię, o to, żeby zrozumieć każdy przedmiot i każde stworzenie w jego istnieniu
20
osobnym, autonomicznym. Nie narzucać mu siebie. Nie ustawiać się w centrum świata .

Podobnie wiersz Żebyś…można także odczytać jako nawoływanie adresowane do
siebie. Dzięki tej dwuznaczności złagodzony został dydaktyzm, podmiot bowiem nie
tyle poucza, mówi z pozycji kogoś kto wie, ile raczej łagodnie napomina innych
i siebie. Przedstawiona chwila zatrzymania jest zarówno dla podmiotu, jak i odbiorcy
swego rodzaju ćwiczeniem ze „sztuki patrzenia”. W utworze można dostrzec wręcz
cały katalog elementów, które – zdaniem poetki – są istotne w tym procesie. Przede
wszystkim patrzenie musi być niespieszne, trzeba przystanąć, żeby dostrzec to, co
ważne. Znaczenie zatrzymania, spowolnienia w biegu codziennych spraw ekspono21
wał już jeden z wcześniejszych tomów Julii Hartwig, zatytułowany Chwila postoju .
W rozpędzonej współczesności, ceniącej przede wszystkim szybkość, zmiany, płynność, elastyczność i labilność, chwila postoju wydaje się stratą, niepotrzebnym marnotrawstwem czasu (tyle rzeczy, spraw może umknąć!). Miejski gwar, kakofonia
dźwięków, wszechobecny pośpiech i nerwowość, wielkie ekrany z migającymi obrazami reklam i sznur przejeżdżających samochodów nie sprzyjają zadumie. Głos poetki
– delikatna perswazja, prośba, nakłania do czegoś tak bardzo odmiennego – do
spowolnienia, zatrzymania. Chwila postoju jest potrzebna po to, by spojrzeć uważnie, dopiero wtedy można dostrzec coś więcej, ale także dzięki temu nabiera się
właściwego dystansu do zgiełku, który nas pochłania, do siebie i własnego świata.
W innym wierszu z tomu Gorzkie żale uważne patrzenie jest równoznaczne z obecnością w świecie:
Żal tylko że właśnie tu i teraz był tak nieobecny
że nie spojrzał na staw i na migotliwe iskry
krzesane ruchem owadów osiadających na powierzchni wody
22
i na lot tęczujących ważek

Poetka często zachęca do pełnego namysłu i cierpliwego spojrzenia, przypisując
mu głębsze znaczenie, które wiąże z prawdziwym, pełnym życiem, a nawet z czymś
więcej:

19)
20)
21)
22)

Ibidem.
Julia Hartwig o sztuce patrzenia…, s. 130.
J. Hartwig: Chwila postoju. Kraków 1980.
J. Hartwig: Tu i teraz, [w:] Eadem: Gorzkie żale…, s. 26.
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23

Patrzeć uważnie. Zapamiętywać. Zacząć nieśmiertelność już tu, na ziemi .

W wierszu Żebyś…, podobnie jak w przywoływanym już utworze Raz jeden, ważny
wydaje się także motyw spojrzenia w górę, w niebo i w dół na wodę. W spojrzeniu
dokonuje się symboliczne połączenie dwóch przestrzeni, przejście od rzeczywistości
widzialnej do transcendencji. Patrząc w stojącą wodę w stawie, dostrzega się chmury
i niebo. Przystanięcie, spojrzenie uważne i czułe staje się – jak zauważa poetka –
rodzajem doświadczenia wewnętrznego:
Rzeczywistość widzialna stanowiła dla mnie zawsze stały punkt odniesienia. Przy całej jego
ułomności, nie ma wszak świata doskonalszego niż ten, który istnieje. Ale nie ogranicza się on
przecież do swojej formy. Prawda o nim, jego dostępny nam obraz, przenosi nas zarazem w jakiś
przedziwny sposób w rejon niewidzialnego. Poprzez kontakt z nim dokonuje się przemiana
rzeczywistości zewnętrznej w wewnętrzną. Doświadczenie rzeczywistości staje się w ten sposób
rodzajem doświadczenia transcendentnego. Nie przeczę, że można by ten stosunek do świata
uznać za rodzaj mistyki rzeczywistości, nie boję się tego. Wierzę, że można tak opisać rzecz,
24
widok, sytuację, by czytelnik zrozumiał, że mają one jeszcze inne, ukryte sensy .

Za sprawą spojrzenia widzącego głębiej, zdradzającego afirmatywny stosunek do
świata, do rzeczywistości, refleksyjno-medytacyjna poezja Julii Hartwig zbliża się do
25
twórczości religijnej . Ten aspekt widzenia obecny jest w wierszu Zapatrzona:
Gdy tak stoi zapatrzona w blask na wodzie
przelatująca nad jej głową mewa śmieszka
wzbija się właśnie w górę ku niebu
gdzie też jest jezioro
jezioro
26
jezioro

Skupienie wiąże się tu z milczeniem i prostotą. Zapatrzenie w wodę i niebo zostało
przeciwstawione w przywołanym utworze mowie zakłamanej, w której „tyle jest
panaboga” w „sąsiedztwie bluzgów i złorzeczeń”. Zatrzymanie i spojrzenie w tym
przypadku staje się synonimem postawy afirmacji rzeczywistości, zgody na świat, na
los, dostrzegania znaczenia własnego życia, tego, co jest w perspektywie religijnej.
23)

J. Hartwig: Błyski, [w:] Eadem: Nie ma odpowiedzi. Warszawa 2001, s. 92.
J. Hartwig: Słowo od autorki, [w:] Eadem: Wybór wierszy. Warszawa 2000, s. 6.
25) Mam na myśli szerokie rozumienie poezji religijnej, jako twórczości, która: „[…] eksponuje relację „ja” mówiącego do rozmaicie przeżywanej Transcendencji, skupiona jest wokół podstawowej sytuacji wyznania, wyrażającego
emocjonalne, wolicjonalne i poznawcze zaangażowanie podmiotu w doświadczenie sacrum. Oczywiście, współcześnie nie sposób liryki religijnej pojmować wąsko, wyłącznie jako wypowiedzi utrzymanej w stylu przyświadczenia, jako
poetyckiego świadectwa afirmacji tych dylematów wiary, które mieszczą się w horyzoncie oficjalnie akceptowanej
świadomości religijnej. W zakres poezji religijnej włącza się utwory polemiczne, próby wyrażenia sacrum alternatywnego, a nawet propozycje bogoburczego „zerwania”, radykalnego przewartościowania rozumienia sacrum”. W. Gutowski: Wobec (nieobecności) Boga. Sytuacja podmiotu w polskiej poezji religijnej lat ostatnich, [w:] Idem: Wśród
szyfrów Transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku. Toruń 1994, s. 163.
26) J. Hartwig: Zapatrzona, [w:] Eadem: Jasne niejasne. Kraków 2009, s. 16.
24)
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Anna Legeżyńska uważa, że postawa afirmacji stanowi samo sedno twórczości autorki tomu Jasne niejasne:
Program poetycki Julii Hartwig, pośrednio wyłożony w wierszach i bezpośrednio w prozatorskich
autokomentarzach, nie rodzi się pod wpływem wybranej doktryny artystycznej i jest tyleż
jednoznaczny, co – rzecz można – nierewolucyjny. Mieszczą się w nim „klasyczne” idee światopoglądowe: afirmacja egzystencji, zgoda na los, pokora wobec natury, poszanowanie autonomii
drugiego człowieka. Dalekie od aporii modernistycznych pozostają też zręby świadomości
estetycznej: ochrona piękna, ufność wobec języka, ograniczenie konfesji, naoczność opisu.
Poetka niejednokrotnie podkreśla, że jej wiersze są „komunikacją ze światem”, ale też są przebijaniem się jednostkowej prawdy o życiu przez „ciemności” poznania. Nastawienie na komunikację wyraża się zarówno w empatycznym związku „ja” z opisywaną rzeczywistością, jak
i w sposobach kształtowania mowy poetyckiej27.

Badaczka w tym sensie pisze o „poezji klasycyzującej” Julii Hartwig, podkreślając,
że jej istotą jest „zgoda na świat, wyważenie emocji, wiara w trwałość i sens sztuki
28
oraz ufność, że istnienie ma sens” . W tomie Gorzkie żale zgoda nabiera różnych
wymiarów. Dostrzec ją można w bardzo wyraźnej w tym zbiorze refleksji autotematycznej:
Nie łudźmy się jednak że nawet mówiąc tak wiele
29
powiemy wszystko

W zgodzie na ograniczenia słowa wyraża się pokora poetki, która w swojej twórczości jednak nie ustaje w wysiłkach, by powiedzieć to, co można. Afirmacja wiąże się
także z rezygnacją z zachłanności, z niepohamowanego apetytu na życie, sędziwa
poetka wie, że nie wszystko można przeżyć, doświadczyć, aprobuje ograniczenia,
także te, które przychodzą wraz z wiekiem :
Nie zawsze można usłyszeć całość koncertu
czasem pochwycić możesz tylko ostatnią frazę
30
ulubionego kwartetu

Na uznanie zasługuje pogoda, z jaką przedstawiane są w Gorzkich żalach sprawy
trudne, bolesne, ograniczenia. Świadomość tego, co nieosiągalne nie rodzi tu zgorzknienia, żalu, lecz wprost przeciwnie – radość z tego, co jest dostępne, możliwe.
Również spojrzeniu w poezji Julii Hartwig towarzyszy świadomość ograniczeń, nie
wszystko można zobaczyć, ważne jest także to, co niewidoczne. W wierszu Żebyś…
afirmacja przejawia się w sposób podobny do tego, o którym pisze Andrzej Franaszek,

27)
28)
29)
30)

A. Legeżyńska: Uważność – według Julii Hartwig…, s. 254.
A. Legeżyńska: Zobaczone przez kobietę…, s. 560.
J. Hartwig: Wszystko wszędzie, [w:] Eadem: Gorzkie żale…, s. 40.
J. Hartwig: Nie zawsze, [w:] Eadem: Gorzkie żale…, s. 57.
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przywołując słowa Czesława Miłosza: „jeżeli ktoś ma stosunek pobożny do rzeczywistości, powiedzmy tak jak Holendrzy mieli, malując martwe natury, to przez to
31
afirmuje świat i afirmuje rzeczywistość i afirmuje dzieła Pana Boga” . Biograf noblisty
dodaje: „prawdziwy opis wymaga tak wielkiej uważności, że niczym w doświadczeniu
mistycznym dochodzi do epifanii: liść, źdźbło trawy czy dziecięce wiaderko odsłania
swą esencjonalną cudowność”32.
Wraz ze spojrzeniem w poezji Hartwig pojawia się także radość, o której wprost
można przeczytać w wierszu Podróż pociągiem, zamieszczonym w tomie Zanim
opatrzy się zieleń:
[…]
O królestwo moich oczu o wspaniała radości patrzenia
zarazem hojna i przewrotna bo obiecujesz wciąż więcej
otwierając co zamknięte – choć nigdy nie otwierając do końca
niewinna tylko z pozoru tak często ułudna
a przecież nie ma nad ciebie nic wspanialszego bo dajesz nam poczucie istnienia
wśród żywej i dotykalnej materii pozwalasz wyjść z siebie
33
i posiadasz wszystko co objąć mogą granice widzialności .

We współczesnej refleksji filozoficznej i estetycznej problematyka widzenia stanowi istotny wątek. Badacze często zwracają uwagę na różnicę pomiędzy „widze35
niem” a „patrzeniem”, opowiadając się zazwyczaj za pierwszym sformułowaniem .
Widzenie jest czymś więcej niż patrzenie, gdyż obok samej czynności patrzenia zawie36
ra również rezultat tej czynności, wydaje się bliskie „ujrzeniu”, „dostrzeganiu” .
Hartwig docenia jednak już samo patrzenie, nawet wówczas, gdy nie jest ono widzeniem, przynoszącym pogłębiony ogląd rzeczywistości. Poetka zachęca do widzenia
uważnego, aktywnego, penetrującego otoczenie, jednak ma świadomość, że czasami
jest ono niedostępne. Nie tylko patrząc przez okno pociągu, trudno skupić się na
detalach, ale także inne czynniki wpływają na sposób postrzegania świata, sprawiają,
że nie jest on „otwarty do końca”. W poezji Hartwig jest pogodna zgoda także na te
poznawcze ograniczenia, mimo wszystko padają tu słowa o „radości patrzenia”,
a w wierszu otwierającym Gorzkie żale pojawia się kolejne napomnienie-prośba:

31)

A. Franaszek: Miłosz. Biografia. Kraków 2011, s. 733.
Ibidem, s. 733.
33) J. Hartwig: Podróż pociągiem, [w:] Eadem: Nim opatrzy się zieleń (1995). Cyt. za: J. Hartwig: Wiersze wybrane.
Kraków 2010, s. 259. Podkreślenie E. D.
34) Zob. m.in.: R. Arnheim: Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Przeł. J. Mach. Gdańsk 2004;
M. Bakke: Urok oka, [w:] Eadem: Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności. Poznań
2000, s. 55–83.
35) Zob. m.in.: B. Sienkiewicz: Literackie „ teorie widzenia” w prozie dwudziestolecia międzywojennego. Poznań
1992; W. Strzemiński: Teoria widzenia. Kraków 1968.
36) D. Kozicka: Przemożna wola konfrontacji. Sztuka patrzenia w esejach Zbigniewa Herberta, [w:] Zmysł wzroku,
zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Cz. II. Materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach
(jesień 2005). Pod red. J. M. Ruszara. Lublin 2006, s. 59.
32)
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Niech nas opuszczą niepokoje
37
to jest zwyczajny dzień a to jest szczęśliwa chwila

Przywołanymi słowami można by opisać także sytuację przedstawioną w wierszu
Żebyś… – to jest „zwyczajny dzień, a to jest szczęśliwa chwila”, od doznającego podmiotu tylko zależy, czy dostrzeże jej piękno, tkwiącą w niej radość, czy zatrzyma się
i spojrzy. Poetka podkreśla, że paradoksalnie właśnie taka zwyczajna, codzienna
radość jest największym wyzwaniem dla twórcy:
Tyle piękna
ale niechby było uszczęśliwiające
i jednoczące
Nie pochlebiaj poeto światu
szukaj formy dla swojego zachwytu
38
i ciszy która przywraca wzruszenie

Jeden z najważniejszych utworów w najnowszym tomie nosi tytuł Radość, a w nim
padają znamienne słowa:
Ośmiel się wreszcie powiedzieć
39
jak trudna jest radość

Autorka Gorzkich żalów powraca w tym zbiorze zatem do spraw najprostszych,
które jednak okazują się fundamentalne i najważniejsze. Poetka podejmuje w swoich
wierszach trud patrzenia na rzeczy codzienne, zwyczajne. Właściwie każdy utwór jest
„chwilą postoju” dla podmiotu, a także dla czytelnika, zatrzymaniem uwagi, skupieniem. Kolejne „sytuacje kontemplacyjne” wyrastają z radości patrzenia, ważna bowiem niezmiennie dla Julii Hartwig pozostaje:
Prostota i czułość.
40
I miłosna wrażliwość oka .

37)
38)
39)
40)

J. Hartwig: Nawet muzyka, [w:] Eadem: Gorzkie żale…, s. 5.
J. Hartwig: Tyle, [w:] Eadem: Gorzkie żale…, s. 6.
J. Hartwig: Radość, [w:] Eadem: Gorzkie żale…, s. 8.
J. Hartwig: Trzecie błyski…, s. 73.
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NAPISZ TO JESZCZE RAZ, EWO

Wieża Babel?
Napisać, że motyw domu jest jednym z fundamentalnych motywów w twórczości
Ewy Lipskiej, to zacząć od oczywistości. Oczywistości, bowiem wśród wydanych na
przestrzeni ponad czterdziestu lat kilkunastu książek poetyckich, trudno byłoby zna1
leźć taką, która nie zawierałaby choć jednego związanego z tym motywem utworu .
Co gorsza, anonsowanie tego typu stwierdzenia tonem kogoś, kto właśnie dokonał
filologicznego odkrycia, byłoby najlepszym dowodem kompletnego braku znajomości literatury przedmiotu, skoro już cztery lata po debiucie książkowym poetki, Jerzy
Kwiatkowski dowodził:
Ogromną rolę odgrywa tu nadal metafora, obsesja – domu utraconego i pożądanego jak raj.
Poezja ta oscyluje między dwiema formułami, dwiema wizjami, które nie tyle są wymienne, ile –
znaczą to samo: dom rozproszony w świecie, rozproszona w świecie bezdomność. Dom to
naturalna forma wypowiadania się poetki, jedna z podstawowych jednostek wyobraźni, zasada
pewnego systemu znaków. (…) Byłoby to zapewne szkodą dla tej poezji, gdyby poetka przestała
2
wypowiadać się w języku domu .

Trudno orzec, na ile autorka Domu Spokojnej Młodości zasugerowała się powyższą
opinią, na pewno jednak nie było ona bez znaczenia dla tych, którzy z recenzenckiego
bądź historycznoliterackiego obowiązku zajmowali się twórczością poetki. Osobne
artykuły poświęcone w całości motywowi domu w liryce Lipskiej ukazały się co

1)
Inna sprawa, że częstotliwość pojawiania się motywu domu w tej poezji jest wyrazem tyleż artystycznej konsekwencji, co antropologicznego, semantycznego i symbolicznego bogactwa samego pojęcia. Utwory Ewy Lipskiej będę
cytował według wydań: Wiersze. Warszawa 1967 (W); Drugi zbiór wierszy. Warszawa 1970 (DzW); Trzeci zbiór
wierszy. Warszawa 1972 (TzW); Czwarty zbiór wierszy. Warszawa 1974 (CzzW); Piąty zbiór wierszy. Warszawa 1978
(PzW); Żywa śmierć Kraków. 1979 (ŻŚ); Nie o śmierć tutaj chodzi, lecz o biały kordonek. Kraków 1982 (NOŚ..); Przechowalnia ciemności. Kraków 1985 (PĆ); Strefa ograniczonego postoju. Warszawa 1990 (SOP); Stypendyści czasu.
Wrocław 1994 (SCZ); Ludzie dla początkujących. Poznań 1997 (LDP); 1999. Kraków 1999 (1999), Sklepy zoologiczne.
Kraków 2001 (SZ); Ja. Kraków 2003 (JA), Serca na rowerach. Wiersze do piosenek. Kraków 2004 (SnR), Gdzie Indziej.
Kraków 2005 (GI). Pojawiający się po tytule skrót będzie odsyłał do odpowiedniego tomu.
2)
J. Kwiatkowski, Lękać należy się odważnie. „Twórczość”, 1971, nr 4, s.107.
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prawda stosunkowo późno , lecz przez wiele lat rozważania na ten temat były czymś
w rodzaju obowiązkowego punktu większości szkiców poświęconych poetce4. Jeśli
dodamy do tego poświęcone temu motywowi uwagi krytyków zajmujących się poszczególnymi książkami, to okaże się, że dom w twórczości Lipskiej nie tylko, jak pisze
w jednym z wierszy poetka, „rozniósł się jak epidemia” (Czekam na odjazd pociągu,
DzW), ale też – mówiąc obrazowo – z czasem zamienił się w swoistą wieżę Babel.
Wielość znaczeń i rozmaitość kontekstów, do których odwoływali się piszący o tym
motywie krytycy, zdaje się zresztą w pełni odpowiadać autorskim intencjom. Chyba
bowiem tylko w ten sposób można wyjaśnić fakt, iż dom w tej poezji, jak słusznie
zauważył jeden z recenzentów, raz:
stawał się makrokosmosem rzeczywistości zewnętrznej: pojedynczego „ja”, jednostkowej
5
egzystencji

zaś innym razem był:
światem, państwem, miastem, domem rodzinnym – i był osobą, jej ciałem, duszą; przenosił się
do snów i zaludniał obsesjami, lękami, paradoksalną nadzieją, która spełnia się w niespełnieniu.
Bywał także pamięcią, której fundamenty pogrążały się w niepamięci (indywidualnej i zbiorowej); stawał się miejscem próbującym zatrzymać czas i dlatego znajdował się poza czasem, na
6
granicy jawy i snu, przeszłości i śmierci.

Wspominam o tym nie dlatego, bym miał zamiar drobiazgowo porządkować ten
stan rzeczy, czy też stawiać kropkę w miejscu, gdzie dotychczas widniał znak zapytania. Wspominam o tym przede wszystkim dlatego, aby uzmysłowić, skąd tak wiele
poświęconych temu motywowi tekstów i tak wiele związanych z nim rozbieżności.
Rozbieżności, które siłą rzeczy muszą prowokować do stawiania kolejnych hipotez
i pytań.
Lista (nie)obecności
O co więc chciałbym zapytać? Przede wszystkim o postacie pojawiające się
w „domowych” utworach Lipskiej, które ściśle łączą się z interesującym mnie tu
zagadnieniem. Dom to wszak tyleż miejsce, co przede wszystkim pewna wspólnota,
3)
Mam tu na myśli chociażby takie artykuły jak na przykład: A. Legeżyńska, Poczekalnie (w wierszach Ewy Lipskiej),
[w:]A. Legeżyńska: Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej. Warszawa 1996, s.144-168; G. Maroszczuk:
Idea „domu” i „bezdomności” w liryce Ewy Lipskiej, [w:] W pejzażu ojczyzny i obczyzny. Studia i szkice o literaturze polskiej XX wieku. Red. W. Wójcik, Katowice 1991, s.88-99.
4)
Aby nie być gołosłownym, wymieniam te najbardziej znaczące: T. Nyczek, Spalony dom (o poezji Ewy Lipskiej).
„Twórczość” 1974, nr 9, s.291-294; J. Kornhauser, A. Zagajewski: Dom, sen i gry dziecięce, [w:] J. Kornhauser, A. Zagajewski, Świat nie przedstawiony. Kraków 1974, s.160-163; R. Matuszewski, Poetycki świat Ewy Lipskiej, [w:] R. Matuszewski, Olśnienia i świadectwa. Od Leśmiana do Barańczaka. Warszawa 1995, s.189-203; K. Lisowski: Historie
osobiste (o liryce Ewy Lipskiej), [w:] E. Lipska, Wspólnicy zielonego wiatraczka. Kraków 1996, s.5-17.
5)
T. Żukowski, Jedna z najśmielszych wypraw wyobraźni. „Twórczość” 1983, nr 3, s.132.
6)
T. Żukowski, Jedna z najśmielszych wypraw…, s.132.
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zamieszkujący w nim ludzie. Wypowiadając słowo „dom” mamy na myśli „rodzinę”,
leksem „rodzina” niemal automatycznie kojarzy się z domem. „Dom rodzinny” to zarówno jeden z najczęściej używanych związków wyrazowych, jak i kluczowa przestrzeń w życiu każdego z nas. Ślady tego związku, o czym większość używających tych
dwóch pojęć synonimicznie zazwyczaj nie wie, sięgają zresztą bardzo odległej przeszłości. Rzecz w tym, o czym przypomina Anna Legeżyńska w swej frapującej książce
poświęconej motywowi domu, iż:
Z analizy archaicznych rytuałów wynika, że Dom tworzył zawsze niepodzielną całość z człowiekiem, ściślej zaś mówiąc z rodziną. (...) Okazuje się, że podstawowa struktura społeczna Indoeuropejczyków, wielka rodzina, nosiła nazwę domu (t'om – dom, budynek), etymologicznie
związana ze słowem t'em (bu-dować, wznosić). W średniowieczu pełne nazwisko człowieka
składało się z jego własnego imienia i nazwy dworu, w którym mieszkał, albo odwrotnie – nazwa
7
siedziby mogła być urobiona od imienia jej mieszkańców.

Dom to jednak również – a może przede wszystkim – gęsta sieć międzyludzkich
relacji. Więzy krwi wiążą się przecież z całą siecią trudnych do rozplątania emocjonalnych zależności, zaś domowa przestrzeń na pozór jednolita, okazuje się gęsto poprzecinana liniami demarkacyjnymi wyznaczanymi przez każdego z domowników. Struktura symboliczna tego miejsca jest co prawda nierozerwalnie związana z takimi pojęciami jak miłość, bezpieczeństwo czy szczęście, ale równie dobrze zadomowiły się
w tej przestrzeni takie uczucia jak złość, nienawiść, agresja. Jednak nie o relacje panujące między domownikami mi chodzi. Te zresztą biorąc pod uwagę cytowane poniżej
dwa fragmenty wierszy:
W moim domu nie było nikogo. Byli wszyscy.
Siedzieli tak cicho, że nie było ich widać.
Albo tak głośno huczeli. Tupali. Krzyczeli.
Przewracali garnki. Głowy zawracali
aż bolały i opadały w sen już przygotowany
- opowiedziany przy stole (...)
Nikt w moim domu nie wierzy nikomu.
(Coś musiało się stać, W)
Rodzina nie ma sobie nic do powiedzenia.
Każdy trzyma krajobraz własny przed oczami
Na własny wjeżdża peron o innej godzinie.
(Stół rodzinny, DzW)

zdają się być stosunkowo czytelne i proste do opisania. Znacznie trudniejsze okazuje
się za to ustalenie rzeczy na pozór tak prostej, jak kwestia tego, kto wchodzi w skład
7)
A. Legeżyńska, Centrum świata. Antropologiczna i literacka semiotyka Domu, [w:] A. Legeżyńska, Dom i poetycka
bezdomność w liryce współczesnej. Warszawa 1996, s.9.
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tej „tekstowej rodziny”. Szkopuł w tym, iż choć materiału przecież nie brakuje i wiadomo na przykład, że rodzina zasiadająca przy rodzinnym stole jest wielopokoleniowa
(Stół rodzinny, DzW), to jednak próżno liczyć na stworzenie czegoś w rodzaju drzewa
genealogicznego czy nawet spisu lokatorów! W Drugim zbiorze wierszy pojawia się co
prawda postać młodszej siostry (Moja siostra, DzW), w kilku utworach przywoływana
jest osoba babci (Stół rodzinny, Babcia, DzW; Pierwszy dzień wiosny, PĆ), najczęściej
jednak poetka pisząc o mieszkańcach posługuje się generalizującymi rzeczownikami
pospolitymi w rodzaju „domowników” (Pejzaż, W) czy „rodziny” (Stół rodzinny,
DzW), ewentualnie używa, sugerujących emocjonalny dystans, zaimków uogólniających, takich jak „wszyscy” lub „nikt” (Coś musiało się stać, W). Czy chodzi tu jedynie
o banalny w swojej istocie wyraz lekceważenia, niejednokrotnie przecież skomplikowanej, geografii rodzinnych pokrewieństw? Niegodny uwagi przypadek? Niekoniecznie, ale żeby to udowodnić, trzeba sięgnąć do innych utworów. Oto na przykład bohaterka wiersza Czekam na odjazd pociągu przeżywa specyficznego rodzaju kłopoty.
Nie potrafi mianowicie zidentyfikować wyglądu własnej ...matki:
Nawet kiedy jadę pociągiem
o godzinie trzeciej rano
wchodzi do przedziału kobieta
która wątpi w cel podróży (...)
Prawdopodobnie to moja matka
(Czekam na odjazd pociągu, W, podkr. G.O)

Dziwne? Na tym jednak nie koniec. Znacznie poważniejsze problemy – i znów
dotyczą one tożsamości – przeżywa bohater innego wiersza poetki. Wiersza o jakże
znaczącym, jak się za chwilę okaże, tytule Niecenzuralne. Cóż w tym poetyckim
świecie może podlegać cenzurze? Idee polityczne, wywrotowe poglądy, sprzeczne
z panującą doktryną przekonania? Nic z tych rzeczy. Te sprawy Lipska pozostawiła
swoim nowofalowym kolegom. Tu chodzi o coś zupełnie innego.
Niecenzuralne
To już widowisko: anioł i lalka.
Teraz się połączy to, co w swym byciu
8
wiecznie rozdwajamy
Rainer Maria Rilke

8)
R. M. Rilke, Elegie duińskie (elegia czwarta), [w:] Tenże: Osamotniony na szczytach serca. Wybór i przekł.
A. Pomorski. Warszawa 2006, s. 247.

230

Napisz to jeszcze raz, Ewo

W Czwartym zbiorze wierszy poetka zamieściła taki oto utwór:
Ja
urodzony w laboratorium
sierota z założenia
zgłaszam
że moja siostra
urodzona w sypialni XX wieku
zgubiła moją mechaniczną lalkę
która zastępowała mi
anioła.
Ja
Eksperyment
Wreszcie Udana Próba
pokazywany na stadionach piłki nożnej
zbiorowe dziecko medycyny
z pętlą czułości na szyi
proszę uczciwego znalazcę
o zwrot lalki
której nie zastąpi mi
anioł.
Znaki szczególne lalki:
wypowiada dwa niecenzuralne słowa
mama tata.
(Niecenzuralne, CzW)

Zarysowana w utworze historia, choć efektem tego powtórzenia w żadnym razie
nie może być oskarżenie o brak oryginalności, zdaje się brzmieć niezwykle znajomo.
Obraz alienacji oraz osamotnienia, znakomicie podkreślony bezosobową i pozornie
pozbawioną emocji poetyką oficjalnego komunikatu, nie tylko nie jest czymś wyjątkowym, lecz wręcz odwrotnie, reprodukowanym, choć uczciwie trzeba przyznać, iż
częściej w prozie niż poezji. Rzecz w tym, iż wiersz wydaje się swoistą wariacją na
temat klasycznych już dzisiaj opowieści, których znawcami są nie tylko czytelnicy
opowiadań grozy czy, patrząc z innej perspektywy, znawcy historii eugeniki. Oto
bowiem mamy do czynienia z dobrze znaną narracją o Obcym otoczonym Bliskimi,
opowieścią o Innym wśród Swoich, historią opowiadającą o potrzebie miłości mimo
braku jej przedmiotu. Nie ma takiej istoty – Lipska zdaje się przywoływać tu historię
po raz pierwszy opowiedzianą z taką siłą przez Mary Shelley9 – która nie potrzebowałaby poczucia przynależności do pewnej wspólnoty. Grupy sobie podobnych, której
istnienie łagodziłoby wrażenie kompletnego osamotnienia i otaczającej pustki:
9)
Jak pisze B. W. Aldiss, „W powieści Mary Shelley tkwią zalążki wszystkich późniejszych mitów o diabelskiej
kreacji”. B. W. Aldiss: O pochodzeniu gatunków: Mary Shelley, [w:] M. Shelley, Frankenstein albo nowoczesny Prometeusz. Przeł. J. Kozak. Poznań 1989, s.29. Z kolei J. Turney w książce Ślady Frankensteina stwierdza: „Frankenstein
wyznacza zmianę w podejściu do tematu człowieka – stwórcy życia, ponieważ Wiktor nie odwołuje się tu do wsparcia
bóstwa ani żadnych sił nadprzyrodzonych. Osiąga swój cel dzięki własnym (naukowym) wysiłkom”. J. Turney: Ślady
Frankensteina. Przeł. M. Wiśniewska. Warszawa 2001, s.27.
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A czym byłem ja? Nie wiedziałem absolutnie nic o swoim stworzeniu ani stwórcy – wiedziałem za
to, że nie posiadałem pieniędzy, przyjaciół, żadnej własności. (...) Gdziekolwiek się rozglądałem,
nie widziałem nigdy kogoś podobnego do mnie, nigdy też nie słyszałem o kimś takim. (...) Nie
10
jestem w stanie opisać ogromu udręki, jaką sprawiły mi te rozmyślania .

I choć na pierwszy rzut oka nazwanie bohatera wiersza Lipskiej potworem może
wydać się pewnym nadużyciem, to fragment mówiący o pokazywaniu go „na stadionach piłki nożnej”, zważywszy na etymologię słowa „monstrum”11, nie pozostawia
wątpliwości, jaką rolę tam pełnił. Zresztą „pętla czułości” zaciskająca się na szyi potwora stworzonego w osiemnastowiecznym laboratorium i – by posłużyć się określeniami poetki – „Eksperymentu”, „zbiorowego dziecka medycyny”, „sieroty z założenia” nie tylko sprawia taki sam ból, ale też wywołuje analogiczne wątpliwości i pytania:
Gdzie byli moi przyjaciele lub krewni? Żaden ojciec nie czuwał nade mną w mych dziecięcych
latach, żadna matka nie uszczęśliwiała mnie swym uśmiechem i pieszczotą, a nawet jeśli istnieli
– całe moje przeszłe życie było dla mnie jakąś plamą, niewyraźną próżnią, w której nie
dostrzegłem niczego. (...) Czym więc byłem? To pytanie ciągle do mnie powracało, a umiałem
12
sobie na nie odpowiedzieć tylko jękami .

Tyle tylko, że w uporządkowanej, precyzyjnie zorganizowanej, ograniczonej przez
reguły urzędowego decorum stylistyce oficjalnego ogłoszenia, nie ma oczywiście
miejsca nie tylko na „jęki”, ale nawet na sformułowanie analogicznych pytań. Nie
znaczy to jednak, że ich nie ma. Ich symbolem jest przecież zgubiona lalka.
W tym kontekście można by powiedzieć, iż podobnie jak bohater utworu Mary
Shelley „zbiorowe dziecko medycyny” nie słyszało i nigdy nie usłyszy takiego na
przykład wyznania:
Potrzebna małej kukiełce jak powietrze,
daję się bez oporu połknąć miłości
jak powietrze daję się połykać
13
jej drobnym, chciwym płucom .

Rzecz w tym, że tęsknoty za najbliższymi nie złagodzi żaden środek. Miłości rodzicielskiej, choć brzmi to nieco naiwnie, nie zastąpi bowiem żadna wspólnota. Więcej –
o czym świadczy pojawiający się w utworze anioł – tego rodzaju uczucia nie zastąpi
nawet boska opatrzność i opieka. Wiedział o tym Leśmian pisząc zaświatową biografię bodaj najsłynniejszego chyba dziecka polskiej literatury:
10)

M. Shelley, Frankenstein albo nowoczesny Prometeusz. Przeł. P. Łopatka. Kraków 2001, s. 89.
Łacińskie słowo monstrum pochodzi od czasownika monere oznaczającego ostrzegać. Z kolei Jacques Derrida
z właściwą sobie błyskotliwością pokazywał związek między słowem la monstre (potwór) z leksemem montrer
(pokazywać).
12) M. Shelley, Frankenstein albo…., , s. 90.
13) A. Świrszczyńska, Macierzyństwo, [w:] A. Świrszczyńska: Wybór wierszy. 1980, s. 61.
11)
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Już świt pierwszą roznietą złoci się po ścianie,
Gdy właśnie słychać kroki i do drzwi pukanie...
Więc zrywam się i biegnę! Wiatr po niebie dzwoni!
14
Serce w piersi zamiera...Nie!...To – Bóg, nie oni!...
Wie o tym i Lipska:
proszę uczciwego znalazcę
o zwrot lalki
której nie zastąpi mi
anioł
(Niecenzuralne, CzW, podkr. G.O)

Lalka nie jest tu bowiem, jak mogłoby być w przypadku współczesnej wielbicielki
15
produktu firmy Mattel, ikoną kultury czy symbolem rodzącej się konsumpcji , ale
wyrazem elementarnych kłopotów z tożsamością i to zarówno „gatunkową” (nieprzypadkowo na przestrzeni tych dwudziestu dwóch wersów pojawia się dziewczynka, anioł i lalka, a więc trzy istoty należące do zupełnie odmiennych porządków), jak
i – by tak rzec – genderową (formy „urodzony” i „pokazywany” nie pozostawiają wątpliwości, iż bohaterem utworu jest chłopczyk. Szkopuł w tym, iż to zazwyczaj dziewczynki bawią się lalkami). To po pierwsze. Po drugie lalka jest tu oznaką braku, który
pozwala uzmysłowić bohaterowi utworu brak znacznie poważniejszy. Paradoksalnie
to mechaniczna zabawka uświadamia mu kim jest (a może raczej kim nie jest) i co tak
naprawdę kryje się pod takimi określeniami jak „Eksperyment” czy „Wreszcie Udana
Próba”. Rzecz bowiem w tym – oddaję tu głos monografistce zagadnienia i chyba
jedynej w naszym piśmiennictwie znawczyni sztucznych dzieci, mechanicznych zabawek oraz androidów – iż:
Dzięki robotom, androidom czy cyborgom nie tylko możemy lepiej poznać mechanizmy
rządzące naszym zachowaniem i wyobraźnią, lecz również opowiedzieć w inny sposób historię
dyskusji nad istotą człowieczeństwa. Sztuczny człowiek pomaga nam bowiem zrozumieć
16
samych siebie, jest punktem odniesienia dla tworzenia tożsamości .

14) B. Leśmian, Urszula Kochanowska. W. B. Leśmian, Poezje wybrane. Wybór i oprac. J. Trznadel. Wrocław 1983,
s.179. Jak zauważył Robert Mielhorski, krakowska poetka najprawdopodobniej nawiązuje bezpośrednio do
cytowanego powyżej utworu wierszem zamykającego jej Trzeci zbiór wierszy (Jeśli istnieje Bóg). Patrz. R. Mielhorski,
Dzieci Ewy Lipskiej, [w:] Nic nie jest pewne. O twórczości Ewy Lipskiej. Red. A. Morawiec, B. Wolska. Łódź 2005, s.18.
15) Patrz. M. F. Rogers: Barbie jako ikona kultury. Przeł. E. Klekot. Warszawa 2003.
16) M. Radkowska-Walkowicz, Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze. Warszawa
2008, s. 23-24. W tym wypadku wybór lalki w celu uświadomienia bohaterowi utworu kim naprawdę jest, zdaje się
być świetnie przemyślany. W końcu – jak dowodzi Łotman – mechaniczna lalka „przywodzi na pamięć maszynową
cywilizację, wyobcowanie, sobowtóra”. (podkr. G.O) J. Łotman, Lalki w systemie kultury. „Teksty”. Przeł. P. Ustrzykowski, 1978, nr 6, s.49.
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Leśmian i pornografia
Żywot tych zabawek jest krótki,
a z zepsutych dziecko nie wykrzesze
17
żadnego życia.
Roland Barthes

W tym miejscu rodzą się jednak pewne wątpliwości.
Czy tylko o to chodzi? Czy „dwa niecenzuralne słowa” nie zdradzają aby czegoś
więcej? Czegoś, co powinno być ukryte przed każdym dzieckiem, a nie tylko „sierotą
z założenia”? Odpowiedzi mogłaby udzielić lalka, problem w tym, że zgubiła ją siostra
„urodzona w sypialni XX wieku”. Ponieważ trudno odegrać rolę „uczciwego znalazcy”,
można przynajmniej spróbować wskazać miejsce, z którego owa zguba mogła do
utworu Ewy Lipskiej zawędrować. Jednym słowem – idąc za radą Genette`a18 –
popatrzmy na utwór poetki jak na swoisty palimpsest, spod którego wyłaniają się
fragmenty czyichś słów, strzępy innego tekstu. Jakiego? Po raz drugi z pomocą przychodzi Leśmian. Po raz drugi intertekstualne sieci najlepiej zarzucić wprost do Napoju
cienistego:
Jam – lalka. W mych kolczykach szkli się zaświat dżdżysty. (…)
Lubię fajans mych oczu i zapach kleisty
Farby, rumieńcem śmierci młodzącej mat twarzy.
(...)
Dziewczynce, co się moim bawi nieistnieniem,
Wdzięczna jestem, gdy w dłonie mój niebyt porywa,
I mówi za mnie wszystko, różowa natchnieniem,
I udaje, że wierzy w to, że jestem żywa.
(…)
Mam zamiar pisać powieść, której bohaterką
Jest Praścieżka, wiodąca urwiskami w Pralas.
Gdzie ukryła się lalka i nikt jej nie znalazł!
Duszę ma z macierzanki i patrzy w lusterko.
17)

R. Barthes, Zabawki. W: Tenże: Mitologie. Przeł. A. Dziadek. Wstęp. K. Kłosiński. Warszawa 2000, s. 86.
Chodzi mi oczywiście o znany tekst Palimpsesty, w którym Genette pisze: „Sztuka 'tworzenia czegoś nowego
z czegoś starego' ma tę wyższość, że wytwarza przedmioty bardziej złożone i bardziej wyrafinowane od przedmiotów
'zrobionych umyślnie': na dawną strukturę nakłada się i splata się z nią nowa funkcja, a dysonans powstający z tego
zetknięcia dwóch współobecnych elementów nadaje szczególny smak całości. (...). Tę dwoistość przedmiotu ze
względu na relacje tekstualne można by porównać do starego obrazu palimpsestu, gdzie spod jednego tekstu
pergaminu wyziera inny, którego ów późniejszy tekst nie przysłonił całkowicie, pozwalając mu miejscami prześwitywać. (...) Hipertekst zaprasza do lektury relacyjnej, a jej mniej lub bardziej perwersyjną smakowitość znakomicie
oddaje przymiotnik dotąd nie znany, a zaproponowany przez Philippe Lejeune'a: lektura palimpsestowa. A można by
też powiedzieć, prześlizgując się od jednej perwersji do innej: jeśli ktoś naprawdę kocha teksty, powinien od czasu do
czasu zapragnąć pokochać (co najmniej) dwa teksty naraz”. G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia.
Przeł. A. Milecki, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz, t. IV, cz.2,
Kraków 1996, s.363-364.
18)
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Mówi tylko dwa słowa: Papa albo Mama.
Mama – mówi do śmierci, a Papa – do grobu (podkr. G.O)19

W kontekście tych słów pointa utworu Lipskiej nabiera nieco innego znaczenia,
a działanie cenzury zyskuje zupełnie nowy (pozytywny?) wymiar. Instytucja cenzury,
zgodnie ze swoim przeznaczeniem, ogranicza dostęp do wiedzy i tamuje przepływ
pewnych informacji. Być może jednak w tym wypadku byłoby to działanie jak najbardziej uzasadnione? Lalka wszak wypowiadając dwa niecenzuralne słowa („mama
tata”) nie tylko uzmysławia bohaterowi utworu kim jest oraz czego (i kogo) został
pozbawiony. Równocześnie odkrywa przed nim pewną tajemnicę: odsłoniła istnienie
śmierci („Mama – mówi do śmierci, a Papa – do grobu”), którą w dzieciństwie zwykle
spowija zmowa milczenia lub sieć infantylnych wyobrażeń przekazywanych przez
dorosłych. „W naszej świadomości kulturowej – oddaję w tym miejscu głos Łotmanowi – utrwaliły się jakby dwie twarze lalki. Jedna wabi w przytulny świat dzieciństwa,
druga kojarzy się z pseudożyciem, martwym ruchem, śmiercią imitującą życie”20.
Śmiercią, dodajmy, która dla każdego dziecka jest tematem tabu, słowem zakazanym,
niecenzuralnym, czy też – by posłużyć się sformułowaniem zaczerpniętym z głośnego
tekstu Gorera Pornografia śmierci – „niewymawialnym”:
W czasach wiktoriańskich śmierć na ogół nie stanowiła tajemnicy, co najwyżej, w tym znaczeniu,
że śmierć jest zawsze tajemnicą. Zachęcano dzieci by myślały o śmierci i o cudzych zgonach,
służących zbudowaniu lub mogących stanowić ostrzeżenie. (...) W XX wieku dokonała się jednak
pewna niedostrzegalna zmiana zakresu zjawisk objętych wstydliwością. Kopulacja jest,
zwłaszcza w świecie anglosaskim, coraz bardziej „wymawialna”, natomiast śmierć jako proces
naturalny stała się stopniowo „niewymawialna”. (...) Naszych pradziadków uczono, że dzieci
znajduje się w krzakach agrestu lub kapuście; naszym dzieciom prawie mówi się, że ci, którzy
odeszli (aby nie użyć ordynarnego słowa „zmarli”) zmieniają się w kwiaty lub odpoczywają
w pięknych ogrodach.21

19) B. Leśmian, Lalka…., s.170. Jeśli nie tylko lalka, ale również anioł zawędrował do utworu Lipskiej z tej samej poezji,
to proponowana tu interpretacja zyskiwałaby poniekąd dodatkowe wsparcie. Oto bowiem – jak pisze Marian Stala
w szkicu poświęconym aniołom pojawiającym się w poezji autora Sadu rozstajnego – anioł to byt, którego istotą jest
nieistnienie. Oczywiście, jak to u Leśmiana, tego rodzaju paradoksalna ontologia ma wielce interesujące konsekwencje. Patrz. M. Stala: O tych, których nie ma. Na marginesie leśmianowskiego cyklu wierszy „Aniołowie”, [w:]
Tenże: Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza. Kraków 2001,
s.101-114.
20) J. Łotman, Lalki w systemie kultury. Przeł. P. Ustrzykowski. „Teksty” 1978, nr 6, s.49.
21) G. Gorer, Pornografia śmierci. Przeł. I. Sieradzki. „Teksty” 1979, nr 3, s. 203. Spostrzeżenie Gorera potwierdza
Philippe Ariès: „Tak więc dzieci zostały wyłączone; nie powiadamia się ich albo im się mówi, że ojciec wyjechał lub że
zabrał go do siebie Jezus. Jezus stał się więc kimś w rodzaju świętego Mikołaja, którym starsi, nie wierząc w niego,
posługują się, aby mówić dzieciom o śmierci”. P. Ariès: Śmierć na opak, [w:] P. Ariès, Człowiek i śmierć. Przeł. E. Bąkowska. Warszawa 1992, s.565. Tylko dla porównania zacytujmy fragment z XVIII-wiecznego podręcznika wychowania
dziewcząt: „Przyzwyczajajcie wyobraźnię dzieci do słuchania, jak się mówi o śmierci; do patrzenia bez lęku na śmiertelny całun, na otwarty grobowiec, nawet na umierających chorych i osoby już zmarłe, jeśli tylko możecie to czynić nie
narażając owych dzieci na to, że przeniknie je trwoga”. Fenelon, Conduite chretienne ao formulaire de prieres a usage
des pensionnariès. Paris 1734. Cyt. za: J. Delumeau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII – XVIII
wieku. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1994, s.505.

235

Grzegorz Olszański

Pora na pewne uogólnienie. Pora bowiem spróbować odsłonić związek analizowanego tu wiersza z innymi utworami poetki. Ten wyimaginowany dialog dwóch
zabawek do zabawnych bowiem wcale nie należy. Wręcz odwrotnie, rozmowa lalki
z wiersza Leśmiana i zaginionej lalki z utworu Lipskiej zdaje się mieć nadzwyczaj
poważne konsekwencje. W ten sposób można by bowiem wyjaśnić tajemnicę nieobecności rodziców, sekret ich zniknięcia. Wszak śmierć jest w tej poezji – nawet
biorąc pod uwagę jedynie frekwencyjność występowania – słowem jak najbardziej
„wymawialnym”. Więcej, odmienianym przez wszystkie przypadki, ale – jak się okazuje – nie przez wszystkie osoby. Informacja o śmierci tekstowych rodziców okazała
się bowiem na tyle „niewymawialna”, że zupełnie zwyczajne słowa „mama tata” na
zasadzie skojarzeniowej asocjacji same stały się słowami zakazanymi, wyrazamitabu, niewinnymi „ofiarami” działania cenzury. Skąd ta ingerencja? Dlaczego tak się
stało, podpowiada Vladimir Jankèlèvitch:
Jeśli chodzi o śmierć naszych rodziców, to przyczynia się ona do unicestwienia ostatniego
pośrednika między śmiercią w trzeciej osobie a śmiercią własną; padła ostatnia rubież oddzielająca naszą śmierć osobistą od pojęcia śmierci; nie chroni nas już biologiczność naszego
gatunku, nic już nie ochrania nas przed nicością i śmierć zagląda nam w oczy. Przyszła oto teraz
moja kolej i odtąd dzięki mojej rzeczywistej śmierci o śmierci w ogóle będzie myślało następne
pokolenie. Śmierć matki i ojca jest zatem dla każdego człowieka przejściem od pośredniości do
22
bezpośredniości .

Zaraz, można by w tym miejscu powiedzieć, przecież ten tekstowy dialog mógł
nigdy nie mieć miejsca. Chwileczkę, można by zaprotestować, w końcu słuszności
takiego odczytania nie można być pewnym. Oczywiście. Pewnym można być tylko
tego, że w kilkunastu zbiorach poezji i jednym poetyckiej prozy, mimo niezwykłej
23
wagi, jaką w tej liryce odgrywają dzieci i figura dzieciństwa , w zasadzie próżno szu24
kać leksemów tak elementarnych jak „matka” czy „ojciec” . Oto bowiem słowa będące znakami szczególnymi lalki na zasadzie analogii stały się również słowami zastrzeżonymi w poetyckim słowniku autorki Domu Dziecka, zaś nieliczne przykłady ich
użycia raczej to spostrzeżenie potwierdzają niż negują, bowiem pojawiają się one
zazwyczaj w utworach opowiadających o pustce powstałej w wyniku nieobecności
rodziców, rozpaczliwym braku tych najbliższych osób:

22) V. Jankèlèvitch, Tajemnica śmierci i zjawisko śmierci, [w:] Antropologia śmierci. Myśl francuska. Wybór i przekł.
St. Cichowicz, J. M. Godzimirski. Warszawa 1993, s.70.
23) O dzieciach pojawiających się w tej liryce i figurze dzieciństwa wyczerpująco pisał Robert Mielhorski. Patrz.
R. Mielhorski, Dzieci Ewy Lipskiej…..s. 11-33. Tam też można znaleźć odnośniki do tekstów innych krytyków (m.in.
Żurakowski, Kornhauser, Matuszewski), którzy wcześniej zajmowali się tym motywem.
24) Już tylko dla porządku dodam, że oto w ten sposób pojawia się uzasadnienie wyglądu mieszkań opisywanych
w tej poezji, które zazwyczaj jawią się jako zdewastowane rudery pełne zniszczonych sprzętów. Wszak, jak pisze autor
Poetyki przestrzeni: „Rzeczywistość związana z matką od razu wzbogaca się o wszelkie obrazy przytulności”.
G. Bachelard, Dom rodzinny i dom oniryczny, [w:] G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism. Przeł. H. Chudak,
A. Tatarkiewicz. Warszawa 1995, s.325.
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Gdyby moja mamusia chciała
mogłaby być królową.
Ale musiała umrzeć
Bo tatuś zamienił się w wilka
Moja mamusia była chuda
i dlatego nie mogła mnie kochać
Ale jak tylko będzie chuda mniej
to mnie kupi na zawsze.
(Dom Dziecka, TzW)
czy też w kontekście choroby i zbliżającej się śmierci:
Kochana Mamusiu (...)
Naświetlają mnie promieniami Roentgena.
Mam jeszcze 1 500 000
czerwonych ciałek krwi.
Niektórzy czytają tu księgę Rodzaju.
Niektórzy umierają.
Ja Mamusię całuję
(Odział IV, CzW)

Jakie pociąga to za sobą konsekwencje? Odpowiedź nie jest żadną tajemnicą,
choć pewną drobną tajemnicę za pomocą postawionych na początku pytań udało się
tu chyba rozwikłać. Rzecz w tym, że bezdomność bohatera tej liryki, tylekroć opisywana przez krytyków, ma niejako podwójny charakter, odpowiadając dwóm wspomnianym na samym początku tych rozważań, znaczeniom słowa „dom”. Dojmujące
uczucie bezdomności wiąże się tu zarówno ze specyficzną kreacją przestrzeni25, jak
i brakiem opieki oraz emocjonalnego wsparcia tych, którzy zazwyczaj są gwarantem
tego typu uczuć. Czy dzieciom z dawnych wierszy poetki „małej dziewczynce podglądającej naród” i „sześcioletniemu chłopczykowi w poziomkach policzków”, którzy
dzisiaj „mają już około czterdziestu lat” (Dzieci z moich wierszy, SZ) udało się stworzyć
prawdziwe Domy? Czy nowe wiersze w jakiś sposób zmienią ten stan rzeczy? Na te
pytania odpowiedź zna już tylko Ewa Lipska…

25) Szerzej pisałem o tym w swojej książce Śmierć Udomowiona. Szkice o wyobraźni poetyckiej Ewy Lipskiej.
Katowice 2006.
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POETYKA PESTKI
SŁOWO I MILCZENIE W POEZJI URSZULI KOZIOŁ

...kiedyś powrócimy do kraju korzeni

Przytoczony powyżej cytat to jeden z najkrótszych utworów Urszuli Kozioł. Jako
tytuł i całość (nie-fragment utworu) zwraca uwagę na kilka charakterystycznych cech
jej poetyki: umiejętność operowania poetyckim skrótem; próbę zapisu śladu przemilczeń (wielokropek jako możliwy ekwiwalent „zmilczenia”); egzystencjalny namysł
nad byciem w świecie i śmiercią (człowiekiem jako byciem-ku-śmierci oraz człowiekiem jako bytem paralelnym do i nieodłącznym od istnienia natury); związek wyobraźni materialnej z elementem ziemi; intelektualną predyspozycję do skupienia
uwagi na drobinie, poprzez którą można uzyskać pewien wgląd w całość; inklinację
do korzystania ze sposobu poetyckiego obrazowania charakterystycznego dla bajek
oraz zaklęć magicznych; predylekcję do posługiwania się metaforą, której bezpośrednim korelatem jest również egzystencjalny konkret (tu: korzeń).
1
Ostatnią część tomu W rytmie korzeni stanowi cykl Pestki deszczu (WRK , s. 53-65),
na który składa się sześć „pestek”: Otwórzmy okno// zaprośmy pestki deszczu//
w słoneczną dynię twojego pokoju; To dotyk zmierzchu czy oczu twoich// płynny
szmer wody zaniepokoił// a może słowik?// To słowik?; Jak ładnie umiesz milczeć//
jak nie czynisz// swego milczenia natrętnie wymownym; Gdy spojrzenie twe// spocznie na moich wargach// wtedy wiem co czują kwiaty; Płacz swój odejmij od swojego
płaczu// niech nawet nasze łzy będą osobno; ...kiedyś powrócimy do kraju korzeni. Ze
względu na układ graficzny na stronie oraz pewne – dość odległe – asocjacje tematyczne „pestki” te możemy odczytywać jako całość tematyczną i kompozycyjną. Ze
względu na graficzne delimitacje pomiędzy nimi oraz treściową „pojemność”
możemy je też interpretować jako sześć oddzielnych utworów. Tym bardziej, że
przedrukowując je w następnych tomikach2, niektóre z nich autorka traktowała jako
1)
W tekście zostały przyjęte następujące skróty dla kolejnych tomików poetyckich Urszuli Kozioł: GK - Gumowe
klocki, Wrocław 1957; WRK - W rytmie korzeni, Wrocław 1963; SiP – Smuga i promień, Warszawa 1965; LO - Lista
obecności, Warszawa 1967; WRS - W rytmie słońca, Kraków 1974; Ż - Żalnik, Kraków 1989; PS - Postoje słowa, Wrocław
1994; WP - Wielka pauza, Kraków 1996; WPS - W płynnym stanie, Kraków 1998.
2)
Mam tu na myśli nie tylko przedruki w autorskich wyborach wierszy, lecz także – i może przede wszystkim –
w tomie Postoje słowa, gdzie ich odmienny sposób prezentacji i brak odesłań do poprzednich wydań sugerował, że
chodzi tu o zupełnie nowe wiersze.
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osobne całości. Z tą różnicą, że w późniejszych zbiorach zamieszczane już były pojedynczo i zyskiwały dla siebie znaczące tło całej białej kartki.
W tomie Smuga i promień zamieszcza autorka cztery „pestki” (SiP, s. 13), które
zostają wyodrębnione w strukturze tomu jako cykl i konsekwentnie są nazywane
pestkami deszczu. Czytelnik podlega jakby stopniowemu oswajaniu z autorskim
„gatunkiem” pestki, który łączy w sobie cechy zwięzłości wypowiedzi i obrazowania
związanego z naturą, w zakresie poetyki bez wątpienia będąc reminiscencją fascynacji poezją haiku, a jednocześnie odbiegając od niej bardzo daleko. Każda z pestek staje
się promieniem starającym się rozświetlić smugę: Nienazwanemu zostawmy
nienazwane// i niech się domysł// staje wciąż od nowa; Nasze okno// obsiadły złote
mszyce śmiechu; ...akacjo// ciemność od zapachu taje; Tak twoje imię// - gdyś nie
oglądany -// przeźroczyścieje we mnie.
Zacytowane powyżej kompozycje ponownie możemy interpretować jako cały
utwór (o cyklicznej kompozycji) lub cztery osobne miniatury poetyckie. Kolejny
tomik, Listę obecności otwierają Pestki deszczu III (LO, s. 7). Postaci tych „pestek”
trudniej już odczytywać jako całość. Obserwujemy dość wyraźną tendencję do
dalszej dezintegracji tej fragmentarycznej formy: - Czy opuściłeś mnie dniu// czy ja cię
opuściłam// żeśmy wzajemnie byli w sobie nieobecni?; Kwiat teraźniejszy znieść
następnym kwiatem// to sposób roślin// by zostać czym były; Jeszcze mi nie bądź//
jeszcze mi się zdawaj.
Zamieszczone w zbiorze W rytmie słońca utwory pod wspólnym tytułem Pestki
deszczu IV (WRS, s. 42-43) podtrzymują jednak ową formalną konwencję zezwalającą
na (i niejako zapraszającą do) „podwójnej” bądź dwutorowej interpretacji (jako wskazówkę dla lektury „scalającej” można by tu wskazać na integrującą funkcję pojawiającej się interpunkcji): Przeszedł dzień// a pozostał dalej niewiadomy// jak gdyby
jeszcze się w ogóle nie zdarzył; wargi mnie bolą z niepocałowania; i najtrudniej jest
zachować chłodne oko// gdy świat w rozmigotaniu// prześpiewuje się przez nas na
przestrzał; nie dać mi nawet powodu do wiersza!; Znów międzygwiezdne zwierzę//
drąży w moim imieniu jamę// na biały sen.
Począwszy od następnego zbioru wierszy, równocześnie z opisywaną już przez
krytykę i właśnie w Żalniku sytuowaną granicą przełomu w poetyce autorki3, znikają
z liryki Urszuli Kozioł Pestki deszczu jako wyraziście wyodrębnione w strukturze tomu
i zaopatrzone odrębnym tytułem cykle. Nie oznacza to bynajmniej, że znika z tej
poezji pestka jako indywidualny styl, swego rodzaju gatunek charakterystyczny dla
idiolektu tej poetki, jak również szczególna osobista sygnatura autorki, choć obraz
pestki napotykamy też u innych autorek.
3)
Małgorzata Mikołajczak pisze na ten temat następująco: „Wiersze z lat 60. i utwory powstające aktualnie
reprezentują dwie odmienne poetyki, dwa różne typy wypowiedzi poetyckiej. Najogólniej i w największym uproszczeniu można powiedzieć, że zauważalną zmianę wyznacza wydłużenie i sprozaizowanie formy wierszowej. W najnowszych tomikach: Żalniku (1989), Postojach słowa (1994), w mniejszym stopniu - w Wielkiej Pauzie (1996) długie
poematy współistnieją z formami krótkimi, oszczędność słowa graniczy z wielosłowiem, a poetyckość z kolokwializmem”. Podjąć przerwany dialog. O poezji Urszuli Kozioł, Kraków 2000, s. 8-9.
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Temat pestki w polskiej literaturze współczesnej najsilniej kojarzymy z twórczością Anki Kowalskiej, poetki i pisarki o objętościowo raczej szczupłym, lecz bardzo
wyrazistym dorobku: Każdy z nas ma w sobie pestkę, każdy swoją. Jak owoc. Przylatują ptaki, przychodzi jedno po drugim spustoszenie. Robak. Gnije to, co jest miąższem.
Odpada. Ale pestkę trzeba uratować. Pestka musi zostać nietknięta. Z pestki przecież...4 . Metaforyczny obraz otwierający opowieść na przyszłość i zarazem pełniący
funkcję zakończenia oraz podsumowania introspekcji bohaterek Kowalskiej stanowi
dopełnienie tej wertykalnie sytuowanej metafory, jej dośrodkowego ruchu w dążeniu do poznania rzeczywistości i sensu egzystencji: Ta rzecz niewysłowiona: kamień
węgielny; we wnętrznościach ziemi pod martwym drzewem nieumarły korzeń, skąd
5
kiedyś las ---. Pestka – wraz z jej „bezwzględną twardością” – stanowi nieusuwalne
wnętrze, nawet gdy zostanie wydarta, pozostaje tam przynajmniej jej pamięć6:
namysł nad strukturą wiśni oraz kwiatem i owocem rozumienia otwiera filozoficzno poetycką książkę Jolanty Brach - Czainy.
Pestka. Najbardziej centralna część owocu. Otoczone twardą łupiną niewielkie
schronienie dla zalążka. Kulista niepodzielność. Obietnica zarodka. Niespotykane stężenie substancji odżywczych. Słodycz goryczki. Można sobie na niej zęby połamać
i dostać niestrawności. Nieprzyswajalna w dużych ilościach, w małych – wyrafinowane źródło smaku. Niepozorna, lecz nawet zepchnięta na ubocze przykuwa uwagę.
Trudna do uchwycenia. Twardy, zdrewniały wdzięk. Delikatny rezonans. Gładkość
i chropawość zjednoczone. Nieoceniony materiał do strzelania z palców lub z procy.
Potrafi ugodzić we wrażliwe miejsce. Jest w stanie wywołać dotkliwy ból. Wypracowana misterność niepozornej formy. Przywołując Brach - Czainę: Myślę, że gdy filozofowie mówią z rozpaczą o milczeniu bytu, wynika to z niezrozumienia mowy bytu,
który nie zwraca się do nas jako całość, lecz poprzez konkret egzystencjalny, drobiny
znaczące. To prawda, że one zdolne są sugerować głos całości, ale zawsze dźwięczący
w drobinach istnienia7. I dalej: Nie ma pestki, którą by można plunąć tak, jak pestką
wiśni. Okrągła, niewielka i twarda przypomina kamień wyrzucony z procy. W krótkim
łuku między ustami a ziemią pozwala zamknąć całą wypełniającą nas agresję, którą
udaje się nam oderwać od prawdziwych przyczyn i przerzucić na pestkę. Symboliczna
próba zabicia czegoś. Bo przecież wypluwając pestkę, chcemy ją raz na zawsze zlikwidować. Gest splunięcia obwieszcza śmierć wiśni. Ale wiśnia wyrasta z pestki i zatracenie może zaowocować odrodzeniem. My sami też wahamy się między tymi dwoma
8
stanami, zagrożeni rozpaczą i kuszeni nadzieją w każdej chwili .
Pestka – przedmiot wydarty pospolitości; ma ambicję przewartościować, stać się
metaforą własną, niemalże prywatną, prawie że intymną. Zapisać, jednocześnie oży4)
5)
6)
7)
8)

A. Kowalska, Pestka, Warszawa, 1973, s. 173.
Ibidem, s. 259.
Por. J. Brach - Czaina, Szczeliny istnienia, Warszawa 1992 , s. 22.
Ibidem, s. 6.
Ibidem, s. 24.
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wić. Odnaleźć, stworzyć, wykreować miejsce dla swego owocu. Pestki deszczu mobilizują naszą uwagę, kierują ją ku egzystencjalnemu konkretowi. Czekają na odkrycie
i podjęcie, brzemienne zdolnością rozjaśniania i wyjaśniania istnienia (swego własnego, jak również mojego). Obiecują owocowanie zrozumieniem9.
Deszcz – od czasów pradawnych – identyfikowany jako „warunek wszelkiego owocowania i życia”, substancja gasząca pragnienie całej ziemi10, ze swoją melancholijną
i ambiwalentną symboliką (łzy, płacz, użyźnianie, zapładnianie, często przedmiot
magii) wprowadza aurę smutku. Bez wątpienia jest obiektem ewokującym reakcje
emocjonalne. W eseju w stylu haikai czytamy: Smutny jest deszcz wiosenny, który
wszystko ucisza// chłód przynosi ulewa, co rozjaśnia dusze// majowy deszcz samotny
swoją melancholią// a deszcz jesienny z dna samego smutny// ostry i nieubłagany,
smutny deszcz zimowy11. Poetyckie pestki Kozioł bardzo wiele łączy z poezją haiku –
i tyleż samo, jak sadzę, dzieli12. Być może tego co dzieli, jest więcej. Dla twórcy haiku
oczywistym było, iż „wszędzie czeka na niego satori – to nagłe zrozumienie, może
ocknięcie, pozwalające wznieść na wyższy poziom umysł i wolę i przyjmować rzeczywistość ze spokojem, bez pośpiechu, z pewną rezygnacją. W języku japońskim istnieje określenie takiego stosunku do życia: Mushin. Są to dwa ideogramy, z których
jeden wyraża niebyt, a drugi serce, duszę, myśl. Stan <<spokoju emocjonalnego>>,
w którym nie istnieje wysiłek woli. Aby wyjaśnić słowo mushin, często podaje się za
przykład noc i jasny księżyc, który świeci nad jeziorem. Woda odbija światło księżyca,
a dzieje się to właśnie <<bez dążenia>>. Buddyjski poeta ogląda świat w taki sposób,
jakby patrzył na niego w lustrze. Mushin jest właśnie tym lustrem (...), nie pozwalając
jednocześnie zapomnieć, że i on w tym lustrze istnieje. (...) Żadna ze strof tej poezji
nie opisuje w sposób bezpośredni uczuć podmiotu. Domyślić się ich można tylko
poprzez atmosferę, w jakiej poeta znajduje otaczający go świat. W poezji japońskiej
nazywa się to <<bezosobową atmosferą Natury>>, a jest to zasłona, za którą autor
ukrywa swój smutek”13.
9)

Por. Ibidem, s. 25.
Hasło Deszcz i rosa, [w:] Słownik obrazów i symboli biblijnych, przeł. K. Romaniuk, Poznań, 1989, s. 41. Por. też
deszcz np., [w:] W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 66-67.
11) Cytat z Uejima Onitsura, poety tworzącego współcześnie z Bash. Jego Hitorigoto [Gadanie do siebie] tłumaczka
określa właśnie jako eseje w stylu haikai. Zob. Od tłumacza, [w:] Haiku, przeł. A. Żuławska - Umeda, Wrocław 1982,
s. 10.
12) Autorka monografii poświęconej poezji Urszuli Kozioł uznaje tę grupę utworów za realizację kulturowo obcego
wzorca gatunkowego i poświęca haiku osobny rozdział w swej pracy. Czytamy tam: „Wśród gatunków najmłodszych,
poświadczających fascynację kulturą Wschodu występuje haiku – gatunek poezji japońskiej powstały w XVII wieku”,
M. Mikołajczak, dz.cyt., s. 235. Stwierdzenie takie stoi w pewnej sprzeczności z dziejami tej wywodzącej się z waka
(pieśń japońska, jej odmianą jest m.in. tanka, czyli krótka pieśń) i renga (pieśń wiązana) formy: „Poeta Yamazaki Skan
z przełomu XV i XVI wieku opracowuje antologię Shinsen-inu-Tsukubash [Nowy wybór-psi zbiór z Tsukuba, ?1539],
Arakida Moritake zaś tworzy Dokugin-senku [Tysiąc strof jednego poety, 1540] – haikai staje się autonomiczną formą
poezji, którą można by porównać z wiązanymi w łańcuch fraszkami. Staje się ona wyrazem sprzeciwu wobec tradycji
uczonej poezji dworskiej waka i renga i wyrazem bardzo śmiałego buntu. W nowych warunkach pokoju i stabilizacji od
XVII wieku haikai stosunkowo łatwo zaczęła zaspokajać aspiracje literackie samurajów, a także – przede wszystkim –
nowej warstwy mieszczańskiej”, M. Melechowicz, Posłowie, [w:] Haiku, po. cit., s. 273.
13) A. Żuławska - Umeda, op. cit., s. 6.
10)
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Powyższy dość długi cytat ma nam posłużyć tutaj jako swego rodzaju lustro (przynajmniej jego odłamek), w którego odbiciu chcemy rozpoznać pestki Urszuli Kozioł.
Wirtualna komunikacja ograniczona do przestrzeni pomiędzy ja i ty składających się
na liryczne my, niekiedy skrajny „egocentryzm”, jak również tryb rozkazujący, wykrzyknik czy apostrofa daleko wykraczają poza poetykę haiku. Zarówno emocje, jak
też retoryka (w sensie odnoszenia milczenia nie tyle do stanu ciszy co do retoryki
14
milczenia właśnie ) ex definitione nie mogą być tematyzowane w haiku. Refleksja
(quasi)metapoetycka, jak i refleksja nad przeszłością i czasem w ogóle (nostalgia) są
obce dla haiku. To samo dotyczy poszukiwań systemowych prawidłowości, miłosnych
zaklęć, patosu, somatycznych introspekcji. Projekcja ja na naturę, alienujące wyodrębnianie się, jak również konstatacje (quasi)eschatologiczne nie mieszczą się w filozofii, która nie wartościując integruje podmiot i świat. Bez wątpienia podmiot pestek
wpatruje się w „lustro”. Jednak lustro Kozioł nazbyt często pokazuje tylko „odbicie
podmiotu”. Ginie w nim świat. Odmiennie niż w pestkach, w haiku mamy do czynienia z sytuacją gdzie: Między podmiotem a wycinkiem świata odbieranego zmysłami
(...) przebiega więź nie abstrakcyjna i nie werbalizowana, ale odbywająca się bez
słów, emocjonalna. W takim momencie, w takim płodnym zawieszeniu intelektu podmiot ogarnia – w błysku intuicji – całość bytu, jednocząc się z „duszą świata”15.
W odniesieniu do omawianych tu krótkich utworów Urszuli Kozioł przywoływanych jest zadziwiająco wiele różnych nazw gatunkowych. Haiku, miniatura, epigra16
mat – by wymienić najczęstsze . Jeśli na przykład dwa z nich: oko nieba// podkrążone
wieloobłocznie// tęgo piło się tej nocy (WP, s. 74) oraz księżyc jak haczyk// widocznie
14) W takim też sensie atrakcyjna formuła M. Mikołajczak: Pestki deszczu – zaproszenie do milczenia być może
odbiega od tekstu Kozioł (por. M. Mikołajczak, dz.cyt., s. 114-116).
15) A. Olędzka - Frybesowa, Przeciw czemu protestują haiku, „Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 111. Cytat przytoczony
również przez M. Mikołajczak, dz.cyt., s. 236-237. Olędzka - Frybesowa omawia haiku jak najbardziej współczesne czy też „nowoczesne”, jak nazywa je Miłosz – (polskie, amerykańskie, kanadyjskie) i nie wdaje się nazbyt szczegółowo
w rozważania historii gatunku. Daleka jest od śledzenia i analizowania, powiedzmy, wierności wobec wzorca. Rozpoczyna jednak od imponderabiliów gatunku: „A więc ograniczenia dotyczące podmiotu: jest on pojedynczy, banalny,
czasem trywialny (...). Towarzyszy mu samoograniczenie piszącego podmiotu. Nieprzekraczalny rygor – trzy linijki,
określona liczba sylab, ogołocenie z ozdobności (...). Podmiot odbierający wrażenia i piszący haiku jest ograniczony
nie tylko liczbą słów, ale sama jego obecność jest dyskretnie usuwana, staje się bezosobowa” (dz.cyt., s. 110).
M. Mikołajczak o utworach Urszuli Kozioł jako realizacjach formy haiku pisze następująco: „podobnie jak w innych
polskich wersjach haiku, nie występują czyste realizacje gatunku. Poetka nie przestrzega sztywnej reguły formalnej,
jaką jest rygor 17-zgłoskowca – w oryginale jednego wersu, w tłumaczeniach – trójwersowego zapisu o układzie sylab:
5+7+5. Zazwyczaj rozmiary sylabiczne wersów są dłuższe i typowe dla polskiego sylabika: 8, 9, 11, 13 lub dla
hemistychów: 4, 5, 6, 7, 8. W tych rozmiarach poetka czuje się najlepiej, stąd też jej haiku mają postać: 9+10+11,
14+7+6, 8+5+7, 4+9+8 etc. Innowacyjność wersyfikacyjna Urszuli Kozioł sięga jeszcze głębiej, bo wśród jej stylizacji
haiku występują utwory, które nie przestrzegają reguły kompozycyjnej trójwersowości”, dz.cyt., s. 235-236. Wśród
samych Pestek deszczu występują utwory jedno-, dwu-, trzy- i czterowersowe. W następnych tomikach owa różnorodność wersologiczna zostaje jeszcze bardziej wzbogacona. Jak bardzo rozchwiany został ten „wzorzec” najlepiej
chyba pokazuje zacytowany opis metryczny. W wypadku tak dalekiego odejścia, trudno już chyba mówić nawet
o „stylizacji”.
16) Ciekawą propozycję interpretacyjną stanowi odczytanie Dariusza Pawelca: „Kozioł tworzy wiersze-kaprysy
w sensie form sztuki literackiej, ale i form egzystencji”. Opisując wiersze z tomu W płynnym stanie autor używa
również (pośród innych określeń gatunkowych) formuły „zapisy zmierzające do haiku”. Zob. D. Pawelec, Elegijne
kaprysy, „Nowe książki” 1998, nr 9, s. 38.
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znów// niebo zagina na ciebie parol („Tygodnik literacki” 1990, nr3) zostają opatrzone następującym komentarzem: „W tym ostatnim przypadku to już nie jest satori
- nagłe olśnienie czy zrozumienie. Obecność pointy, gra skojarzeń i podtekstów,
wieloznaczność uruchamia raczej intelektualną grę. Utwór umieścić można gdzieś na
17
pograniczu japońskiego haiku i greckiego epigramatu” – i tu wątpliwość: czemu nie
fraszki? A obecność elementów „uruchamiających grę intelektualną” jest dość silnie
zaznaczona od początków twórczości poetki, i tak na przykład jedna z pestek z pierwszego cyklu „pobrzmiewa” Szekspirem (przykłady można by mnożyć).
Określanie pestek Kozioł miniaturami jest bez wątpienia zasadne (w dużej mierze
dzięki dość „płynnym” wyznacznikom gatunkowym tej formy). Wymienność pojęć
miniatury i haiku też znajduje swoje uzasadnienie, choćby we wspólnej im bliskości
do form malarskich. O haiku Czesław Miłosz mówi, iż „są malarskie” i wiąże ich kształtowanie się z paralelnie rozwijającym się rodzajem rysunków: „haiga, czyli szkiców
tuszem, biało-czarnych albo kolorowych, starających się wyrazić to samo, co haiku
18
wyrażają słowami” . Jeśli chodzi o drugi z przywołanych gatunków poetyckich, to jest
on ściśle związany z rozwojem miniatury malarskiej i ornamentu piśmienniczego, zaś
w literaturze: „brak semantycznych wyznaczników miniatury, gdyż jej dominantę
stanowi swoista technika przedstawienia treści wsparta na analizie, gradacji i seg19
mentacji” i – co nawet istotniejsze – „miniaturę – bez względu na to, czy jest zapisana czy namalowana – należy czytać. I to czytać w specyficzny sposób, bo najistotniejsze treści ukazują się 'między wierszami'”20. Jednakże owa zbieżność z malarstwem,
jak też konieczność lektury „przypatrującej się”, są charakterystyczne tylko dla niektórych z pestek. Natomiast przywołane tu formy gatunkowe nie tworzą „łańcucha”,
nie można prześledzić ich stopniowego rozwoju i przenikania jednych w drugie.
Raczej ich elementy synkretycznie istnieją w kształcie pestek, których forma i tema21
tyka niewątpliwie wielokrotnie poświadczają fascynację kulturą Wschodu. Oczarowanie wyobraźni, intelektualnie przetworzony zachwyt owocują formą własną, przez
autorkę zamkniętą w znaczeniu pestki, która staje się wizytówką autorki (w takim
znaczeniu, w jakim pocałunki są wizytówką Pawlikowskiej). Możliwość „przechwycenia” tej metafory – nazwy i wprowadzenia jej do słownika pojęć krytyczno –
literackich w pewnym sensie zaświadcza sytuujący się na pograniczu creative writing
esej Doroty Walczak poświęcony lekturze poezji Wisławy Szymborskiej22.
17)

M. Mikołajczak, dz.cyt., s. 238 (przykłady również stamtąd).
Cz. Miłosz, Wprowadzenie do Haiku, Kraków 1992, s. 14-15. Cyt. za: Olędzka - Frybesowa, op. cit., s. 116.
19) W. Bojda, Historia miniatury, w: Miniatura i mikrologia literacka, red. A. Nawarecki, Katowice 2000.
20) Ibidem.
21) To słowo zasługuje na szczególne podkreślenie. Fascynację, nie wzorowanie się. Odwołuję się tutaj do komentarza samej poetki: „Te krótkie, jednozdaniowe wiersze wynikają też z moich fascynacji wierszami Dalekiego
Wschodu, myślę tu o starej poezji chińskiej i japońskiej”, U. Kozioł w wywiadzie udzielonym W. Wiśniewskiemu, cyt.
za: M. Mikołajczak, dz.cyt., s. 235. Oczywiście Pestki deszczu nie zawsze są utworami jednozdaniowymi. Warto też
odnotować, że sama poetka wskazuje tu na okres, kiedy haiku nie były jeszcze formą skrystalizowaną, raczej pewnym
„stylem” czy też „stylistyką” obecną w innych, wyraźniej określonych formach poetyckich.
22) Zob. D. Walczak, Poszukiwanie pestki, [w:] Wokół Szymborskiej, „Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Literacka
II”, 1995, s. 114-118.
18)
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Forma pestek (choć już bez ich szczególnego tytułu) obecna jest we wszystkich
następnych tomikach Urszuli Kozioł. Wiersze te łączy także tematyka powrotu do
korzeni, które stanowią metaforyczny źródłosłów życia. Czytając je, trudno się oprzeć
wrażeniu, że tym, co stanowi o możliwości życia, jest możliwość doświadczenia
słowa, jego „źródłosłownego” wnętrza, za którym żal i tęsknotę autorka, nieco antropocentrycznie, przypisuje także naturze. W Żalniku pestki Kozioł, wyraźnie nawiązując do poetyki haiku, zmierzają równocześnie do upodmiotowienia i pewnej antropomorfizacji opisywanych zjawisk: Dżdżysty ranek lipcowy// motyl u okna zda się o gościnę pytać// czyżby także wolał się zdrzemnąć w pościeli? (Ż, s. 19). Pestka staje się tu
niejako pytaniem o pestkę, o zalążek człowieczego pragnienia w naturze, w motylu,
którego obecność za szybą okna tworzy kontekst jednostronnego zaproszenia do
wewnątrz, do swoistego udomowienia, wpisanego w motyla jako potencjalna preferencja. Także wspomniany wcześniej powrót do „kraju korzeni” jest powrotem antropocentrycznym, powrotem do oksymoronicznej państwowości natury, która sytuuje
się w konotowanym poprzez ukierunkowanie powrotu do wewnątrz. W innej pestce
pewne bezpieczne, choć niedoprecyzowane wnętrze zdaje się także stanowić sferę
schronienia muchy, tak przed zapowiadającą deszcz jaskółką, jak i przed zapowiadanym przez nią deszczem: Jaskółka spuściła z tonu// będzie deszcz// uciekaj muszko
uciekaj (Ż, s. 20). W poezji Kozioł natura „mała” i ożywiona (motyl, mucha) bliska jest
domostwu i sama poszukuje schronienia, natomiast natura kosmiczna i martwa
wyraźnie przynależy do sfery zupełnie obcej, do zewnętrzności, do obojętności ciszy
spadającej gwiazdy, która dla poetki jest gwiazdą niespełnienia. O ile zniknięcie
gwiazdy z firmamentu nie jest przedmiotem żalu Żalnika: W nagłym rozbłysku milczenia// runęła gwiazda// znów mi się nic nie spełni (Ż, s. 21), to jest nim z pewnością
odlot „lazurowego zimorodka”, który – ulatując – pozbawia domostwo swej bliskości:
ten lazurowy zimorodek// który tu jeszcze wczoraj umiał mnie pogodzić ze światem//
nawet on// dziś opuścił te strony (Ż, s. 22). Czytając ostatnią w tym tomie pestkę
trudno ustalić gatunkową przynależność sprawcy spulchniania przyblokowej grzędy.
Może być to zarówno człowiek, jak i kret lub robak, lecz to właśnie jego „rolnicza”
aktywność stanowi o możliwości nadejścia wiosny, narodzin liścia i kwiatu. To właśnie
naturalność systematycznej pracy, naturalność jej źródła stanowi o możliwości przezwyciężenia „marcowej ciemni” realnosocjalistycznego blokowiska, uczynienia zeń
domu: Od paru lat// spulchniasz lichą grzędę// przy betonowym bloku// dziś z jej
marcowej ciemni// wyjrzało ku tobie zielone oko listka// z tęczówką fiołka (Ż, s. 24).
Prawie że zawodowa aktywność człowieka jako swoisty „źródłosłów” natury pojawia się w pierwszej z pestek w tomie Wielka pauza: śnił mi się las// ten las// miał
źródłosłów iglasty// cały ponawlekany był na samego siebie// i głęboko w siebie
zaszyty (WP, s. 72). „Iglastość” lasu wywodzi się ze źródłosłowu, który uruchamia
również metaforykę krawiecką. Odsyła do metafor tworzenia, zszywania wątków
(a także Barthes'owskiego rozpoznania tkania jako źródłosłowu tekstu, korespondującego z grecką etymologią tego słowa), które to czynią ze śnionego lasu pewien
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materialny – nawet tekstualny – konkret, pozostający jednak w ukryciu, w „zaszyciu”
w siebie. Świat w pełni otwarty na ogląd jest światem nieaktywnym, światem, w którym zatrzymany zostaje poszukujący źródłosłowów semiotyczny ruch i rozpoczyna
się „nic nie robienie”: zapach skoszonych traw// w nic nie robieniu// w gapieniu się na
świat// jakże długie to życie (WP, s. 73). W cytowanej tu pestce poetka daje bardzo
konkretny wyraz wyobcowaniu świata bez konkretu, o którego istnieniu stanowi
twórcze zaangażowanie. Jego brak przemienia obserwację i wyrażanie w gapienie się,
w bezproduktywną, obcą naturze drętwotę, której być może udaje się zapomnieć
o śmierci, lecz które to zapomnienie skutkuje zatrzymaniem aktywnej czujności,
a wraz z nią wrażliwości. Bezsłowność skoszonej łąki jest zbyt ociężała, by stanowić
przedmiot zachwytu, który pojawia się kilka stron dalej w tęsknocie za „świerszczem z
parku Iowa”: mój mały czarny świerszczu w parku Iowa// - niestrudzony w śpiewie -//
czy usłyszę cię jeszcze kiedy? (WP, s. 77). Konkretność przedstawionego, choć odległego, miejsca zestawiona tu zostaje z konkretnym, choć nieprzewidywalnym, czasem
życia. Życie, w przeciwieństwie do leniwej ciszy zawieszonej w krajobrazie skoszonej
łąki, staje się w wierszu „czasoprzestrzenią” uważnego wsłuchiwania się, oczekiwania na zaśpiew świerszczowego słowa. W pestkach Kozioł bez podziwiania i zadziwiania, bez ustawicznego powracania do ustawicznie i niestrudzenie wyrażającego się
„kraju korzeni” nie ma prawdziwie naturalnego świata. Oto motyl, ruchliwy trzpiot,
który w krótkim owadzim życiu nie pozwala sobie nawet na chwilowe „nic nie robienie”. Kiedy spoczywa na chwilę na patyku, czyni zeń przedmiot swego zadziwienia,
a sam staje się (niejako cieleśnie) „naturalnym” znakiem zapytania: motyl ma pytające skrzydła// jest jak brwi uniesione w zdziwieniu// nad tym badylem na który przysiada (WP, s. 78). Konkret życia jest dla Kozioł konkretnością wyrazu. Słowa i sam
proces wyrażania stawiają opór chłodowi milczenia spadających gwiazd, jak też lodowatemu wiatrowi, pragnącemu przeszkodzić lgnięciu omułków do skał: lgnę do
ciebie// jak przywierają do skał omułki// chłostane lodowatym wiatrem (WP, s. 91).
Metaforyzowane jest tu erotyczne lgnięcie człowieka do ożywionej w tenże sposób
skały, do bliżej nie określonego „ciebie”. Metafora ta erotyzuje i niejako uaktywnia na
pozór bierne współżycie omułka z na pozór martwym podłożem. Pestki Kozioł w pewnym sensie stanowią konkretyzacje przemilczeń, owych miejsc, w których na pozór
nic się nie wyraża, niespełnionych związków i pragnień, w których zawsze jeszcze coś
może się dokonać. Spełnienie zawsze jest, tak jak w przypadku wspomnianego wyżej
skoszenia łąki, znieruchomieniem i unieruchomieniem, ustanowieniem stanu stałego, który, pełnym głosem oznajmiając swe nastanie, wycisza przemilczenia, niedopowiedzenia, niespełnienia. Świat Kozioł dzieje się – by tak rzec, parafrazując autorkę –
w stanie płynnym, w którym konsumpcyjne spełnienie przemienia dorodną śliwkę
w przedmiot bezwartościowy. W jednej z pestek z tomu W płynnym stanie Kozioł tak
właśnie, być może kapitalistycznie (akumulacja „dorodnej śliwki”), postrzega współzawodnictwo człowieka i „małej” natury: Mały różowy robaczek// ubiegł mnie zagłębiając się w miąższ// dorodnej śliwki// na którą i ja miałam apetyt// teraz nic po niej
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ni jemu ni mnie (WPS, s. 63). Milczenie skonsumowanej śliwki jest skutkiem braku
przemilczenia, braku miąższu, umożliwiającego przeżycie pestce, powiedzmy pestce
słowa, którą, w przypadku poezji, chroni przed wyschnięciem sam wygląd słowa, jego
zewnętrzna czerń: słońce odskakuje jak oparzone// od czarnej emalii// którą powleczone są dziś moje słowa (WPS, s. 65). Słowo wytwarza dystans, ochronną warstwę,
nieprzeniknioną nawet dla słońca, która umożliwia przemilczanie i niedopowiadanie.
Jest to przestrzeń topograficznie bezkresna, bowiem nie dopuszcza ona do stabilnej
lokalizacji, do jednoznacznego umiejscowienia adresata w podmiocie czy przedmiocie: ...a jednak czuję tę bezkresną przestrzeń// między mną a tobą// mną a nim
i tobą// pomiędzy tym a tamtym (WPS, s. 68). Przemilczenie jest dla Kozioł swoistą
cechą charakteru wierszy, który ujmuje ona jako tendencję do „uchylania się” od
wypowiedzenia, do którego to zobowiązuje się podejmująca pisanie poezji poetka:
raz po raz usiłuje wywiązać się z wiersza// który mi się uchyla (WPS, s. 69). Wiersz
zawsze stanowi pewien konkretny wyraz przemilczenia, które uchyla się od obowiązku konkretnego przedstawienia, od jednoznacznego stwierdzenia czy, przykładowo,
uprawianie poezji i uprawianie roli, nie stanowi jednej i tej samej czynności: eposy
pól// pocięte w heksametry// stawiasz im czoła (WPS, s. 77).
W liryce Urszuli Kozioł pestki oferują zatrzymany obraz pewnej „drobiny egzystencjalnej”, nie rozróżniając tu nadmiernie wyraźnie pomiędzy materialnie istniejącym
przedmiotem a przeżyciem. Nacisk zostaje położony na przedstawienie konkretu
i konkretność przedstawienia: ... kiedyś powrócimy do kraju korzeni. Dyskretna metafora, eufemizm krańcowej sytuacji egzystencjalnej i tego, co się dzieje z nami po
śmierci. Delikatnie ewokuje rozkład tkanek. Dotyka przemilczanego, z erotyczną
niemalże czułością. Nadaje sens poprzez włączenie w cykliczny obieg materii.
Paradoksalnie, przez niedopowiedzenie oczarowuje wyobraźnię ciemnym żywiołem
ziemi. Zakorzenia. W poezji Kozioł poprzez konkretność doświadczenia słowa dokonuje się pewnego regresu, poetyckiego odpomnienia bliskości słowa i egzystencji bez
konwencjonalnego semantycznego zapośredniczenia. W wierszu Puch ostów (WPS,
s. 36-37) poetka wspomina o „kropli deszczu”, która funkcjonuje w tym utworze
zapewne w podwójnym znaczeniu: zarówno jako metafora powiedzmy „jednorazowa”, użyta dla potrzeb tego jednego tekstu, ale także jako autotematyczne nawiązanie do projektu autorskiego gatunku. Widzi w niej najcenniejszy element w swej
twórczości, najpewniejszą obietnicę non omnis moriar, najsolidniejszy pomnik z najkruchszego materiału: i ostrożnie wnoszę w pamięć// kroplę deszczu jak najcenniejsze nasionko// trwałego słowa.
słowo odczynione przez zmilczenie
W poezji Urszuli Kozioł metafizyczny wymiar słowa wyznaczany jest przez możliwość rzeczywistego spotkania. Jej słowo „dzieje się” w horyzoncie zakreślonym
współbyciem z ty (gąsienicy, człowieka, drzewa, maciejki). Egzystencja nie wymaga
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i nie powołuje się na sankcję transcendentalną. Jej świetlistych i mrocznych aspektów
doświadczamy „stąd dotąd” (Pocztówka z Visby, WPS, s. 59), „na krawędzi od ty --//
do ja” (***Dzisiaj nie..., WPS, s. 61). Być i mówić znaczy – pozostawia ślad i oznacza –
rozpaczliwe poszukiwanie obecności: Na początku nie było słowa// na początku był
najwyżej jego początek (...)// Co poprzedza słowo co// ciebie poprzedza// ekstaza
namysł// gest// ciemne narzecze pod naskórkiem mowy -- (***Na początku..., WPS,
s. 45); Całe to nasze bycie jest świeceniem// tym świeceniem wspomagamy i swoje
słowo (…)// przedzieramy się wzajem ku sobie (Świecenie, WPS, s. 75). Od początków
poetyckiej twórczości słowu Kozioł jak cień towarzyszy figura milczenia (przemilczenie, zmilczenie, cisza) oraz obsesja labiryntu. Poetycką wprawkę do rozwijanych
później motywów znajdujemy już w debiutanckim arkuszu w wierszu Cienie (GK,
s. 10): (...) spada pomiędzy nas// wielokątnym murem// Przypatrz się jak ten mur//
oplata bluszcz przemilczania. Konsekwentne powroty tych tropów w późniejszej
twórczości uniemożliwiają redukcjonistyczne odczytanie powyższego tekstu jako
ściśle związanego z kontekstem politycznym tylko. Obrazy przemilczeń, jak i pewna –
nie pozwalająca zapomnieć o figurze labiryntu – „geometryzacja” spojrzenia na świat
i poezję, towarzyszą czytelnikowi Kozioł niezmiennie aż po najnowsze teksty.
W utworze Rzut oka na twój wiersz (WPS, s. 51) poetka tematyzuje retoryczną figurę
przemilczenia „zaznaczając” je niejako czy też „nanosząc” na strukturę wiersza: Puste
miej-sca między linijkami// jasne bruzdy dla przemilczeń// w nich odpoczynek dla
oczu// w nich wysiew myśli tamtych drugich// szybujących wyżej// zawsze powyżej
pasma zaczernionego// słowami// prostuje się na pełny wzrost. W liryce Kozioł przemilczenie jest ziarnem, zalążkiem, zaczynem: matrycą najistotniejszych sensów. Taka
koncepcja tekstu poetyckiego jako materii fundowanej na przemilczeniach właśnie
ma swoje korzenie w fascynacji Kozioł Norwidem23, który o przemilczeniu sądził, iż
„będąc żywotną częścią mowy, daje się naprzód w każdym zdaniu wyczytać, a potem
24
jest logicznym następnego zdania powodem i wątkiem” oraz proponował, by figurę
przemilczenia stosować również do rozumienia zasady rozwoju historyczno - literackiego. Wierszem w całości opartym na mistrzowsko przeprowadzonym retorycznym
chwycie przemilczenia25 jest często cytowany Przepis na danie mięsne (WRK, s. 11).
Czyniąc aluzję do schematu „typowo kobiecego” gatunku przepisu kulinarnego
Urszula Kozioł konstruuje przejmujący w swej wymowie (głęboko pacyfistyczny i ekologiczny) tekst, który równocześnie „zaleca się” lekkością, wdziękiem i prostotą.
Trudno zaprzeczyć, że w wierszu tym „archetekst kulinarnego przepisu poddano groteskowej trawestacji”26, jednakże jeśli „hermeneutyka milczenia powinna wyjaśnić
23) Jej świadectwem niech będą tutaj chociażby wiersze pomieszczone w zbiorze W płynnym stanie: Moja piosenka,
Piosenka wtóra oraz zamykający tomik Norwid.
24) C. Norwid, Milczenie, [w:] Pisma wybrane, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1968, t.4, s. 361.
25) Literaturę przedmiotu dla milczenia jako kategorii w badaniach literackich oraz jej dyskusję zawierają publikacje
Doroty Wojdy: Milczenie słowa. O poezji Wisławy Szymborskiej, Kraków 1996 oraz „Spisane na wodzie babel”. Przemilczenie a strategie retoryczne Wisławy Szymborskiej, [w:] Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, oprac. S. Balbus, D. Wojda, Kraków 1996, s. 201-211.
26) M. Mikołajczak, op. cit., s. 262.
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przemilczane słowa, zachować stłumione znaczenia, rozjaśnić załamanie się i urwania zdań oraz uczynić zrozumiałym milczenie, które pojawia się w kontekście relacji
27
międzyludzkich” , to stwierdzenie, że „w metaforycznym odczytaniu 'uległy kark',
'nóż', 'kamień', 'listek laurowy' i 'szczypta soli' nabierają politycznych konotacji. (...)
Język kulinarny stał się językiem ezopowym. W efekcie – lekcją dla zabójcy i ostrzeżeniem dla potencjalnej ofiary”28 nie wydaje się wyczerpywać znaczeń tekstu. Jego
„kanibalistyczne” – z ironicznym dystansem podane – przesłanie dotyka niewyrażalnego (Burke'owskie sublime) i niesamowitego (Freudowskie unheimlich) jako cech
dystynktywnych dla doświadczenia kultury europejskiej. Z podobnie przerażającą
prostotą formułuje poetka pointę w utworze Stopniowanie drzewa (WRK, s. 10),
gdzie enumeracyjny szereg logicznych analogii wymusza skupienie uwagi na tym, co
zawieszone w wygłosie, na przemilczanym właśnie: Bo to jest tylko drzewo --// (to
tylko Dżdżownica na przynętę dla karpi// to Pasztet z zająca// i Kolekcja Motyli//
Futro Sobolowe// i okrągłe Mydełko z piegowatej Ryfki). Poprzez przemilczenie
Urszula Kozioł niejako odczarowuje, odczynia urok, odzyskuje dla pracy myśli i emocji
obszary zawłaszczone przez dyskurs historii i publicystyki. Włącza w obszar tekstu
niemożliwe do wyrażenia w języku sensy, które przemilczane kierują uwagę czytelnika ku mechanizmom i ideom przenikającym naszą kulturę. Pozornie zaledwie sugerowana przez Kozioł krytyka owych idei i mechanizmów, skonkretyzowana w lekturze,
staje się dotkliwa. Przemilczane wybrzmiewa donośnie.
W autotematycznych i metapoetyckich wątkach tej poezji słowu konsekwentnie –
a szczególnie wtedy, gdy w grę wchodzi kontekst etyczny i horyzont współbycia z drugim – towarzyszy milczenie, które staje się „częścią mowy” – znaczącym elementem
komunikacji – w jej języku poetyckim29: trop synkopami zaskoczył na przełaj// w kataleptyczne trwanie takich zim// nieistniejące// zstępuje// w milczenie (Biały wiersz,
WRK, s. 33); tak osuwa się tynk z milczenia (...)// najciszej spada włos z głowy człowieka (Najciszej, WRK, s. 65); (...) nie dla siebie// pragnę słowami wymówić milczenie
(Próba wyjaśnienia, SiP, s. 7); zgiń przeczucie - zażegnane jużeś słowem// odstąp
słowo odczynione przez zmilczenie (Skazy znaków, SiP, s. 32); Tyle mi pozostało co
w zmilczanym słowie (Nadnagość, LO, s. 20); Zamilkłe światło przeciągłej przestrzeni// ma się ku głębiom. I zbyt ciemno// głosom -- („Noc biała nad ranem”, LO, s. 33).
Z wydaniem tomu W rytmie słońca (1974) wiąże się „zwiększony udział dyskursu
metajęzykowego w literackich formach ekspresji. Po 1974 autotematyzm wyraźnie
30
się nasila i krystalizuje. Powstaje swoista teoria języka, a wraz z nią filozofia słowa” .
W dziesiątym punkcie zamieszczonego w tym tomie (choć o parę lat wcześniejszego)
27) Ch. L. Nibbrig, Rhetorik des Schweigens, Frankfurt n.M. 1981, s. 42-43, cyt. za B. Drąg, Milczenie w strukturze
dzieła literackiego, „Ruch Literacki” 1991, z. 5, s. 480.
28) M. Mikołajczak, op. cit., s. 262.
29) Opracowanie dotyczące języka poetyckiego U. Kozioł zawiera praca M. Mikołajczak, op. cit., a w szczególności
rozdział „Jak wypowiadać...”.
30) Ibidem, s. 97.
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utworu Samoobmowa (WRS, s. 51) poetka obwieszcza: 10. Moje słowo nie wypowiada, nie nazywa,// moje słowo straciło równowagę.// Sadzam je, ześlizguje się
z miejsca;// stawiam je - przewraca się;// daje mu szklankę z wodą - a już woda rozlana i rozbite szkło. (…) Trzeba to słowo trzymać krótko,// trzeba je uczyć stać,// trzeba
je uczyć chodzić,// trzeba je uczyć znaczyć,// trzeba je leczyć. Słowo wymaga troski
i opieki, sprawowania nad nim nadzoru, pilnowania, wspierania, uczenia. Kryzys
znaczenia i żałosna kondycja języka są pseudonimowane i metaforyzowane w poezji
Urszuli Kozioł na wiele sposobów: „Z żalnika słów poodfruwały barwy” (Glosa: pod
okiem nieba, WRS, s. 22), „Babel (...)/ Jeden/ prawi/ o palmie/ drugi/ furt o/ napalmie” (W rytmie słońca 1968, WRS, s. 27), „ledwo starczy mi na wodę do kaszy/ obłuszczonej z wyschniętych/ pokruszonych pojęć” (Nostalgia, Ż, s. 44; i sam tytuł tomu
Żalnik), „trzeba zacząć nieść ulgę/ spieczonym od pustek wargom/ dziczejącego świata (Rozpinam namiot strofy, WP, s. 10; i sam tytuł Wielka pauza), „głazy narzutowe
wieloznaczeń” (***tom po tomie, WP, s. 92), „wiersze mi się porozpra-/ szały
w proch” (Znikopis, WP, s. 93),”gęste runo” (Niczym Odys, WPS, s. 39), „rozsypany
zapis” (Alter ego, WPS, s. 74). Cały ów wątek często elegijnej w swym tonie refleksji
metapoetyckiej bierze początek w konstatacjach wyrażonych w wierszu Samoobmowa, a jego rozwój ma związek z zapisanym w tekście projektem relacji poetki do
32
słowa . To ono właśnie, słowo, dokonało tutaj pewnego regresu do stanu niemoty
(niemowlęctwa swego rodzaju). Poetka zaś przyjmuje na siebie funkcje macierzyńskie i inicjacyjne, w sensie głębokim staje się omnipotentną matką: nauczycielką,
prawodawczynią, lekarką i opiekunką.
Wielokrotnie w swojej poezji Kozioł sięgała do atrybutów żeńskiej magii, kobiecych rekwizytów z bajek, elementów obrzędów i wiedzy kultywowanych przez kobie33
ty, wątków z mitów i podań utożsamianych z mocami kobiecymi : Okolicy wrzeciono// naparstnice// dzieciństwa// po kądzieli mnie zwodzą// z ubitego gościńca (Podchodzony, WRK, s. 22); Ach ręce// Płaczek bijąc w kołatki drewna// zgadły blask
(Sprzed wiosny, WRK, s. 15); Magiczny krąg jak wianek// spleciony nad mą kołyską
z nutek, ziela (O sobie samej do potomności, Ż, s. 7); Rzucam przez ramię grzebień
żeby zatrzymały ją lasy// rzucam przez ramię lusterko żeby zatrzymały ją wody
(***Od pewnego czasu, Ż, s. 18); udało mi się przekręcić czarodziejski pierścień
(W Kawiarni, Ż, s. 37); zasiewałam sól (Nostalgia, Ż, s. 44); Nie oglądaj się pełnie//
w siebie.// I za siebie.// (...) masz ją teraz// tę swoją// odzyskaną sól (Rzeczy zgubione, PS, s. 46-47); Sabat ziemi ognia wody i powietrza// rozpoczętych myśli sabat we
mnie (...)// Święć się ziemio ogniu wodo i powietrze// święć się dzieło i wszelkie poczęcie (...)// szczeźnij strachu gardło klęski jamo głodu// święć się syty brzuchu jadłaś
31) WRS, s. 51 - tekst opublikowany został jako fragment prozy poetyckiej, natomiast przedruk w Ż, s. 16 przybiera
graficzną formę konwencjonalnie rozpoznawaną jako wiersz.
32) Podobne zdanie – „Samoobmowa wydaje się być najważniejszą deklaracją programową” – prezentuje A. Nasiłowska, Słowo nieoczywiste, „Nowe Książki” 2000, nr 2, s. 11.
33) Na temat archetekstów magicznych w poezji Kozioł, „stylizacji na język zaklęć, magicznych formuł, zamawiań”,
por. M. Mikołajczak, dz.cyt., s. 244-248.
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pełen (Skazy znaków, SiP, s. 32-34); Ja, córa kanibala// ja siostra wilkołaka// przed
lustrem się przystrajam (...)// obrysuję cię w kole// krechą kredą zaklęciem// już mi
wilku nie ujdziesz// będziesz moim// nieszczęściem (Straszna bajka, WP, s. 38-39);
czaruję// oczaruję// zaczaruję ciebie tymi słowami (Przelotem, WPS, s. 20). Poetka
podejmuje wątki, które w tradycji zostały raczej przemilczane bądź też te dobrze
zadomowione i stale obecne, lecz ignoruje ich znaczenia dominujące w kulturze.
Tekst Kozioł dokonuje Norwidowskiego przemilczenia, projektując swój wygłos
w stronę dyskursywnie wyciszanej, wielomównej i wielogłosowej kobiecości.
W lirycznym idiomie poetki umiejętnie milczeć znaczy również prowadzić dialog:
więc powiadasz, że nie pozostaje nam już nic innego// jak znowu podjąć przerwane
milczenie// i że -- (W Lizbonie, WP, s. 21); moja wolność to jest słowo które zmilczę
(...)// moja wolność to jest język w jakim zwracam się do ciebie// język w którym
przyjmuję twoją odpowiedź (Inaczej mówiąc, WP, s. 42).
W tradycji śródziemnomorskiej milcząca i potencjalnie śmiercionośna figura
labiryntu została otwarta na możliwość transgresywnego przejścia, które prowadzi
do życia. Symbolika labiryntu bywała również wiązana ze znaczeniami uterus mundi,
macicy świata, łonem bytu, w którym „znajduje się punkt wyjścia wszelkich tajemnych, ukrytych sił”34. Urszula Kozioł przywołuje obraz labiryntu w jednym ze swych
późnych wierszy (***Na wzór..., WPS, s. 41): Na wzór jesiennego pajączka// produkuję bez liczby i miary// białą nić mego wiersza// która plącze się mota i waha//
a stale sili się być tą nicią --// przewodnikiem po labiryntach// ze skrytym w samym
sercu słowa spodziewanym// a przecież wciąż na nowo zaskakującym// monstrum.
Identyfikując się poprzez postać pająka z Arachne, Kozioł nawiązuje do Owidiuszowej
historii doskonałej tkaczki, którą Atena, z zazdrości o jej kunszt, zamieniła po samobójczej śmierci w pająka, uprzednio poszarpawszy jej dzieło. Arachne-pająk nie jest
już Arachne-twórczynią, artystką. Jest ona naturalną wytwórczynią nici, które pochodzą z jej ciała, i pośrednio służą utrzymaniu tego ciała przy życiu. Samobójcza śmierć
Arachne, przez powieszenie, wprowadza także wątek Barthes`owskiej „śmierci autora”, który ustępuje miejsca „tekstowi” i w tenże sposób ogłasza narodziny czytelnika
jako tekstu tego współtwórcy. Wątek nici pajęczej jest jednak jakościowo różny od
wątku nici tkanej przez twórcę-czytelnika tekstu Barthes`a. Tekst Barthes`a jest tekstem wiernym tkackiemu źródłosłowowi słowa tekst, co upodabnia go do „koronki
z Valenciennes, powstającej na naszych oczach pod palcami koronczarki”, do plecionki, w której „tekst, tkanina i splot to jedno i to samo”35. Tekst Barthes`a pozostaje,
pomimo swej intertekstualnej otwartości, tekstem artystycznym, efektem koronkarskiego mistrzostwa, edukacji i tradycji. W przypadku „jesiennego pajączka” Kozioł,
jego „produkcja”, wyraźnie implikująca twórczość poetycką poetki, jest czynnością
biologiczną, niezbyt kontrolowanym („bez liczby i miary”) fizjologicznym wydzielaniem pajęczych nici wiersza.
34)
35)

M. Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, przeł. R. Wojnakowski, Kraków 1994, s. 305.
R. Barthes, S/Z, przeł. M.P. Markowski i M. Gołębiewska, Warszawa 1999, s. 200.
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Tekst Barthes`a jest równocześnie tkaniną i pajęczyną. W Przyjemności tekstu
wyraźnie miesza on Arachne-artystkę i Arachne-pająka: Tekst, jak Tkanina; dotąd
jednak uznawaliśmy zawsze tę tkaninę za wytwór, gotową zasłonę, za którą stoi bardziej lub mniej skryty sens (prawda), teraz podkreślamy, w tkaninie, płodną ideę:
tekst tworzy się, wypracowuje przez nieustanne splatanie. Zatracony w tej tkaninie –
teksturze – podmiot rozpada się, jak pająk rozkładający sam siebie w konstruktywnych wydzielinach własnej sieci. Jeśli lubimy neologizmy, możemy określić teorię
tekstu jako hyfologię (hyfos to tkanina i sieć pajęcza)36. Uruchamiany przez tekst
rozpad podmiotu, jest u Barthes`a rozpadem w pewnym sensie konstruktywnym
(konstruktywność wydzielin), pozytywną de-konstrukcją uniwersalnej podmiotowości, która, w swym wymiarze politycznym, zrównać ma wszystko i wszystkich
w twórczym czytaniu/tkaniu/rozkładaniu. „Hyfologia” jest teorią odpodmiotowienia, która nie dostrzega w pajęczej produkcji bez „liczby i miary” podmiotowości
alternatywnej, podmiotowości „arachnologicznej”, podmiotowości kobiecej, która
„wydobywa” się z ciała, choć niekoniecznie powoduje rozkład czy rozpad, lecz jedynie
pewne rozmycie, zatarcie wyrazistości „liczby i miary”. Poetyka „hyfologii” jest poetyką niejako bezpłciową, podczas gdy poetyki „arachnologiczne”, proponowane
(w liczbie mnogiej) przez Nancy Miller, nie tyleż odpodmiatawiają podmiot, co
37
poszukują oznak płciowego nacechowania jego wyrazu .
„Jesienny pajączek” Kozioł nie tylko produkuje „bez liczby i miary”, lecz wytwarza
tekst biały, „białą nić”, niepewną i poplątaną, która stanowi miłosny dar Ariadny,
kobiety, której umiejętność twórczego tkania Arachne-artystki była obca. Biała
tkanina, czy też raczej tkanka, wytwarzana, powtórzmy, „bez liczby i miary” jest także
zapośredniczonym – poprzez formułę krytyczną zaczerpniętą z artykułu poświęcone38
go poezji Wisławy Szymborskiej – nawiązaniem do kwestii wymierności i estetycznego wartościowania poezji. Biała, poplątana nić Kozioł jest nicią nie tyleż estetyczną,
co nicią wypływającą z ciała, nicią mleczną, „pisaniem mlekiem”, które, jak zauważa
Krystyna Kłosińska, jako „hasło i wyzwanie sformułowane przez Hélène Cixous, podpowiada współczesnym kobietom i sposób pisania (zgoda – enigmatyczny), i nową,
39
bo nie-męską, hierarchię krwi i mleka” . Mleczna nić Kozioł odwraca niejako teleologię labiryntu, czyniąc błądzenie „po labiryntach”, a nie wyjście, celem poetyckiego
przewodnictwa. Aktywizuje się tu pewna zatarta mitologia, mit z przed mitu, mitmatka, wyłaniający się z pism Jacques`a Derridy w postaci białej mitologii pisanej
białym atramentem: Biała mitologia – metafizyka zatarła w sobie samej mit, który ją
stworzył i który mimo wszystko pozostaje aktywny i żywotny, napisany białym atra40
mentem – niewidoczny i przykryty rysunek na palimpseście .
36)

R. Barthes, Przyjemność tekstu, przeł. A. Lewańska, Warszawa 1977, s. 92.
N. K. Miller, Arachnologies: The Woman, The Text, The Critic, [w:] The Poetics of Gender, red. N.K. Miller, Nowy
Jork 1986, s. 270-295.
38) W. Ligęza, Miary i liczby. O poezji Wisławy Szymborskiej, „Znak” 1984, nr 11/12.
39) K. Kłosińska, Kobieta autorka, „Teksty Drugie” 1995, nr 3/4, s. 99.
40) J. Derrida, Biała mitologia. Metafora w tekście filozoficznym, przeł. W. Krzemień, „Pamiętnik Literacki” 1986,
s. 288.
37)
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Jest wreszcie biała nić Kozioł także pępowiną, łącznikiem z pomieszkującym
w głębi kobiecego ciała nienarodzonym słowem, które, choć „spodziewane”, samo
ukrywa w sobie zmienne, wciąż zaskakujące monstrum, ku któremu prowadzić ma
poezja. „Nić”, symbol wyrastającej z miłości odwagi, patronuje lirycznej działalności
Kozioł od dawna. Egzystencjalna metafora labiryntu odsyła do zapisywanej w poezji
diagnozy współczesności. Autotematyczna i autoironiczna („produkuję bez liczby
i miary”) wypowiedź odautorska nie jest pewna swej mocy („mota się i waha”), nie
oferuje gotowej recepty, podkreśla wysiłek i dobre intencje. Twórczość sytuuje
w porządku mimesis (pająk – wzór natury), a jako skrajny przypadek naśladownictwa
rzeczywistości możemy odczytywać aluzję graficzną: nagłosowa aliteracja głoski s
w siódmym wersie (kształt labiryntu – wzór kultury). Uprawianie pisarstwa (czarna
farba drukarska na białym papierze) jest dla poetki czynnością dyskretną („biała nić
wiersza”), bliską pewnego rodzaju obowiązkowi etycznemu (antycypacja przerażającego i przymus odsłaniania). Sięgnięcie po rekwizyt („ta nić”) po raz kolejny nie determinuje identyfikacji podmiotu z postacią z mitu – źródłem symbolu. Metaforyka
wiersza (pajęczyna, labirynt) sugeruje, i krytykuje, pewne, dość klaustrofobiczne,
domknięcie systemu komunikacji literackiej, ograniczenie do autokomunikacji, równocześnie stara się je jednak przełamywać.
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TROPEM INTERPUNKCJI.
O ALTANIE STANISŁAWA BARAŃCZAKA

Altano mego szczęścia kolebko i grobie
Mickiewicz Dziady cz. IV
A co do manifestów i takich sformułowań jak to, że „podstawowym faktem literackim jest
metafora”, równie dobrze mogliśmy powiedzieć, że podstawo-wym faktem literackim jest
średnik albo kropka, prawda?
Jorge L. Borges, Rozmowy z Borgesem
śmierć, gdy ma świadka,
to stawia kropkę z większą dokładnością
niż w samotności
Josif Brodski, Mucha

Altana Stanisława Barańczaka wydaje się wierszem niepozornym. Przedmiot opisu „zwany trochę na wyrost”, rozmiary wiersza – grzeczne czternaście sonetowych
wersów i swoista nieporadność poetyckiej dykcji zdają się przeczyć „chirurgicznej
precyzji” zapowiadanej w tytule tomiku, z którego wiersz pochodzi.
By pozostać wiernym złudnej, bo z chirurgiczną precyzją opracowanej nieporadności, w niniejszym szkicu („zwanym trochę na wyrost” interpretacją) więcej będzie
wskazywania ścieżek, niż prób sprawdzenia dokąd prowadzą. Najważniejszą będzie
ta wiodąca tropem interpunkcji.
Udającym się w drogę przyda się mapa. Oto i ona: tekst wiersza ze śladami mojej
lektury. Objaśnienia zostały rozpisane na kilku kolejnych stronach (te najbardziej
bezpośrednie opatrzone uwagami w nawiasach kwadratowych).
[1a] W tej, jak ją zwano trochę na wyrost, altanie,
[2a] naprawdę – budce z dykty i blachy falistej
[3a] na ogródkach działkowych (nie dano im istnieć*
[4a] zbyt długo – nie wiedzieliśmy**, że jest już w planie***
[5a] budowa przelotowej arterii)... Zerwane
[6a] z drzewka, z ust' w pocałunkach'' wyjadane wiśnie'''
[7a] były w tej, jak ją zwano na wyrost, altanie,
[7b] naprawdę; w budce z dykty i blachy falistej,
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[6b] gdzie miejsca ledwie było dość na całowanie''–
[5b] owoce''', pestki, usta' były, rzeczywiste...
[4b] I jak to jest, że potem*** mogłem** istnieć wszystek,
[3b] mając w sobie choć jedno Nic: to nieprzetrwanie*
[2b] ślady po buldożerem zgładzonej altanie,
[1b] naprawdę – budce z dykty i blachy falistej?

Interpunkcja – to stawianie znaków. Mało kto, prócz poetów (a i to nie wszystkich),
potrafi nadać jej rangę sztuki. Zwykło się traktować interpunkcję po macoszemu, jako
nieudolny instrument, który wiecznie gubi właściwe nuty i stara się na tym, co mu pozostało – paru kropkach, łukach i przecinkach zagrać melodię żywego słowa. Można
jednak – wzorem Norwida – w interpunkcji dostrzec coś więcej niż nieudolne naśladownictwo i kazać jej znakom „znaczyć coś więcej niż znaczą”.
W interesującym nas utworze znajdują się następujące interpunkcyjne tropy: trzy
myślniki, średnik, nawias, trzynaście przecinków, dwa wielokropki i dwukropek. Nie
ma żadnej kropki, jedynie zamykający całość znak zapytania. W sumie 25 znaków
w trzech zdaniach rozpisanych na czternaście trzynastozgłoskowych wersów. Wzorem szanującego się „badacza owadzich odnóży” nie wolno poprzestać na katalogowaniu, z którego można by co najwyżej wysnuć wniosek o składniowej złożoności
wiersza. Należy pokusić się o klasyfikację.
Średnik i myślniki – owe pauzy na myślenie – pojawiają się w wersach zawierających słowo „naprawdę”. W ostatnim z nich, będącym zamknięciem (otwarciem?)
wiersza pojawia się ponadto, potęgujący działanie pauzy – znak zapytania. Zgodnie
nakazują namysł nad tym, co było i jak było „naprawdę”.
Podobna rola przypada w udziale wielokropkom. Myślnik jest znakiem opuszczenia, wielokropek – zagubienia. Oba zdają się świadczyć przeciwko pamięci. Każdy
stanowi pęknięcie w zwodniczej budowli wspomnień. Pierwszy wielokropek można
uznać za aposiopeis, zamilknięcie w pół zdania. Zdania, które obarczone nawiasem
chce powiedzieć zbyt dużo, tracąc siły potrzebne do jakiegokolwiek orzekania. Nawiasowe wtrącenie jest retardacją, odwlekaniem, tego, co powinno nastąpić – orzeczenia. Wstrzymuje przed orzekaniem – wydaniem wyroku, który położyłby się cieniem śmierci na wszystkich niewykorzystanych możliwościach. Brak verbum finitium
pozostawia je otwartym, niedokończonym, z wielokropkiem zamiast kropki. Wiele
(kropek) znaczy przecież mniej niż jedna. Brak cechującej kropkę definitywności
sprawia, że wielokropek może być używany także w środku zdania i nie rości sobie
pretensji, by następowała po nim wielka litera.
Drugie – tym razem – prawdziwe zdanie także „kończy” wielokropek. Znamiennym jest słowo, po którym się pojawia: „rzeczywiste...” Tu niemożność wysłowienia,
niezbywalne niedopowiedzenie nie dotyczy tylko altany. Nie pojedyncza rzecz, a cała
opisywana rzeczywistość zostaje otwarta na niewyrażalne. Czerń druku pozostaje
w dialogu z – po Norwidowsku rozumianą – bielą kartki. Unaoczniają go właśnie
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„wewnętrzne” znaki przestankowe: myślnik i wielokropek. Ślady wymownego milczenia.
Pytajnik wieńczący ostatnie rozbudowane zdanie odnosi się nie tylko do wprowadzającego: „I jak to jest”, ale i do końcowego wersu: „naprawdę – budce z dykty
i blachy falistej?”. Równoważnik rozpoczynający wiersz i pytanie, które go zamyka
można uznać za nieasertoryczną ramę, swoisty odpowiednik tandetności ścian nieistniejącej altany. Tu mamy do czynienia z tandetnymi, bo pozbawionymi dictum,
zdaniami, z których żadnego nie stać na powiedzenie: 'Prawdą jest, że... I kropka'.
Powracające uporczywie „naprawdę” w dużej mierze dzięki składni i będącej na jej
usługach interpunkcji staje się w wierszu pojęciem migotliwym, niejednoznacznym.
Prawda mieszka w kropce, a nie w myślnikach, wielokropkach i znakach zapytania.
Spośród znaków interpunkcji obecnych w Altanie na specjalną uwagę zasługuje
nawias. Jawi się tu wehikułem czasu, który znosi różnicę pomiędzy teraźniejszością,
przeszłością i przyszłością. Fraza „nie wiedzieliśmy, że jest [podkr. – G. G.] już w planie”, nie dochowując wierności zasadzie następstwa czasów, burzy tradycyjny podział na minione i przyszłe. Wehikuł, którego mechanizm zda się działać na wzór Bergsonowskiej pamięci, nie jest sprawny, nie prowadzi do upragnionej byłej teraźniejszości. W tej wielkiej symultanie granej z czasem? Bogiem? Historią? zgubiono
niektóre pionki i to akurat kluczowe partie nie mogą zostać rozegrane. W Materii
i pamięci Bergson pisze:
Szukając umykającego nam wspomnienia „stoimy zawsze wobec aktu sui generis, przez który
oddalamy się w przeszłość w ogóle, potem w pewien okres przeszłości; jest to czynność próbna,
podobna do nastawiania aparatu fotograficznego. Lecz wspomnienie znajduje się wtedy
w stanie wirtualnym; przygotowujemy się dopiero do przyjęcia go, przybierając odpowiednią
postawę. Stopniowo ukazuje się ono na kształt zagęszczającej się mgławicy; ze stanu potencjal1
nego przechodzi w aktualny” .

W wierszu nie dochodzi jednak do rozproszenia mgławicy, obraz pozostaje nieostry, szkło obiektywu jest zarysowane. W świecie po katastrofie metafizycznej anagnorsis nie może się spełnić. Pozostajemy w szarej strefie pomiędzy.
Jest to strefa dialogu, w którym jedynym sposobem zbliżania się do prawdy jest
zestawianie różnych punktów widzenia. Tylko pozornie przypomina Sokratejską synkrezę; stanowi jej wersję a rebours, nie wyłuskuje ogólnego z tego, co jednostkowe,
lecz pragnie odbudować indywidualną, prywatną prawdę z tego, co wspólne –
z języka. Jeśli pozwolić sobie na niewinną, bo zgodną ze słownikiem grę, sfera pomiędzy tymi punktami zyska łacińskie miano: inter-punctum. Miejmy w pamięci oba
człony tej nazwy, bo już do końca będą towarzyszyć lekturze wiersza.
Droga do altany wiedzie przez język, bo w języku zakodowane zostały jej losy.
O istnieniu decyduje nazwanie, a to od początku było skrojone „na wyrost”. Altana,
będąca budką z dykty i blachy, może – o czym świadczy wiersz – istnieć w języku, ale
1)

H. Bergson, Materia i pamięć, cyt. za: G. Deleuze, Bergsonizm, przeł. P. Mrówczyński, Warszawa 1999, s. 53.
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taka concordia discors kłóci się z rzeczywistością. W onomastycznej nieuchwytności
(ontologicznej nieokreśloności) kryje się wyrok, za rogiem czai się buldożer.
Wiersz przedstawia wariacyjnie rozwijany dramat nazwania. Słyszymy dwa głosy
[na „mapie” Altany wyróżniłem je tłustym drukiem i podkreśleniami]. Pierwszy jest
bezosobowy, przytoczony („zwano”), drugi – ukryty, odsłania się dopiero w jedenastym wersie jako głos „ja”. Rozgrywa się tu walka poety z cudzym słowem, w której
próbuje się wygrać imię własne. Końcowy znak zapytania jest świadectwem nieoczywistego zwycięstwa, skrywa się w nim „Altana” (pisana wielką literą). Istnieje in
2
potentia, nienazwana, bo „imię własne (…) to imię śmierci” jak w innym, wczesnym
wierszu Barańczaka pt. Miłość :
nazajutrz chwile
n a z y w a n e niepewnie: wciąż taniej
o następne słowo, ciemniej
sylabę, głoskę. Słowo „miłość”
już nie miało w sobie ławek, cieni,
objęć, ciepła, mijania. Już było
jeszcze jednym nijakim kamieniem
z tych, co język – kalecząc – goiły.

Jak uczy Derrida Bitwa o imiona własne nigdy nie kończy się ostatecznym zwycięstwem. Nie ma własności absolutnej w demokratycznym państwie języka. Altana
pozostaje w zawieszeniu pomiędzy nomen proprium a appellativum. Droga pragnienia obecności wiedzie tu przez nazwy pospolite, z nich trzeba ukuć nazwę własną,
skoro nie pozostało nic poza językiem, do czego można by się odnieść: nawet „śladu
po buldożerem zgładzonej altanie”. Jeśli uznamy, że „nieadekwatność należy do istoty śladu”, a „tropienie wymaga przekroczenia postaci znaku, transcendowania formy
jego obecności”3, to nieobecność okaże się doświadczeniem wpisanym w każdy akt
pamięci, zatarcie należy do struktury śladu. Ta altana istniała tylko wtedy i tam.
Nawet gdyby nie zniósł jej z powierzchni ziemi buldożer, zrobiłby to czas (Czas tak
cierpliwie znosi). Nie byłoby śladu, lecz ślad śladu. Nawet definicja ostensywna nie
jest wystarczającym gwarantem obecności.
Po Leśmianowsku powiedzielibyśmy, że nic już nie łączy altany z „pozasłownym
trwaniem”. Paradoksalnie jej „nieistnienie” warunkuje możliwość dostrzeżenia
w tym słowie imienia własnego. Nie bez powodu pytajnik kończy zdanie, które mówi
o „nieprzetrwaniu śladu”, nie bez powodu milknie tu drugi, bezosobowy głos. Dla
nikogo z zewnątrz ta altana nie istnieje, nikt już n i e p o w t ó r z y nominalnego aktu
wywłaszczenia. Wyłącznie w języku obecne są przedmioty odtrącone. „To obecność
2)
Jacques Derrida, The Ear of the Other. Texts and Discussions with Jacques Derrida. Otobiography. Transference.
Translation, cyt. za: Michał P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Bydgoszcz 1997, s. 270.
3)
Barbara Skarga, Ślad i obecność, Warszawa 2002, s. 31.
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duchowa, i to tym bardziej absolutna, im radykalniej zniesione zostało empiryczne
istnienie rzeczy.”4 Barańczak poszukuje granicy „znaku niemożliwego, znaku dającego
znaczone, a nawet rzecz, we w ł a s n e j osobie, bezpośrednio”, granicy, która „bliższa
jest gestowi lub spojrzeniu niż mowie”. W tym przypadku spojrzenie i gest odsyłają
5
nas jednak do próżni, tego, co minione, nie-obecności, do śladu zaszyfrowanego .
Pomiędzy, z którym tu mamy do czynienia, to Barthes`owski dublet punctum-studium. W porządek studium rozumianego jako sfera analizy widzialnego („z dykty
i blachy falistej”), miejsce nazywania („zwano”); „głos banalności”6 („budka”, „ogródek”, „drzewko”) wpisują się dwa głosy pojawiające się w wierszu. Za najmocniejsze
punctum Altany trzeba – moim zdaniem – uznać końcowy pytajnik. Pytanie stanowi
odpowiednik „jednego Nic”, jest figurą „nicości, nieobecności i nierzeczywistości”,
7
która znajduje się w sercu fotograficznego (a zatem i wspomnieniowego) obrazu .
Ukłuciem pustki.
Wielokropki i łączniki albo pominięcie słowa „trochę” (w. 7) są jedynie niewielkimi
nakłuciami, średnik w środku (sic!) wiersza punkcją próbną. U Barthes`a punctum
jest zawieszeniem nazywania: „To co mogę nazwać nie może mnie w rzeczywistości
uderzyć”.
Między punctum i studium – pisze Markowski o Derridiańskiej wykładni tych pojęć – nawiązuje
się szczególna relacja: obie wpisane są w relację bez relacji”, taką relację, która nie jest ani
tożsamością, ani opozycją, ani tautologią, ani dialektyką (...) ale muzyką, „doświadczeniem
8
niemożliwego przywłaszczenia”

Studium zostaje przez punctum „poddane rytmowi”, który nie istnieje poza
porządkiem powtórzenia. W wierszu Barańczaka znajdujemy liczne repetycje, pogłosy, reperkusje, echa. Powtarzają się dźwięki, rymy pełne przeplatają się z niedokładnymi, słowa grają w syno- i homonimię, odpowiadają sobie wreszcie całe wersy [na
„mapie” odpowiadające sobie wersy-puzzle zaznaczone zostały symbolami: 1a-1b].
Ale powracają i motywy, odsyłając do innych Barańczakowskich wierszy (np. Dykto,
sklejko, tekturo, płyto paździerzowa, Wrzesień 1967, Południe, Implozja) i zachęcając
do odczytania wiersza w dialogu z twórczością znawcy niebytów i zanieistnień
(Leśmianowskie: W malinowym chruśniaku, Ubóstwo), osiemnastowieczną poezją
ruin czy poetyckim dorobkiem siedemnastowiecznych metafizyków angielskich.
Nie ma powtórzenia bez różnicy. W wierszu ambasadorem dyferencji jest punctum reprezentowane przez średnik pojawiający się w ósmym wersie. Ten po-średnik
wpisuje różnicę w żywioł powtórzenia (pełniąc analogiczną rolę do spójnika „i”
z wiersza Południe). Możemy znaleźć odpowiadające sobie słowa i frazy przed i po
4)

Hugo Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki, przeł. Elżbieta Feliksiak, Warszawa 1978, s. 142.
Por. Ryszard Nycz, „Wyrwać z rzeczy chwilę zobaczenia”: Czesława Miłosza tropienie realności, [w:] tegoż, Literatura jako trop rzeczywistości, Kraków 2001.
6)
Roland Barthes, Światło obrazu: uwagi o fotografii, przeł. Jacek Trznadel, Warszawa 1996, s. 129.
7)
Por. Jean Baudrillard, Przed końcem, przeł. Renata Lis, Warszawa 2001, s. 122.
8)
Michał P. Markowski,op. cit., s. 295.
5)
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nim [na „mapie” zaznaczone asteryksami i apostrofami]: nie dano im istnieć – nieprzetrwanie; wiedzieliśmy – mogłem (1. os. l. p. – m.); w planie – potem; pocałunki –
całowanie; wiśnie – owoce; etc. Ich wzajemna relacja ma cechy kontrapunktu, w którym głos studium nieustannie, choć subtelnie, jest przez punctum kontrowany.
W wierszu jeden wyraz nie jest uwikłany w grę powtórzenia-różnicy, co gwarantuje mu pewne istnienie. To „pestki”, które potrafią – zdaniem Bachelarda – przenieść
9
nas „z klasy obrazów widzialnych do przeżywanych” . Zadomowienie w przeżyciu,
a więc w tym, co jednostkowe, pojedyncze (w odróżnieniu od widzialnego, domeny
wspólnego) sprawia, że tak naprawdę tylko o nich można powiedzieć: „b y ł y rzeczywiste”. Pestki w Altanie można uznać za kolejne puncta, jednak nie są tylko „czułymi
miejscami” tekstu, a biografii. To wspomnienia: „najcenniejsze, najdroższe lub, przeciwnie, najstraszniejsze, niechętnie opowiadane, jakby t y l k o d l a m n i e (...)
momenty pełne atestacji, momenty decydujące o budowaniu mej sobości istotne dla
jej przebiegu”. Ricoeur nazywa je cymeliami, dodając, że są „skarbem intymności”10.
Skarb potrzebuje schronienia, pestka nie istnieje bez owocu. Tym owocem-schronieniem dla wspomnień była altana. Kiedy po tym, jak została „zgładzona” (!), grozi jej
„śmierć wtóra”, trzeba poszukać nowego schronienia dla wspomnień. W wierszu pestki skrywają się pomiędzy owocami i ustami: „owoce, pestki, usta”. Gdy owoc niszczeje, pozostaje powierzyć je ustom – językowi, literaturze.
Kościół wzniesiony ze słów – taki tytuł nosi posłowie Barańczaka do wyboru wierszy George`a Herberta. Współcześnie, w czasach erozji kategorii wzniosłości rozu11
mianej w romantycznym duchu, w świecie dyktatu „dykty” wznoszenie takiej świątyni jest nie do pomyślenia. Kiedy ogrody zamieniono na „ogródki działkowe” (w.3),
a drzewa skarlały w „drzewka” (w.6), wydawać by się mogło, że już się niczego nie
wznosi, tylko buduje (w.5). Ale „Budka z dykty i blachy falistej” jest w wierszu nazwana (nieważne, że „na wyrost”) altaną. Wzniosłość zda się wyrastać z tego miana,
patos przebija zza ironii. Słowo altana pochodzi przecież od łacińskiego altus, co
oznacza 'wyniosły, wzniosły, wielki, głęboki' a także 'oddalony, odległy, daleki'12.
Altana to nie jest wiersz o altanie, to wiersz, który paradoksalnie „jest” altaną. Altaną
wzniesioną ze słów, a więc nieprawdziwą, nieistniejącą altaną, która skrywa się
w pytaniu, niewpisującym się w porządek prawdy. Wierszem-pomnikiem, który ucieka od posągowości (sonetowości?), by nie stać się grobowcem, Heglowską piramidą.
Barańczakowskim poszukiwaniem „formy bardziej pojemnej”.
Dla mnie (dziś, teraz) punctum Altany – to interpunkcja, która rwie całą kunsztownie wypracowaną formę wiersza. Ona przykuwa uwagę, ona jest śladem rany, śladem
9)
Gaston Bachelard: Miniatura, przeł. Katarzyna Mokry, Tomasz Markiewka, „Literatura na Świecie” nr 09/1999
(338), s. 157.
10) Por. Barbara Skarga, Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne, Kraków 1997, s. 233.
11) Odsyłam do lektury wiersza Barańczaka Dykto, sklejko, tekturo, płyto paździerzowa, który warto odczytać poza
macierzystym kontekstem, zresztą jak wszystkie teksty Tryptyku….
12) Warto wspomnieć, że dawna nazwa altany, którą sytuowano na najwyższym wzniesieniu w parku, brzmiała
glorieta.
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zapisanego w wierszu doświadczania śmierci („to jedno Nic”), dzięki niej rozlega się
echo słów et in Arcadia ego. Ale przecież i interpunkcja została w sonecie starannie
wypracowana, a punctum ma być cudem, zdarzeniem, tym, co niezamierzone. Uwagi
te jednak, jak podkreśla podtytuł Światła obrazu, mówią o fotografii. Literatura nigdy
nie zdoła odsłonić niewyrażalnego poza wyrażonym. Trzeba je znacząco (prze)milczeć. Wielokropki, pauzy, średnik i pytajnik, wydają się zarażać tekst tym milczeniem,
otwierać go na niewysłowione. Tylko pozornie wraz z licznymi przerzutniami zacierają poetyckość, uprozaiczniają wiersz. W istocie przywracają słowu jego muzykę –
język, który docenia pauzę na równi z nutą. Poeta nie poprzestaje tu na obronie własnego słowa, wie, że szańce rytmu i rymu do tego nie wystarczą. Dlatego, choć nie
rezygnuje z tych konwencjonalnych, szuka także innych sposobów mówienia własnym głosem. Stara się zmusić słowa cudze, słowa prozy do pracy dla swoich celów,
tak, by nią zaprzątnięte pozwoliły odsłonić się przestrzeni niewypowiadalnego –
intymnej przestrzeni języka. A to wszystko wymówka (pre-tekst), by mówić (niewymówione zmierza do nieistnienia), nie mówiąc (bo określenie jest trumną), o tym, co
najważniejsze: miłości i śmierci.
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NIEZAPISANE ROZMOWY

Za wyjaśnienie, jak ważne to były dla mnie rozmowy, niech wystarczy nazwisko
rozmówcy; był nim Tadeusz Różewicz. Odwiedził mnie po raz pierwszy w Buczkowicach koło Szczyrku, gdzie wówczas mieszkałem, w lipcu 1987 roku.
„Odwiedził mnie”? Ten utarty zwrot jest tu nie na miejscu i wręcz zatrąca megalomanią. Odwiedzić mnie mógłby kolega szkolny czy nawet ktoś (gdzieś kiedyś) przypadkowo poznany; natomiast Tadeusz Różewicz ten swój planowany od dwóch lat
(bo „odwiedziny” miały nastąpić już dwa lata wcześniej) wyjazd w zupełnie sobie
nieznane strony musiał jakoś tak określić, żeby dał się wpisać w któryś ze znanych
stereotypów literackich, jakie dawno zostały skatalogowane pod bardziej lub mniej
skonkretyzowanymi hasłami (od, powiedzmy: „podróże pisarzy”, po: „wyjazdy pisarzy w teren”) – i taka formuła („wyrwać się na kilka dni na wieś”) znalazła się już
w pierwszym zdaniu na karcie pocztowej z datą 22.8.1985 r.:
Drogi Panie, myślałem, że uda mi się wyrwać na kilka dni na wieś, ale widzę, że to „jakoś” się nie
składa.

Dalej następuje wyliczenie owych przeciwności, które wówczas uniemożliwiły
wyjazd. Zaciekawienie „wsią” było chyba jednak autentyczne, bo w końcu Tadeusz
Różewicz przyjechał do Buczkowic. Przyjeżdżał zresztą kilka razy w latach 1987-1991.
Oczywiście ten pierwszy przyjazd zapisał mi się w pamięci najtrwalej, a w dodatku
został uwieczniony przez samego poetę w jego korespondencji z Jerzym Nowosielskim.
Zanim jednak sięgnę do obszernego tomu, wydanego w r. 2009, zaczerpnę garść
z własnych wspomnień. Z Różewiczem umówiłem się na dworcu w Katowicach, żeby
oszczędzić mu błądzenia po peronach w poszukiwaniu pociągu do Bielska-Białej.
Poza tym chciałem przynajmniej na końcowym etapie podróży zapewnić mojemu
znakomitemu gościowi maksimum wygód, wioząc go siedmioletnim „maluchem”.
Pan Tadeusz wysiadł z wrocławskiego pociągu jako jeden z ostatnich pasażerów
i skierował się od razu w moją stronę z tym swoim ujmującym uśmiechem, znanym
z dziesiątków zdjęć. Przyjrzał mi się przez sekundę (dwie?) i powiedział: „Ja pana już
gdzieś widziałem.” W tych słowach był jakby cień rozczarowania, że nie zobaczył
zupełnie nowej twarzy – ale i coś w rodzaju uczucia ulgi.
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Ponieważ samochód zaparkowałem daleko od dworca, chyba gdzieś w pobliżu
budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego, zaprosiłem mojego gościa do bufetu uniwersyteckiego, gdzie mniej więcej przez dwa kwadranse sączyliśmy herbatę (pamiętam, że była wrząca). W tym czasie przewinęło się przez bufet z kilkadziesiąt osób –
przeważnie studentów – z których żadna nie zatrzymała nawet przez sekundę wzroku
na twarzy Tadeusza Różewicza. Pamiętam moje zdumienie z tego powodu, bo wchodząc tam byłem pewien, że wszystkie oczy zwrócą się ku niemu. (W tym również była
megalomania, gdyż najwidoczniej liczyłem, że przy okazji te oczy zauważą i mnie.)
Nie pamiętam natomiast, w którym momencie, czy jeszcze w bufecie, czy już
w samochodzie, Różewicz powiedział, że za Tychami jest kościół z polichromią Jerzego Nowosielskiego i że warto by ją zobaczyć przy okazji. Pytając parę razy o drogę,
dotarliśmy wreszcie do tego kościoła (w Żwakowie) – niestety, zamkniętego. Udało
się jednak znaleźć kogoś, kto nam otworzył. O tym zresztą pisał sam Różewicz do
Nowosielskiego (cytat będzie nieco dalej).
Gdy dojeżdżaliśmy do Buczkowic, znów rozpierała mnie duma i chciałem krzyczeć
do ludzi, którzy akurat tłumnie wysiadali z autobusu PKS: „Wiecie, jakiego Gościa
wiozę?!” – ale nikt nie zwracał uwagi na pomarańczowego „malucha”, mimo że tego
dnia lśnił czystością (co mu się zdarzało raczej rzadko).
To było dokładnie 14 lipca, a następnego dnia Różewicz napisał kartkę do Zofii
i Jerzego Nowosielskich, którą przeczytałem dopiero po upływie 22 lat we wspomnianym tomie Korespondencji:
Moi Drodzy, przez Bielsko i Tychy przyjechałem do wsi Buczkowice (koło Bielska), w Tychach
zatrzymałem się przy kościele Św. Ducha (razem ze znajomym) – wpuścił nas jakiś facet do
świątyni. Wrażenie wielkie, było pusto. Czy będziesz, Jurku, jeszcze pokrywał puste miejsca, czy
to już tak zostanie? Są tam też dwa małe witraże – niezbyt gustowne. Byłoby lepiej, gdybyś Ty
(również) projektował witraże. Potem wysypały się siostrzyczki, cała gromada, jak jaskółki.
Warto by, aby proboszcz trochę spopularyzował Twoją wspaniałą pracę… trudno trafić do
świątyni, jest na uboczu. Będę tu kilka dni, nie wiem, jak długo. Pogoda jest piękna.
Pozdrawiam serdecznie.
Tadeusz
1
PS Powołałem się na Ciebie, Jurku, więc mnie ten kościelny (?) wpuścił.

Dopowiadam: Tadeusz Różewicz spędził w Buczkowicach wtedy niespełna (zabrakło paru godzin) sześć dni. 20 lipca zawiozłem go do Ustronia, gdzie zamierzał
zostać jeszcze parę dni w domu prof. Mieczysława Porębskiego. Gdy przeczytałem
powyższy tekst, uświadomiłem sobie (z zawstydzeniem), że zupełnie nie pamiętam
siostrzyczek-jaskółek. No cóż, nie jestem poetą. Ale ta lektura po 22 latach uświadomiła mi coś znacznie bardziej zawstydzającego – własną próżność; szukałem przecież
w tej korespondencji przede wszystkim jakiejś wzmianki o sobie. I znalazłem! Ten
„znajomy”, wspomniany w nawiasie, to ja! to ja! Moja próżność została mile połechtana.
1)

T. Różewicz, Z. i J. Nowosielscy, Korespondencja. Kraków 2009, s. 337.
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A przy okazji następnego pobytu w Buczkowicach (nie, to były już trzecie odwiedziny, bo w roku 1988 Różewicz był tam dwukrotnie – w maju i lipcu) napisał do Jerzego Nowosielskiego kolejną kartkę, znów wspominając „Znajomego”, który wyraźnie
w ciągu minionego roku awansował – wyszedł z nawiasu i pisany jest z wielkiej litery:
Kochany Jurku, wyjechałem 14 lipca z Wrocławia – i przez Katowice – Bielsko – dojechałem do
wsi Buczkowice – gdzie zatrzymałem się u Znajomego w chacie nr 595 – taka to wielka wieś…
w niedzielę zamierzam wyjechać do Ustronia – (na kilka dni do Porębskich). A koło 23 lipca
wracam do domu. To właśnie są moje plany wakacyjne. Dzwoniłem do Ciebie, ale rozwiązywałeś
z p. Podgórcem problemy kosmiczne, uniwersalne, ontologiczne… i nie znalazłeś dla mnie
minuty… żeby powiedzieć „dzień dobry”. Ściskam Was i pozdrawiam –
2
Tadeusz
Nie będę prostował sugestii dotyczącej „wielkości” wsi ani błędnie podanego
numeru „chaty” (w której zresztą już dawno nie mieszkam); przełknę gorycz tym
łatwiej, że i Różewicz łyknął gorzką pigułkę. Ta „minuta”, o której wspomina, była
najwyraźniej bolesna. Parę słów muszę poświęcić jednak „chacie”, którą sam nazywałem raczej „chałupą” – obie nazwy mają zresztą piękną tradycję literacką.
„Chata” w owym czasie nie grzeszyła urodą; powiedziałbym, że raczej wyróżniała
się, jeśli nie brzydotą, to pospolitością. Ale otacza ją spory ogród (też nienadzwyczajnej piękności), gdzie można usiąść w cieniu jednego z niewielu ocalałych drzew owocowych. Niestety, w pobliżu nie ma żadnej lipy, która mogłaby powiedzieć… wiadomo, co; cytat należy do ogólnie znanych – jest natomiast (a przynajmniej była) stara
jabłoń, dość mocno okaleczona (próchniejące konary systematycznie obcinano),
więc dająca mało cienia. Poeta współczesny nie ma jednak przesadnych wymagań
wobec drzew (por. wiersz Tadeusza Różewicza Drzewo) i mój gość chętnie korzystał ze
skąpego cienia jabłoni-inwalidki. Odwdzięczył się jej najhojniej jak mógł – dając jej
nieśmiertelność, jak Jan Kochanowski czarnoleskiej lipie. Cytuję końcową strofę
wiersza Czytanie książek ze znakomitego tomu Płaskorzeźba, który przywiózł mi Pan
Tadeusz w roku 1991, kiedy po raz ostatni odwiedził mnie czy może raczej ją (jabłoń):
19 maja 1988 roku
byłem w Buczkowicach
u Stanisława Gębali
właśnie zegar na kościelnej wieży
wybił godzinę dwunastą
Głos Rembrandta (z książki którą zamknąłem):
Zostań w domu
- mówił do młodego artysty,
który chciał jechać w świat –
zostań w domu. Życia nie starczy
na poznanie cudów, jakie
się tam znajdują…
2)

Ibidem, s. 342.
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siedzę pod jabłonką
na otwartym zeszycie drżą
cienie gałęzi
jabłonka przekwita
płatki opadają na stolik
3
na trawę na książkę

Muszę się do czegoś przyznać… Kiedyś, „kręcąc się po domu”, spojrzałem przez
okno na mojego gościa, który zajmował swoje zwykłe miejsce na leżaku pod jabłonią.
Patrzył na uniesioną dłoń, którą trzymał przed oczyma, poruszając palcami, jakby
przesiewał między nimi promienie słońca. Oczywiście, natychmiast przypomniała mi
się pierwsza scena Kartoteki i poczułem, jak rozpiera mnie duma; bo to, co widziałem
za oknem, potwierdzało trafność mojej interpretacji zachowania Bohatera, którą
uparcie powtarzałem od czasu napisania książki Teatr Różewicza.
Jestem niewdzięcznikiem… (Wyznaję to jabłoni.) Nie ucałowałem jej spękanej
kory na pożegnanie ani w 2001 roku, kiedy po paru dziesiątkach lat, przeżytych
w Buczkowicach, przeprowadzałem się do Bielska, ani w 2010, kiedy uciekałem aż na
drugi koniec Polski. (Przed kim? Ano przed tymi, którzy znali mnie zbyt długo i teraz
z satysfakcją patrzyliby, jak się starzeję i niedołężnieję, opowiadając sobie: „Ty wiesz,
jak ten G. się posunął? Z niego już taki stary dziadyga się zrobił!”) Wybacz mi, jabłonko. Nie posłuchałem mądrych ludzi, którzy ostrzegali mnie, że starych drzew się nie
przesadza.
Popadam w jakieś sentymentalne wynurzenia, a miałem pisać o niezapisanych
(niestety) rozmowach, toczonych przed laty z Tadeuszem Różewiczem w Buczkowicach i okolicy (bo odbywaliśmy codzienne, czasem parokilometrowe, wędrówki).
Tematów literackich z początku starałem się unikać, miałem bowiem w pamięci kategoryczną odmowę sprzed dwóch lat, kiedy to listownie przedstawiłem Panu Tadeuszowi prośbę redakcji krakowskiego „Zdania”, aby zgodził się udzielić wywiadu
w oryginalnej formule, wymyślonej w tym piśmie, „Trzech na jednego”. (Miałem być
jednym z trzech.) Poeta, który zapewne nieraz w dzieciństwie słyszał, że niehonorowo jest rzucać się we „dwóch na jednego”, formułę „Zdania” musiał uznać za zgoła
barbarzyńską. W każdym razie nasze rozmowy w pierwszych dniach jego pobytu
w Buczkowicach były ostrożnie zdawkowe, chociaż niekiedy odsłaniały jakąś wzruszającą słabostkę mojego gościa. Pamiętam, że kiedyś pod wieczór (chyba wyjątkowo
piękny) staliśmy na podeście paru schodów przed drzwiami domu. Pan Tadeusz
patrzył na zielone zbocze pobliskiej góry, po czym spojrzał na wierzch mojej głowy
i zapytał: „Jak pan sobie radzi z łysiną?” (Wcześniej zwróciłem uwagę, że dość często
i starannie przyczesuje sobie włosy.) Swojej odpowiedzi nie pamiętam – była pewnie
zupełnie banalna.
Po latach przypomniałem sobie to pytanie, kiedy oglądałem dwie karykatury
poety w trzecim wydaniu tomu Uśmiechy z 2000 r. Karykatury, wykonane przez Pawła
3)

T. Różewicz, Płaskorzeźba. Wrocław 1991, s. 27, 29.
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Różewicza, bardzo realistycznie przedstawiają twarz, eksponując zgoła misternie
uczesane włosy.
Zdecydowanie lepiej „radzi sobie” poeta ze swoim niskim wzrostem (i autor karykatur również go nie ukrywa). Mnie sięgał wówczas (od tamtego czasu straciłem parę
centymetrów) czubkiem głowy do ramienia. (Te informacje są konieczne do zrozumienia następującej teraz opowieści.) W czasie jednego z naszych spacerów nadrzecznym deptakiem do Szczyrku mijaliśmy dwie młode dziewczyny (dodaję ten
przymiotnik, bo nieraz słyszałem, jak nawet bardzo wiekowe panie mówiły do siebie:
„Dziewczyny, to spotkajmy się…” itd.). Jedna z nich zwróciła się do mnie (nieco kokieteryjnie, jak mi się wydawało) z pytaniem: „Która godzina?”. Kiedy się oddaliły, Pan
Tadeusz powiedział, jakby z pewnym wyrzutem, ale uśmiechając się: „Widzi pan?
Mnie nie zapytała…”.
Pora jednak przejść do poważniejszych tematów naszych rozmów. Najpoważniejszym w czasie tych pierwszych odwiedzin w Buczkowicach w roku 1987 były trwające
już od paru lat ataki na Różewicza części krytyki i środowiska literackiego, związanego
z opozycją polityczną. Oczywiście, nie obyło się bez najcięższego w owych czasach
zarzutu: kolaboracji z władzą. Naraził się opozycji przede wszystkim wierszem Przyszli
żeby zobaczyć poetę, zaopatrzonym w pierwodruku datą, która kojarzyła się z pierwszą rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Rozpętała się wściekła burza, która
została już dawno opisana, nie będę więc się tutaj nią zajmował. Ciekawszy wydaje mi
się oksymoron, którego Różewicz parę razy użył w naszych rozmowach na określenie
swoich oskarżycieli: „banda szlachetnych”. Byłem zachwycony celnością tego określenia, które najlapidarniej puentowało także i moje ówczesne obserwacje. Aż zbyt
wiele przykładów wskazywało na to, że ludzie nierzadko szlachetni – jeśli ich oceniać
z osobna – razem zdawali się wyznawać zasadę: cel uświęca środki i gotowi byli
„uświęcić” naprawdę każdy środek, jeśli tylko wiódł do celu.
Na pewno nie sięgnąłem w tych rozmowach z Różewiczem po cytat z Miesięcy
Kazimierza Brandysa, którym później wielokrotnie się posługiwałem (choćby na zajęciach ze studentami), głównie z tego powodu, że miał z Brandysem jakieś zastarzałe
porachunki, skoro tak jadowicie skarykaturował go w Kartotece (Pan Z Przedziałkiem). Teraz też przytoczę ów cytat, gdyż wszyscy niegdysiejsi opozycjoniści, a dziś
ludzie władzy, zgodnym chórem (w tym jednym tylko zgodnym) wmawiają nam, że
jedyną bronią, jaką dzierżyli w rękach, była gałązka oliwna. Otóż w notatkach z lipca
1982 roku Brandys streszcza słowa młodego człowieka z Warszawy, który odwiedził
go w paryskim mieszkaniu:
Zarysowują się dwie postawy: za negocjacjami z władzą lub za wybuchem strajku powszechnego. To znaczy: albo wytargowany kompromis, albo przelew krwi. Mój gość jest za przelewem
krwi. Mówi twardo: – Inne wyjście grozi powolną kastracją. – Twierdzi, że alternatywa jest
pozorna. Nie ma innego wyjścia, ponieważ władza nie chce kompromisu. Mój gość przytacza
także zdanie swojej matki, która mieszka we Wrocławiu: „Zginie trzydzieści milionów? Ale sześć
zostanie, plus siedem za granicą!”4
4)

K. Brandys, Miesiące 1982-1987. Warszawa 1998, s. 28.
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Koniec dygresji. Wracam do niezapisanych rozmów. Oczywiście temat literatury
musiał się pojawić. Także i w postaci anegdotycznej. Tematem poniższej anegdoty
jest znów Kartoteka. W mieszkaniu państwa Różewiczów dzwoni telefon. Pan Tadeusz jest sam, więc musi go odebrać. Podnosi słuchawkę i wysłuchuje monologu
jakiejś elokwentnej paniusi, której córka właśnie ma zdawać maturę, a nie może zrozumieć Kartoteki. Czy pan Różewicz nie mógłby jej wytłumaczyć, o co tam chodzi?
Parsknąłem śmiechem i powiedziałem coś, w czym mógł się dosłuchać nuty niedowierzania, bo obruszył się i burknął: „A co pan myśli, że ja tu dla pana wymyślam
anegdoty?!”. Trochę speszony, zanotowałem sobie w pamięci tę anegdotę pod tytułem, w którym mieści się ciekawy problem socjologiczny: telefon jako narzędzie egalitaryzacji społecznej (nazwisko paniusi i nazwisko wielkiego poety figurują w tej samej
książce telefonicznej, co ich skutecznie zrównuje, umożliwiając natychmiastowy kontakt).
Opowiadając wtedy to zdarzenie, Różewicz był daleki od rozbawienia, nie chciał
go nawet zaliczyć do kategorii anegdotycznych. Pisząc prawie dwanaście lat później –
w lutym 1999 roku – poemat Sława chyba już nabrał do niego ironicznego dystansu,
bo telefoniczne pytania zaczęły się mnożyć:
dzwoni student „po piwie”
w sprawie Kartoteki
że rozrzucona…
dzwoni uczeń
z podstawowej szkoły
„czy to pan Różewicz
ten sam co parę wierszów napisał?”
tak to ja
„bo ja chcę pana Różewicza spytać
co jest podmiotem
5
we wierszu plemnik w spodniach?”

Teraz już nie pozwoliłbym sobie w komentarzu na żadną nutę niedowierzania.
Osiągnęliśmy pełnię egalitaryzmu. Zbiorowość ludzka przypomina idealnie równo
przystrzyżony trawnik. Czy ktoś jeszcze pamięta polemikę Witolda Gombrowicza
z Barbarą Szubską, którą lokował na ósmym pięterku, a siebie (wraz z Picassem) na
sto sześćdziesiątym ósmym? Taka wizja ludzkości zdecydowanie – na nasze wspólne
nieszczęście – przegrała. Nie mamy już autorytetów, czyli wielkości, które wyrosły
same z siebie; mamy wyłącznie idoli, których kreujemy wszyscy razem, wynosimy na
szczyty, a potem wyśmiewamy i strącamy w niebyt, jeśli naprawdę uwierzą w swoją
wyższość nad nami. Gombrowicz konsekwentnie budował wizję (nazwijmy ją) wertykalną. A Różewicz? Horyzontalną? Sprawa nie jest tak jednoznaczna. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w znacznym stopniu przejął romantyczne przekonanie
5)

T. Różewicz, Uśmiechy. Wrocław 2000, s. 234.
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o najwyższym powołaniu poety.
Żeby jednak nie zacząć snuć kolejnej dygresji, wracam do naszych niezapisanych
rozmów. W jednej z nich padło zdanie, które zapamiętałem tylko w połowie: „Kiedy ja
po wojnie robiłem na nowo polską poezję, to…”. Akurat tę połowę nawet wtedy zapisałem – widocznie bardzo mnie zaintrygowała. Chyba przede wszystkim słowo „robiłem”, zamiast „tworzyłem”. Wszyscy pamiętamy cytat z wiersza Widziałem cudowne
monstrum: „w domu czeka na mnie / zadanie: / Stworzyć poezję po Oświęcimiu.” –
ale słowa, które padają w wierszu, rzadko traktujemy dosłownie; przecież już w szkole
podstawowej uczyliśmy się, że poezja jest domeną metafory. Dlatego Różewicz słowo
„tworzyłem”, nierozdzielnie związane z twórczością, a więc poezją, zamienił na „robiłem”, kojarzące się raczej z pracą rąk.
Wtedy, w czasie tej rozmowy, przemknęło mi przez głowę nawet, że owo „ja robiłem” było przejawem pewnej megalomanii, ale dziś nie mam już cienia wątpliwości,
że Tadeusz Różewicz jest jedynym poetą, który ma prawo to powiedzieć.
Ostatni raz, jak wspomniałem, przyjechał do Buczkowic 4 lipca 1991 r. i przywiózł
mi ten wspaniały prezent – tom Płaskorzeźba. „Chata nr 539” (jednak skoryguję błędnie podany przez poetę numer) była już prawie od roku pusta. Ja w niej jeszcze
mieszkałem, a raczej sypiałem, ale nie byłem w stanie wypełnić sobą tej pustki. Nie
byłem też w stanie przeżyć prawdziwej radości z otrzymanego prezentu, która przyszła dopiero później, kiedy po upływie pewnego czasu znów nauczyłem się cieszyć.
Życie toczyło się dalej.
Pana Tadeusza widywałem co parę lat na oficjalnych uroczystościach we Wrocławiu czy Katowicach. Czasem miałem nawet okazję z nim porozmawiać, co nie było
łatwe, gdyż występował przeważnie w todze doktora honoris causa takiego czy innego uniwersytetu, albo w roli laureata takiej czy innej prestiżowej nagrody. Wreszcie
zbierał zasłużone owoce swojej trwającej wiele dziesięcioleci „roboty”. Już umiałem
się cieszyć, cieszyłem się więc całym sercem.
A lata dziewięćdziesiąte i dwutysięczne przyniosły prawdziwą erupcję twórczości
Tadeusza Różewicza. Wprawdzie każdy nowy tom kończył się pożegnaniem z przyjaciółmi, czytelnikami, poezją, ale czytałem je z przekonaniem, że Różewicz jest niezniszczalny; że za rok – najdalej dwa – ukaże się kolejny tom z następnym wierszempożegnaniem.
To najbardziej przejmujące pożegnanie przeżyłem przecież już w roku 1990, kiedy
otrzymałem spóźniony (jak zwykle) numer „Dialogu” z wierszem bez tytułu dedykowanym Pamięci Konstantego Puzyny, a zaczynającym się od słów: „Czas na mnie /
czas nagli” (też znalazł się w tomie Płaskorzeźba). Czytałem go skamieniały, czując
lodowaty powiew na plecach.
Później jednak przyszły jeszcze, na szczęście, cieplejsze i ożywcze powiewy.
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MEZALIANSE I GRY KOSTIUMOWE W LITERATURZE
I KULTURZE POLSKIEJ – NA PODSTAWIE WYBRANYCH
ASPEKTÓW WESELA STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
Historia polskiego mezaliansu to zarazem dzieje polskiej tragikomedii. Połączenie
się tradycyjnie prestiżowej tragedii z gatunkiem komediowym rozwijającym się w cieniu dramatu tragediowego to jeden z najbardziej interesujących mariaży genologicznych. Rodzima tragikomedia w dużej mierze zawdzięcza swój niezwykle intrygujący
rozwój fenomenowi mezaliansu – rozumianego jako związek małżeński między stanowo nierównymi partnerami, lecz także jako sojusz społeczny nierównorzędnych sił
socjalnych, jak i trudno zawartych oraz w sposób złożony funkcjonujących unii państwowych i przymierzy narodowych. Konstytutywną częścią historii polskich mezaliansów – tych rzeczywistych i tych uartystycznionych – jest wesele L. Rydla, które
zaistniało jako fakt literacki w znanym dramacie S. Wyspiańskiego.
Proponowany tekst to fragment badania próbującego uogólnić podstawowe
przeobrażenia polskiej myśli dramatycznej i teatralnej, emblematyczne ze względu
na genologiczne i tematyczne pojęcie „mezaliansu”.
„społem”…
Wedle dramatu Wyspiańskiego życie w społeczeństwie oparte jest na nieustannym przeobrażaniu się i przenikaniu estetycznych i moralnych aspektów tragizmu
i komizmu. „Społeczeństwo! / Oto tortury najsroższe, / śmiech, błazeństwo”1…
Bajecznie kolorowe wesele L. Rydla to złudna nadzieja i zaprzepaszczona szansa bycia
2
3
„społem” , nawet w oparciu o pozornie jednoczącą „różne stany” uroczystość weselną. Nawiązując do Wagnerowskiej koncepcji sztuki teatralnej, l'art total, „syntetycz4
nego dzieła sztuki” i w tym sensie urzeczywistniając genialnie ideę o syntezie oddzielnych języków artystycznych, jednocześnie dramat niweczy możliwość pojednania mowy przedstawicieli różnorodnych stanów. Jako spadkobierczyni jednego
z pierwszych osadników na ziemi słowiańskiej, wywodząca się z Lacha (Lecha) polska
sz-lach-ta zapomniała języka ziemi, nie rozumie mowy ludzi związanych z glebą
1)

S. Wyspiański, Wesele, Wrocław-Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1984, s. 111.
Ibidem.
3)
Ibidem, s. 65.
4)
I. Sławińska, Problem tragedii w końcu XIX wieku, [w:] Genologia polska. Wybór tekstów. Wybór, oprac. i wstęp
E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983, s. 464.
2)
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ojczystą. „Skądże w tobie taka trwoga? / I od ludu rów i przedział?” – pyta Słowacki
w Odpowiedzi na Psalmy przyszłości Zygmunta Krasińskiego. Sparodiowana w dra6
macie Wyspiańskiego wizja „Z polską szlachtą polski lud” zostaje romantycznym
marzeniem, poetyckim uniesieniem niespełniającym się w rzeczywistości. Postulat
„Kochajmy się!” rozbrzmiewający w finale Pana Tadeusza to piękne pragnienie Adama Mickiewicza – przezwyciężenia ironii romantycznej, przez perspektywę której
w poemacie także „przełamana” jest wizja zgody i pojednania szlacheckich rodów.
Sprawy chłopskiej nie można wyizolować od mitycznej dla polskiej świadomości
(literackiej) historii Kresów, upoetycznionej przez Henryka Sienkiewicza w oparciu
o legendarne dzieje szlachty kresowej. Lecz obrazu polskiej arystokracji osiedlonej na
ziemiach dawnej Rzeczpospolitej i doli ukraińskiego chłopstwa, wpisanych w mistyczny świat natury polskich ziem pogranicznych, nie sposób rozpatrywać w oderwaniu od krytycznego patosu Prusa. Pisarz zarzuca autorowi Ogniem i mieczem przemilczenie prawdy o istocie kapitalizmu szlacheckiego7. Jeden z najbardziej drastycznych
literackich przykładów niemożliwości zaakceptowania przez polskie ziemiaństwo
przyjęcia nowych przemian demokratycznych w dobie wojen napoleońskich – opowieść Stefana Żeromskiego O żołnierzu tułaczu – jakby dopełnia podjętą przez Prusa
rozmowę o straszliwych wymiarach polskiego wyzysku szlacheckiego. Utwór młodopolskiego pisarza skoncentrowany jest na tragicznej rozbieżności między pojęciami
„obywatel”, „wolność osobista” a poddaństwo, pańszczyzna. Istota polskiego mieszczaństwa imitującego szlachtę, „burżuazyjne szlachectwo, jakim mieszczaństwo
8
odgrodziło się od ludu” , w dramacie Wyspiańskiego przejawia się w nierozpoznawaniu głosu ziemi, w braku wrażliwości na zew natury, jestestwa, z którego wszyscy
wyszliśmy i do którego powrócimy. Pomylenie przez Radczynię pór roku i odwiecznie
wpisanych w ich rytm robót polnych nawiązuje do obecnego w micie śródziemnomorskim pojęcia „zmazy” i „zgnilizny”, związanego z wyobrażeniem o nieodwracalnej
sile złego losu – jak konkluduje Stańczyk w Weselu: „Fata pędzą, pędzą Fata”10.

5)
J. Słowacki, Odpowiedź na Psalmy przyszłości, [w:] Romantyzm. Powstanie i emigracja 1830–1890, t. 2, wyb.
Z. Sudolski, Warszawa 1995, s. 203.
6)
Z. Krasiński, Psalmy przyszłości, [w:] Romantyzm. Powstanie..., s. 265.
7)
„Ale w tej samej powieści obok sprawy ludzkiej znajduje się inna, nieskończenie większa: sprawa między
Rzeczpospolitą i Kozaczyzną. […] Materiałem palnym była masa ludności, rusińska i prawosławna, trochę koczująca,
trochę osiadła, trochę rolnicza, rzemieślnicza i kupiecka, trochę rozbójnicza, ale pełna wojennych przymiotów i – wolna”. B. Prus, „Ogniem i mieczem”. Powieść z dawnych lat Henryka Sienkiewicza ocenił Bolesław Prus, [w:] Polska
krytyka literacka (1800–1918), t. III, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1959, s. 298.
8)
T. Żeleński-Boy, Burżuazyjne szlachectwo, [w:] tenże, Boy o Krakowie, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1974, s. 194.
9)
RADCZYNI
Cóż ta, gosposiu, na roli?
Czyście sobie już posiali?
KLIMINA
Tym ta czasem się nie siwo (S. Wyspiański, Wesele…, s. 17-18).
10) Ibidem, s. 115.
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Kiedy szaleje zaraza, kiedy porządek pór roku zostaje zaburzony – konkluduje J.-P. Vernant
11
w związku z naruszonymi przez Edypa stadiami życia, „ludzkich” pór roku – kiedy płodność
12
przestaje funkcjonować normalnie i prosto, to oznacza, że istnieje jakaś zmaza, jakaś zgnilizna .

W opowiedzianej przez J.-P. Vernanta wersji mitu greckiego o Edypie „posianie
ziarna” jako metaforyczne ujęcie spłodzenia człowieka odgrywa dużą rolę. Przenośne
uogólnienie poczęcia człowieka osnute jest na nierozerwalnym związku ludzkiego
jestestwa z naturą i na pojmowaniu życia jako nierozdzielnie wpisanego w rytm
przyrody. Rozwijająca się w kręgu mitu śródziemnomorskiego, lecz i w tradycji judeochrześcijańskiej literatura polska jest szczególnie przywiązana do wielkiego tematu
„czterech pór roku”. Poszukiwanie harmonijnych więzi człowieka z naturą, opartych
na cykliczności świata przyrody13, podejmują w swoich utworach Kochanowski (Pieśń
XXV – Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?), Drużbacka (Opisanie czterech
pór roku), Reymont (Chłopi)... Na tle wyraźnie zarysowanej tradycji uartystycznienia
rytmu natury jako wyrazu pierwotnej poetyckości bytu, tym bardziej boleśnie odczuwane jest wyobcowanie się od duchowości wieśniaków, którzy według polskiej (i nie
tylko) legendy literackiej personifikują odwieczną żywiołowość, lecz i porządek przyrody.
Pomieszane przez przedstawicielkę społeczności miejskiej stadiów życia i śmierci
(Radczyni zadaje pytanie „Czyście sobie już posiali?” w listopadzie) rozpływają się
także w odejściu od wywodzącej się z Pisma Świętego wizji ziemi jako obietnicy, jako
Ziemi Obiecanej. Właśnie dialog („czyńcie sobie ziemię poddaną”14) przeobraża
przestrzeń ziemską w scenę, w miejsce dramatu, w przestrzeń wzajemności (słownej)
z Drugim człowiekiem. Nie rozumiejąc „natury ziemi” i nie obłaskawiając jej, nie
15
będąc w stanie jej zagospodarować („Jesteśmy tutaj gospodarze” – stwierdza Józef
16
Tischner) naruszamy „archaiczną obietnicę, która w nas trwa” . Przekształcamy ziemię – w ziemię swawoli, w ziemię odmowy, w przestrzeń wygnania, w terytorium zła.
W dramacie Wyspiańskiego obraz piekła i poetyckie nazewnictwo nawiązujące do
tematu inferna są wyeksponowane w sposób wyraźny. „Teraz naraz się koło mnie
11) „Człowiek: trzy w jednym […] Przechodząc przez te trzy kolejne fazy [młodość, wiek dojrzały i starość – K.B.]
człowiek ulega przemianom, chociaż wciąż pozostaje ten sam. A Edyp? […] poplątał trzy etapy ludzkiego życia. Zaburzył regularny rytm pór roku, myląc wiosnę młodego wieku z latem człowieka dorosłego i zimą starca. W chwili, kiedy
zabija swojego ojca, utożsamia się z nim i zajmuje jego miejsce na tronie oraz w łożu matki. Płodząc dzieci z własną
matką, obsiewając pole – jak mówią Grecy – które wydało go na świat, nie tylko identyfikował się ze swoim ojcem, ale
i z własnymi dziećmi, będącymi zarazem jego synami i córkami, jak również braćmi i siostrami. Ten potwór, o którym
mówił Sfinks, potwór chodzący jednocześnie na dwóch, trzech i czterech nogach, to Edyp”. J.-P. Vernant, Mity greckie
czyli świat, bogowie, ludzie, przeł. J. Łukaszewicz, Wrocław – Warszawa – Kraków, s. 151–152.
12) Ibidem, s. 151.
13) „Pojęcie czasu cyklicznego i miłości do natury zawdzięczamy starożytnym Grekom. […] Różnicę widać lepiej, jeśli
zwróci się uwagę na wrogość myśli historycznych wobec natury, nie traktowanej przez nie [chrześcijaństwo – K.B.]
jako przedmiot kontemplacji, ale przemiany. Chrześcijanie, tak samo jak marksiści, chcą zawładnąć naturą; Grecy
uważają, że lepiej być posłusznym”. A. Camus, Człowiek zbuntowany, przeł. J. Guze, Warszawa 2002, s. 223.
14) J. Tischner, Świat – ziemia obiecana, [w:] tenże, Filozofia dramatu, Paris 1990, s. 180.
15) Ibidem, s. 180–181.
16) Ibidem.
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zapaliło / i gore – i piersi się palą; / zdaje mi się, że słyszę gdzieś górą, / jak skały się
padają / i w otchłań z łoskotem się walą”17; „Piekło żywe w tej chacie, w zaklętym
18
dworze: / Piekło gorze!” To pycha ludzka, to uwarunkowane zasadami poznania,
rozwojem „ja” i tym samym naruszające istotę kondycji ludzkiej pragnienie poznania
Absolutu, które niejedno ma imię, leży u podstaw babilońskiego pomieszania języków. Od czasów rozdzielenia języków (w tym i stanowych) ludzie bezskutecznie
poszukują możliwości pojednania słów i rzeczy, wspólnej mowy, jednoczącego ich
języka, „nieskrytości” (Heidegger) zawartej w nim prawdy. „Już od czterech stuleci
19
ludzie nużą sześcioboki…” – konstatuje Borges w związku z wizją trapionej przez
20
ludzkość Biblioteki, która „obejmuje wszystkie książki” , „nie jest nieskończona”
i która urzeczywistniłaby pragnienie człowieka dotarcia do „jakiejś książki, być może
21
22
katalogu katalogów” . Wieża Babel to dawność: „To stare dzieje” – stwierdza podmiot liryczny w wierszu Na wieży Babel Szymborskiej. Biblioteka Babel to literacki
wymysł. Jeśli nie dowierzamy „starym dziejom” lub fikcyjności wywodów zawierających się w opowiadaniu Borgesa Biblioteka Babel – pochodzącym z zbioru Fikcje
i poświęconym dramatycznemu rozdzieleniu języków, oprzyjmy się na faktach.
Siła dokumentu jest duża. W Plotce o „Weselu” T. Żeleński-Boy przytacza pewien
wymowny epizod, wskazujący na niedialogiczność arystokratyczno-chłopskiej relacji
w epoce Młodej Polski.
Pamiętam, jak pewna dama, księżniczka Czetwertyńska z domu, posiadaczka włości na Ukrainie,
wypytywała z żywym zaciekawieniem matkę Tetmajera: „Dites-moi, chère madame”, a po jakiemu oni mówią z sobą? Czy pan Włodzimierz umie po rusku? Zacna dziedziczka z kresów była
23
święcie przekonana, że chłopi na całym obszarze ziem polskich mówią po rusku!

Jeszcze bardziej charakterystyczna z perspektywy podjętego tematu okazuje się
24
być historia „o tym, jak pałac próbował uczepić się nowego życia” .
25

Było to już później, – opowiada Boy – kiedy dzięki agitacji Warchałowskiego Kraków wstąpił
w znak „sztuki stosowanej”, a znowuż dzięki apostolstwu Witkiewicza zakopiańszczyzna
wciskała się wszędzie. Jednego dnia zjawia się w siedzibie Warchałowskiego słynna hrabina X.
Chciałaby (powiada) ufundować konkurs: konkurs na ornat. „Bardzo pięknie, jakąż nagrodę
przeznacza pani hrabina?” – „Jedną gwineę. (Zdumienie na twarzy Warchałowskiego.) „Jedną
17)

S. Wyspiański, Wesele…, s. 125.
Ibidem, s. 127.
19) J.L. Borges, Biblioteka Babel, [w:] tenże, Fikcje, przeł. A. Soból-Jurczykowski, S. Zembrzuski, Warszawa 2003, s. 97.
20) Ibidem, s. 96.
21) Ibidem, s. 90-91.
22) W. Szymborska, Na wieży Babel, [w:] taż, Nic dwa razy. Wybór wierszy. Nothing Twice. Selected Poems, wybór
i przekład S. Barańczak i C. Cavanagh, Kraków 2003, s. 46.
23) T. Żeleński-Boy, Plotka o „Weselu”, [w:] tenże, Boy o Krakowie…, s. 382.
24) T. Żeleński-Boy, Wiatr nad Krakowem, [w:] tenże, Boy o Krakowie…, s. 58.
25) Jerzy Warchałowski (1874–1939) – propagator sztuki stosowanej, obrońca idei rozwoju rzemiosła artystycznego
w oparciu o wzorce kultury ludowej.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Warcha%C5%82owski [dostęp 05 .02. 2012]
18)
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gwineę: ja słyszałam, że zwykle na takich konkursach nagroda jest jedna gwinea. Tylko jeden
warunek: żeby nic nie było z portek. (Znów na twarzy Warchałowskiego odbiło się zdumienie.) …
No, z portek (tutaj gest palcem w powietrzu, z którego interlokutor zaczyna się domyślać, o co
chodzi).” – „Pani hrabina myśli o parzenicy?” – „Sous appelez ça parzenica? Bo ja to nazywam
26
portki…” .

Jeden z najbardziej dobitnych i syntezujących przykładów nieporozumienia stanowego/ludzkiego w dramacie Wesele to oczywiście znany zwrot Radczyni do Kliminy:
27
„Wyście sobie, a my sobie. / Każden sobie rzepkę skrobie” . Podobna konstatacja
pobrzmiewa i w wypowiedzi Żyda: „jeden Sas, a drugi w las”28. Przywołanie repliki
tego bohatera dramatycznego, będące parafrazą zdania przysłowiowego Leszczyńskiego: „Jeden do Sasa, drugi do Lasa”, jest ważne. Aktualizuje ono nie tylko wojnę
domową rozpętaną na początku XVIII w. przez stronników Stanisława Leszczyńskiego
i sprzymierzeńców Augusta II. Wypowiedź postaci dramatu Wyspiańskiego wskrzesza
pamięć o historii Sejmu Niemego. Przebieg „obrad” odbytych podczas jednodniowego (1 lutego 1717) sejmu jest paradoksalny z perspektywy istoty instytucji parlamentarnej, mającej na celu służenie porozumieniu między przedstawicielami społeczności ludzkiej. Tym samym Sejm Niemy jest tworem absurdalnym z perspektywy
wpisanej także w nazwie parlamentu („parle a ment” – „mów do mnie”) możliwości
wyrażania wolnej woli dominującej części narodu.
29

„to bajki o Trzecim Maju” !
Wypowiedź S. Leszczyńskiego, z której parafrazą spotykamy się w Weselu, nasuwa
się także we wspomnieniu o atmosferze napiętych sporów i polemik toczonych
podczas Sejmu Czteroletniego. Dzięki postanowieniom sejmu z lat (1788–1792) powstaje Konstytucja Majowa, stanowiąca „dowód znacznych ustępstw grup dotychczas
uprzywilejowanych na rzecz rosnących w siłę warstw społecznych, bez gwałtu i przemocy. Przepojona była duchem poszanowania praw człowieka i zapewniała skutecz30
ną ich egzekutywę” . Niezależnie od dążności Ustawy Rządowej do sprawiedliwego
rozstrzygnięcia kwestii „swobód” i „obowiązków” wszystkich stanów konstytucja
narodowa nadal definitywnie nie rozwiązuje problematycznej dla społeczeństwa
polskiego relacji między przedstawicielami „prostego stanu” i „szlacheckiego”31.
Azali, dla Boga, ta sprawa nie jest takowa, która dwu rzeczpospolitych potrzebuje dla tych
dwojga rodzajów ludzi, a tak daleko od siebie oddalonych, iż z jednej do drugiej przystęp żadny
26

T. Żeleński-Boy, Wiatr nad Krakowem, [w:] tenże, Boy o Krakowie…, s. 58.
S. Wyspiański, Wesele…, s. 15.
28) Ibidem, s. 68.
29) Ibidem, s. 105.
30) J. Łojek, Wokół sporów i polemik. Publicystyka historyczna, Lublin 1990, s. 101.
31) A. F. Modrzewski, O naprawie Rzeczypospolitej, cyt. za: I. Chrzanowski, Historia literatury niepodległej Polski
(965–1795) (z wypisami), Warszawa 1971, s. 156.
27)
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nie może być, że też jedna od drugiej pomocy nie potrzebuje, że się ich obywatele między sobą
ani nie pojmują, ani się nie znają; na ostatek, że też ani wody, ani powietrza, ani słońca nie ma
32
wspólnego?

Z perspektywy swojego czasu postępowa Ustawa Rządowa pozostawia otwartymi i kluczowymi dla każdego współczesnego społeczeństwa pojęcia „naród” i „obywatel”. Albo jak pisze Ignacy Potocki, jeden z współtwórców Konstytucji, do Eliasza
Aloe'go w liście z 18 grudnia 1789 r.: „W naszym projekcie jest jedynie mowa o narodzie i obywatelach, ale w istocie rzeczy naród to stan rycerski, a obywatele to szlachta. Jeżeli kiedyś inne klasy będą chcieć i potrafią być wolnymi, będą mogły powiedzieć
szlachcie: my stanowimy naród w dużo większym stopniu niż wy – a szlachta nie
znajdzie na to repliki. Nie mogąc dać ludowi praw, zachowałem im tytuł i przygoto33
wałem bardzo dobry sylogizm…” .
Uchwalona wśród dramatycznych prób ocalenia Rzeczpospolitej Konstytucja
z 3 maja 1791 r., mająca za cel „sprowadzenie bytu wszystkich obywateli do większej
równości”34 zwiększa uprawnienia mieszczan. Mimo że nie znosi najgorszych nadużyć pańszczyzny, zapowiada poprawę doli chłopów, których stawia pod ochroną państwa. Filozoficzne pryncypia konstytuujące Ustawę Rządową korespondują z duchem zasad konstruujących Umowę społeczną J.J. Rousseau i wcześniejszą od niej
(Lewiatan, 1651) teorię kontraktów Hobbesa.
Atak na porządek tradycyjny jest tak oczywisty, że Rousseau od pierwszego rozdziału stara się
dowieść czasowego pierwszeństwa umowy obywateli, którą ustanawia lud, przed umową ludu
z królem, której rezultatem jest królestwo. Aż dotąd Bóg tworzył królów, a oni z kolei tworzyli lud.
35
Od Umowy społecznej ludy są pierwsze, królowie przychodzą potem .

Konstytucyjny projekt, nieurzeczywistniony z powodu rozbiorów Polski, powraca
w następnych po oświeceniu epokach kulturowych jako bolesne dążenie do pojednania wszystkich stanów i demokratycznego rozwiązania kwestii ich praw i obowiązków.
DZIAD
[…]
I cóż wy na to mówicie,
Że to niby różne stany - ?
OJCIEC
Co tam po kim szukać stanu.
Ot spodobała się panu,
36
Jednakowo wszyscy ludzie .

32)
33)
34)
35)
36)

Ibidem.
Cyt. za: J. Łojek, Wokół sporów…, s. 101.
Tamże, s. 145.
A. Camus, Człowiek zbuntowany..., s. 143.
S. Wyspiański, Wesele…, s. 65.
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Dramat Wyspiańskiego kreuje wizję ludzi „jednakowo” słabych duchem, niedorastających do wielkich wzorów sławetnej przeszłości („Małość: podła”37). Stąd nieustannie przewijający się (Poeta) motyw upragnionego uczestniczenia w prawdziwym dramacie, marzenie o działaniu (jeśli przywołamy Arystotelesowskie pojmo38
wanie dramatu) groźnym, szumnym, posuwistym „jak polonez” … Sen o potędze?
Snucie prawdziwej tragedii? Wspomnienie/marzenie o wielkości to „historia wesoła
39
/ a ogromnie przez to smutna” . „[...] jakaś historia wesoła / a ogromnie przez to
40
smutna” – potwierdza Gospodarz replikę Poety.
Każda kolejna epoka na swój sposób przeżywa niesfinalizowany konstytucyjny
projekt polskiego oświecenia. Modernistyczna chłopomania jawi się swoistą kontynuacją pozytywistycznej „pracy u podstaw”. Bratanie się z ludem stanowi dalszy ciąg
rozumienia ludzkiego society jako społecznego organizmu o „wyemancypowanych”
i zarazem harmonijnie funkcjonujących w ramach całości częściach: szlachty, mieszczaństwa, nizin społecznych, w skład których wchodzi warstwa chłopska. Program
polskich pozytywistów nawiązuje do romantycznej fascynacji ludowością, zauroczeniem „pieśnią gminną”, duchem plemiennym… Mistycznego pojęcia ludu funkcjonującego w romantyzmie nie można wyabstrahować od rozumienia przez Jeana
Jacques`a Rousseau „woli powszechnej” – pojęcia przepojonego irracjonalnością
i tym samym wciąż otwartego na krytyczne dopowiedzenie. „Nie ulega wątpliwości, –
pisze Albert Camus – że Umowa społeczna oznacza narodziny nowej mistyki, skoro
wola powszechna jest postulowana jak sam Pan Bóg. »Każdy z nas – mówi Rousseau –
oddaje swoją osobę i wszystkie siły najwyższemu kierownictwu woli powszechnej
i każdy jest częścią wspólnego ciała, niepodzielnie złączoną z całością«”41.
Artystyczne performance (wesele W. Tetmajera i L. Rydla na krakowskim rynku)
i literackie (w tym i dramatyczne) refleksje o „jednakowej” naturze wszystkich ludzi
i o równych prawach oddzielnych/różnych stanów jakby „przedłużają” oświeceniową
wizję ludzkiego społeczeństwa pojmowanego jako „wspólne ciało”. Realne i upoetycznione śluby i chłopsko-inteligenckie sojusze rozwijają pozytywistyczną koncepcję
wspólnoty narodowej jako „społecznego organizmu”. Teatralna i dramaturgiczna
„wizualizacja” tych idei na przełomie XIX i XX wieku zdaje się urzeczywistniać treść
nigdy niewprowadzonych w życie jedenastu konstytucyjnych artykułów.
42

to dawność tak z nami walczy …

37)
38)
39)
40)
41)
42)

Ibidem, s. 107.
Ibidem, s. 54.
Ibidem.
Ibidem, s. 54-55.
A. Camus, Człowiek zbuntowany…, s. 144.
S. Wyspiański, Wesele…, s. 56.

277

Kalina Bahneva

Nad samym aktem przyjęcia Konstytucji ciąży cień fikcyjności, złudy, swoistej
teatralności, które redukują doniosłość wydarzenia i uszczuplają ogromne symboliczne znaczenie i duchową moc, którą Ustawa Rządowa posiada dla przyszłych pokoleń.
„Przygotowany w tajemnicy projekt Ustawy”, odczytanie sławetnego dokumentu
„przed na wpół pustą salą”, uciszenie głosów protestu „w sprawie quorum”, namówienie króla „do złożenia podpisu”43 – to jedynie niektóre aspekty składające się
na trudne narodziny Konstytucji Narodowej. Nie bez znaczenia dla odbioru projektu
konstytucyjnego przez współczesnych i dla jego dalszych złożonych dziejów jest desperacki nacisk wywarty na posłów przez Jana Suchorzeskiego, grożącego zabójstwem
swojego kilkuletniego synka w imię uniknięcia przyszłej niewoli, szykowanej, jego
zdaniem, przez Ustawę Rządową. Groźba posła wywołuje skojarzenia z okrutną historią Kronosa, który połyka swoje dzieci w obawie, że będzie przez nie pokonany. Nieurzeczywistniony akt dzieciobójstwa, który wskrzesza pamięć o mrocznej stronie
ojcostwa, o staroitalskim bogu Saturnie pożerającym swoje dzieci i utożsamianym
z Kronosem paradoksalnie odnosi się także do Saturnalii, święta równości stanów
i ogólnego pojednania: „Na pamiątkę złotego wieku, kiedy wszyscy byli równi, pano44
wie obsługiwali swoich niewolników . Czyż ku temu nie dążył także duch przewodni
Konstytucji 3 maja?
„[…] byleby wypowiadał się swobodnie i naturalnie”45
Performatywny wydźwięk podjętych w Weselu kwestii osnuty jest na swoistej
teatralizacji realnych uroczystości ślubnych i weselnych W. Tetmajera i L. Rydla.
Interesującym pod tym względem świadectwem jest list Lucjana Rydla do czeskiego
poety Franciszka Vondračka. Mimo zapewnień autora listu o pragnieniu „uniknięcia
pozorów teatralności i pozy” podczas rytuału ślubnego i zabawy weselnej, relacje
Rydla zwracają uwagę właśnie na widowiskowo-teatralny aspekt wydarzenia.
Opis tłumu „spektatorów” przybyłych, aby oglądać przedstawienie rozgrywające
się na krakowskim rynku46, skoncentrowanie się piszącego na własnym stroju i na
kreacji żony („Jadwisia ubrana była w swój pyszny strój ślubny”), mocno zaznaczona
zmiana image kostiumowego, czyli kilkakrotnego przebierania się Pana Młodego
(„z sukmany we frak”, gdyż przystępuje do sakramentu „w czarnym stroju”, aby
następnie ponownie, na „całe wesele”, ubrać się „po chłopsku”47) – to tylko niektóre
wyeksponowane strony udramatyzowanego sojuszu inteligencko-chłopskiego.
Natężona wizualizacja pierwiastka ludowego, który dominuje w różnorodnych
formach bratania się inteligencji z ludem, wyeksponowanie, unaocznienie kostiumu/stroju bronowickich chłopów i tym samym nadanie elementowi gminnemu
43)
44)
45)
46)
47)

N. Davies, Boże igrzysko. Historia Polski, t. I, tłum. E. Tobakowska, Kraków 1992, s. 698.
W. Kopaliński, Saturn, [w:] Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985. s. 1039.
A. Camus, Człowiek zbuntowany…, s. 144-145.
List Lucjana Rydla do Franciszka Vondračka, [w:] S. Wyspianski, Wesele, Kraków 1975, s. 285–286.
Ibidem, s. 285.
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funkcji wiodącej w związku inteligencko-chłopskim, aktualizuje nie tylko problem
socjalnie niejednorodnego gustu estetycznego. Przewaga obrazowego „opisu” i podkreślenie czynnika chłopskiego stawia pytanie o stanowo/kastowo zróżnicowany
sposób odbierania świata (sztuki).
Na przykładzie twórczości (powieść Narzeczeni) Alessandro Manzoniego
(1785–1873), jednego z największych przedstawicieli literatury włoskiego romantyzmu, Umberto Eco uzasadnia manzoniańską koncepcję semiotyki, za którą „kryje
się jasno wyrażona i wpływowa metafizyka: rzeczywistość istnieje i można ją badać,
jeśli kieruje się »starą« i wypróbowaną metodą: patrzeć, słuchać, porównywać, myśleć, a dopiero na końcu mówić”48. Eco doszukuje się istoty tej formuły w stałej opozycji
„między znakiem »naturalnym« i znakiem werbalnym, między znakiem wizualnym
i znakiem językowym”.
Który przekaz, jeśli wczytać się weń dobrze, nie okaże się kłamliwy? Powiedziałbym, że taki,
który nie jest ustny, lecz wizualny, a jeśli jest ustny, należy do porządku parajęzykowego,
nadsegmentalnego, totemicznego, wpisuje się w akcent, kadencję, głośność, rytm głosu. […]
[…] najlepszym określeniem wydaje mi się semioza „ludowa”. Z jednej strony sytuuje się język
werbalny, sztuczny (mylący), którym posługują się możni, po drugiej stronie mamy różne
systemy znaków, obejmujące tak zwane znaki naturalne, symptomy zdrowotne i atmosferyczne,
rysy fizjonomii, lecz także „języki”, które nie są naturalne, stanowiąc rezultat pewnych reguł
i obyczajów, jak na przykład typ odzienia, postawa ciała, przedstawienia malarskie, obyczaje
folklorystyczne, liturgia – ale w pewien sposób odsyłają do pierwotnej i instynktownej kompetencji, właściwej nie tylko uczonym, ale i prostakom. Z racji „naturalności” tej kompetencji, tej
instynktowej ludowości encyklopedii, do której się odwołuje, możemy nazwać tę semiozę,
mimo że opiera się na regułach i obyczajach, naturalnym efektem prastarego depozytu wiedzy
zbiorowej, nie podlegającego częstym zmianom typowym dla przedmiotu ćwiczeń werbalnych.
Nie można powiedzieć, że semioza ludowa jest „prawdziwsza” od semiozy werbalnej […]. Jednak prostym ludziom wydaje się ona bardziej zrozumiała od języka werbalnego, a w rezultacie –
49
bardziej wiarygodna .

„To, co było, może przyjść”50
– uprzedza Gospodarz Pana Młodego. Wypowiedź ta odnosi się oczywiście do
bratobójczej rebelii, „rzezi tarnowskiej”, „rabacji” z 1846 r., podczas której chłopi
z niektórych regionów Galicji sprowokowani i przebiegle prowadzeni przez administrację austriacką okrutnie mordują polską szlachtę. Replika Gospodarza rozpływa się
we wspomnieniu o jeszcze innym mordzie popełnionym na arystokracji, który
makabrycznie dopowiada istotę semiozy ludowej. Wizja tej rzezi pojawia się w NieBoskiej komedii Krasińskiego, dla Witkacego zaś wiąże się z nastąpieniem złowieszczych czasów demokracji. Epoka oświecenia, kiedy to za sprawą Umowy społecznej
J.J. Rousseau lud staje się hegemonem społecznym, drastycznie natęża złowieszczy
wymiar semiozy ludowej. Jednoczy on naturalne przywiązanie ludu do obrazowego
48)
49)
50)

U. Eco, Między kłamstwem a ironią, przekład i opracowanie M. Woźniak, Kraków 2008, s. 29.
Ibidem, s. 34–36.
S. Wyspiański, Wesele…, s. 75.
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przeżywania świata z zamiłowaniem do okrutnych przejawów sądu nad przedstawicielami arystokracji. Krwawa rozprawa ludu z arystokracją podczas Rewolucji Francuskiej osnuta jest także na swoistym inteligencko-ludowym przymierzu. Czasy
wielkiego zrywu narodowego we Francji to okres fenomenalnego sojuszu, do którego
w imię demokratycznych poczynań dochodzi pomiędzy abstrakcyjnym (spekulatywnym) językiem inteligencji a obrazową mową ludu. „[…] króla zabiją filozofowie: król
51
musi umrzeć w imię umowy społecznej” – konkluduje Camus w związku z wymogiem określenia zasady, „w imię której ma umrzeć oskarżony”. A to oznacza zdefinio52
wanie zasady, którą „żyje osądzająca go społeczność” . Abstrakcyjność wywodów
Saint-Justa jest tym bardziej odczuwalna, gdyż odnosi się do pojęcia „cnoty”, „która
53
54
pochodzi od ludu” , do istoty prawa „zgodnego z naturą” i sercem człowieka , do
dwuznacznego (co najmniej) pojęcia „wola powszechna” – rozumiana jako „wola
wszystkich”, lecz i jako wyraz „uniwersalnego rozumu”. „Jeśli człowiek jest naturalnie
dobry – [mówi Rousseau – K.B.], – jeśli natura utożsamia się w nim z rozumem, wyrazi
doskonałość rozumu, byleby wypowiadał się swobodnie i naturalnie”55. Rewolucja
Francuska jakby wypełnia „pustkę” powstałą po władzy Rzymian, zapotrzebowanie
ludu na zinstytucjonalizowane widowiska. Gilotyna nasyca teoretyczne zasady ideologów rewolucji ciałem i krwią. To, co jest uzasadnione w abstrakcyjnych dla ludu
teoretycznych i postulatywnych maksymach prawodawców republiki, teraz staje się
56
dostępne, wypełnia się „naturalną” obrazowością. Vox populi, vox naturae .
Między alibi a argumentem
Odnotowane w liście Rydla przebieranie się to szczere (poważne) pragnienie wejścia w istotę przedstawiciela polskiego chłopstwa, lecz zarazem wyraz świadomości,
iż przesadne wcielenie się w rolę drugiego może nosić piętno/pozory „teatralności
i pozy”. W tym sensie list Rydla stanowi cenne wyznanie niemożności całkowitej
przemiany tożsamości i jest próbą zachowania swojego ja na granicy pomiędzy swojością i byciem sobą jako innym. Odwołując się dalej do terminologii Paula Ricoeura,
uzasadniając tożsamość osobową można powiedzieć, iż wyznanie młodopolskiego
pisarza problematyzuje pojęcie tożsamości narratywnej (ipse), która nadaje tożsamości numerycznej (idem) żywiołowości, prężności, dynamizmu. Ipse to możliwość
naszej jakościowej przemiany w czasie bez zatracenia wierności sobie i bez odstąpienia od szansy bycia sobą.
51) „Rousseau oczywiście tego nie chciał – dopełnia Camus. – U początku tej analizy, aby określić jej granice, trzeba
przytoczyć niezachwiany pogląd Jana Jakuba: »Żadna rzecz na tej ziemi nie jest warta ceny krwi ludzkiej«” (A. Camus,
Człowiek zbuntowany…, s. 142).
52) Ibidem, s. 142.
53) Ibidem, s. 157.
54) „Serce ludzkie idzie od natury do przemocy i od przemocy do moralności” (Tamże, s. 151).
55) Ibidem, s. 144-145.
56) Ibidem, s. 151.
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W odróżnieniu od zachowanej przez Rydla swojości podczas skondensowanego
czasowo (w ramach uroczystości ślubnej i zabawy weselnej) przeobrażania habitusu
zewnętrznego, w przeciwieństwie do przestrzeganej tożsamości podczas wystąpienia Pana Młodego przed oczami „spektatorów” w trzykrotnie przemienianym ubiorze, dalsza „kostiumowa” przemiana młodopolskiego artysty wywołuje skojarzenia
z przybraniem teatralnym, z „wchodzeniem” w kostium aktorski.
Problem nadużycia, nadinterpretacji ubioru bronowickiego chłopa, jak i modelu
jego społecznego zachowania przedstawia znana Plotka o „Weselu” ŻeleńskiegoBoya, eksponując zwyczaj Rydla chodzenia „w konkury boso, poza tym w marynarce
i z zawiniętymi spodniami. Otóż na wsi chłop chodzi boso albo przy pracy, albo jeśli
nie ma butów, ale z wizytą – nie – tłumaczy Boy. – Rydel posuwał swoją »ludowość«
tak daleko, że przyszedłszy raz z wizytą do willi swojej ciotki, p. Domańskiej (Radczyni
z Wesela), prosił ją o pozwolenie zdjęcia butów, bo tak się już przyzwyczaił... Pokazywał wszystkim, kto chciał i kto nie chciał, że nie nosi gatek etc. I gadał, gadał, gadał...”57
Mówiąc najogólniej, za żadną cenę kostium teatralny nie powinien być alibi – czymś w rodzaju
gdzie indziej [ailleurs] lub usprawiedliwienia. Nie powinien stanowić miejsca jawnie błyszczącego i gęstego, ku któremu uwaga wymykałaby się, uciekając od esencjonalnej rzeczywistości
spektaklu; można byłoby nazwać to ucieczką od jego własnej odpowiedzialności. Z kolei kostium
nie powinien być rodzajem usprawiedliwienia, składnikiem kompensacyjnym, którego powodzenie byłoby nagrodą za milczenie lub ubóstwo samego dzieła. Kostium winien strzec zawsze
swego waloru czystej funkcji i nie powinien ani przytłumiać, ani rozdymać sztuki; winien wystrzegać się zastępowania znaczenia aktu teatralnego przez walory od niego niezależne. Gdy
kostium staje się celem samym w sobie, zaczyna być karygodny. Kostium winien jest sztuce
teatralnej pewną ilość świadczeń: jeśli jedna z tych usług rozwija się przesadnie, jeśli służący
58
staje się znaczniejszy od pana, wtedy kostium zaczyna chorować, cierpieć z nadmiaru .

Występowanie kostiumu w funkcji alibi daje możliwość usytuowania „przebierańczej” egzystencji Rydla w roli bronowickiego chłopa w złożonej relacji: teatr-życie
a teatr-sztuka. Jednym ze „wspólnych miejsc” między tymi dziedzinami ludzkiego
istnienia, zazębiającymi różnorodne aspekty życia i sztuki, jest na pewno pojęcie gry.
Gra to „znaczone”, którego ważność przejawia się poprzez możliwość odniesienia do
niej ubioru (signifiant). Szczególnym wyrazem relacji ubiór - gra jest „rozdwojenie
59
ubioru na signifiant i signifié” .
Zmiana duszy to pytanie o tożsamość, o możliwości zatracenia/odnalezienia
identité indywidualnego i zbiorowego podczas przebierania się w obce stroje i wcielania się w nieswoje role. Człowiek nie może uciec od swojej tożsamości i ta niemożliwość może mieć charakter tragiczny i/lub komiczny. Przybrana przez Edypa, nowo
narodzonego, lecz niepożądanego potomka Lajosa i Jokasty, postać podrzuconego
57)

T. Żeleński-Boy, Plotka o „Weselu”, [w:] tenże, Boy o Krakowie…, s. 389.
R. Barthes, Choroby kostiumu teatralnego, przekł. [w:] Maski. Wybór, opracowanie i redakcja M. Janion i S. Rosiek, t. II, Gdańsk 1986, s. 86.
59) R. Barthes, System mody, przekł. M. Falski, Kraków 2005, s. 222.
58)
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dziecka, przygarniętego przez pasterza, a potem jego wejście w rolę „fałszywego”
syna króla Polybosa i królowej Periboi nie unicestwia tragicznej przepowiedni wyroczni delfijskiej.
Swoje i obce stroje
Do jakiej gry z przeszłości, do jakiej (nie)dawnej idei kulturowej, signifié polskiej
kultury/historii, nawiązuje zetknięcie się „surduta z siermięgą”60 jako przypadek przy61
pominania tego „co było” i co „może przyjść” ? Przywoływanie znanej repliki Gospodarza nie jest chwytem retorycznym. Gry kostiumowe Młodej Polski wychodzą poza
mit wielkiego powrotu i aktualizując koncepcję czasu historycznego wpisują się
w ideę pamięci zbiorowej Maurice'a Halbwachsa. Według francuskiego autora
współczesność, teraźniejszość wskrzesza pamięć zbiorową jako spójną z dominującymi ideami społeczeństwa w danym okresie czasowym. W tym sensie – konstatuje
Halbwachs – „nie ma idei społecznej, która nie byłaby zarazem wspomnieniem społeczeństwa”62.
Polską historię gier społecznych można opowiedzieć i jako „kostiumową” walkę
i „ubraniowe” pojednanie oddzielnych klas społecznych, stronnictw politycznych
i wspólnot kulturowych. Jeden z najbardziej wyróżniających się konfliktów oświecenia – walka fraka z kontuszem, którym to mianem metonimicznie określa się starcie
między obozem oświeceniowców i przedstawicieli konserwatyzmu szlacheckiego –
kończy się paradoksalnym pojednaniem w dramacie Powrót posła Juliana Ursyna
Niemcewicza. Obraz Podkomorzego to uosobienie sarmaty oświeceniowego, osoby
łączącej przywiązanie do tradycji narodowych z ideałami nowej epoki. Formalność
tego związku w swoisty sposób burzy Mickiewicz w Panu Tadeuszu dając upust – tym
razem poprzez słowa „swojego” Podkomorzego (Księga pierwsza) – krytyce epoki
oświecenia jako czasów wtargnięcia do „kraju lat dziecinnych”63 złowrogich dla tradycji rodzimej europejskich obyczajów, wzorów mody francuskiej i ducha moralnego
zepsucia. Fikcyjność zespolenia „wszystkich stanów” i społeczna kruchość projektu
polskiego pozytywizmu zjednoczenia działania oddzielnych klas znajduje wyraz
w szczytowych powieściowych dziełach Prusa (Faraon, Lalka), Orzeszkowej (Cham,
Nad Niemnem), Sienkiewicza (Quo vadis). W kwestii niemożności osiągnięcia konsensusu narodowego przedstawiciele polskiego pozytywizmu okazują się być bardziej przezorni i obiektywni w swoich dojrzałych utworach literackich niż we wczesnej
twórczości artystycznej i publicystycznej, proklamującej ideę solidarności społecznej.

60)
61)
62)
63)

T. Żeleński-Boy, Plotka o „Weselu”, [w:] tenże, Boy o Krakowie…, s. 382.
S. Wyspiański, Wesele…, s. 75.
M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, przeł. i wstęp M. Król, Warszawa 1969, s. 431.
A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Wrocław 1966, s. 435.
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Młoda Polska także posiada swoje walki/sojusze stanowe, które są częścią mitu
konsolidacyjnego i na podstawie których próbuje rozstrzygnąć sprawę narodową.
Pod zawartymi związkami stanowymi buszują uczucia, ambicje, namiętności, które
wzburzają zaprojektowaną formę bratania się (w tym i kostiumowego) i wyjawiają
odwieczną sprzeczność pomiędzy zewnętrznością a treścią.
„Strój, Moda, Szyk […]”64
Wesele Wyspiańskiego w pewnym stopniu zapowiada dramatyczną i teatralną
twórczość Witkacego. Autor ten jest następnym po Wyspiańskim genialnym twórcą
oryginalnych dramatów uogólniających różnorodne tragikomediowe formy meza65
liansu . Geniusz Wyspiańskiego przyczynia się do artystycznej syntezy młodopolskich weseli i tym samym do wyjątkowego twórczego przetworzenia faktu z życia
codziennego w fakt literacki (jeśli zaktualizujemy terminologię rosyjskich formalistów). Dalsze artystyczne dzieje polskiego mezaliansu w dziedzinie dramatu (których
najbardziej interesujące wyrazy związane są ze spuścizną literacką Fredry i Zapolskiej) nie mogą być wyizolowane od dramatycznej twórczości Gombrowicza. Dramat
Iwona księżniczka Burgunda nie tylko wprowadza w psychologiczne „wnętrza”
estetycznie nierównego narzeczeństwa, lecz i zawiera cenne wskazówki (zasady)
pozbycia się niechcianego przyszłego członka rodziny, niepożądanego Innego. Dramatom Gombrowicza (Operetka) zawdzięczamy i dalszy rozwój oraz natężenie motywu mody, którego różnorodne przejawy aktualizuje „realne”, i udramatyzowane
przez Wyspiańskiego wesele Rydla.
Będąc szczytową fazą inteligencko-chłopskich mezaliansów jednocześnie weselna uroczystość Lucjana Rydla, poprzedzana zaręczynami Ludwika de Laweaux i ślubem Włodzimierza Tetmajera, reprezentuje objawy wydarzenia pozbywającego się
wyjątkowości i skłaniającego ku przekształceniu się w swoistą normę. Podobny odbiór uroczystości ślubnej Rydla osnuty jest nie tylko na jej tragikomicznym rozegraniu
w dramacie Wyspiańskiego, lecz i na krytycznym ujęciu wydarzenia w Plotce... Tadeusza Żeleńskiego-Boya. Wyjawiające zarówno aspekty zenitu, jak i natężania zjawiska
na granicy z przesilaniem się, wesele młodopolskiego artysty jest interesujące ze
względu na relację oryginalność-masowość. Stosunek między aktem twórczym
a zwielokrotnieniem, „powielaniem” niepowtarzalnego faktu, to także relacja pomiędzy odkrywczym, zainicjowanym modnym stylem (bycia) a jego naśladowaniem.
Określony zaś „językiem” mody związek odkrywczość-kopiowanie definiuje jej podział na kulturę wysoką i masową. Ważny jest także inny aspekt problemu, który
wyłania się z istoty modnej ludowości. Moda to szczególnie ważna dziedzina dla
twórczego indywiduum. Moda podsyca pierwiastek kreatywny, gdyż pozwala na
64)
65)

W. Gombrowicz, Operetka, [w:] tenże, Dramaty, Kraków 1988, s. 238.
Rewolucja rosyjska (i nie tylko), „arystokracja proletariatu” to temat „tragedii sferycznej” Szewcy S.I Witkiewicza.
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wcielanie się osobowości w coraz to nowe postacie, na „rozmnażanie” się indywidualności i na „rozbudowywanie” twórczego ego. W tym sensie Barthes pisze o micie
transformatyzmu, który:
[...] związany z każdą mityczną refleksją na temat ubioru, co potwierdzają rozliczne bajki
i przysłowia – jest niezwykle żywy w literaturze Mody; zwielokrotnienie osób w jednej istocie
Moda bez wątpienia uznaje za wskaźnik potęgi […] to pradawny temat przebrania, najistotniejszy atrybut bogów, policjantów i bandytów66.

W przypadku atrakcyjnej ludowości poddawanie się modzie jako możliwość
spotęgowania swojego ja nabiera szczególnego znaczenia. Personifikacja mitycznego
67
poglądu „chłop potęgą jest i basta” daje szansę na przekształcenie się twórcy młodopolskiego w kreatora i kontynuatora jednego z najbardziej „potężnych” i trwale
zakorzenionych w rodzimej (nie)świadomości mitów. W związku z przewodnim dla
epoki postulatem Nietzschego - „tylko jako zjawisko estetyczne jest istnienie świata
usprawiedliwione”68 - modne wcielanie się młodopolskiego inteligenta w postać
69
„polskiego chłopa – Piasta” i związane z tym życiowe przeistoczenie wizerunku
i zachowania się przedstawicieli warstwy chłopskiej wyjawia jeszcze inne aspekty
istoty mody. Polska modernistyczna ludowość redukuje „uspokajającą” dla retoryki
mody funkcję zabawy, rozrywki (bycia kimś „na niby”) i eksponuje grę mody „z najtrudniejszym tematem świadomości (Kim jestem?)”70. Jaka będzie „moda przyszłości”, której konstytutywną częścią są modne mezalianse? Według Gombrowicza
zaimprowizowanie (nie)ostatecznego modelu „sylwetki męskiej i damskiej na nad71
chodzące lata” należy do mistrza Fiora…

66)
67)
68)
69)
70)
71)

R. Barthes, System mody…, s. 254–256.
S. Wyspiański, Wesele…, s. 58.
F. Nietzsche, Narodziny tragedii czyli hellenizm i pesymizm, przekł. L. Staff, Warszawa MCMVII, s. 8.
T. Żeleński-Boy, Plotka o „Weselu”, [w:] tenże, Boy o Krakowie…, s. 383.
R. Barthes, System mody…, s. 254–256.
W. Gombrowicz, Operetka, [w:] tegoż, Dramaty..., s. 270.
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Z TARCZĄ CZY NA TARCZY? O SUKCESACH I PORAŻKACH IDEI
KULTUROWEGO ZJEDNOCZENIA EUROPY W PIERWSZEJ
POWIEŚCI HISTORYCZNEJ JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA
Utwory Jarosława Iwaszkiewicza powstawały w różnych miejscach Europy i świata, bowiem często ich twórca ulegał pasji podróżowania. W Dedykacji dla Pawła
Hertza otwierającej Podróże do Włoch, Autor napisał: „…niewątpliwie sztuka podróżowania przyczyniła się do rozwoju mojej osobowości i nauczyła mnie poznawać,
rozumieć i wyrażać świat otaczający. Nie ulega wątpliwości, że to, co tu napisałem,
w pewnym stopniu pokazuje moją drogę, nauki i przypadki doświadczenia, które nadają znaczenie spowiedzi czy intymnego dziennika temu, co miało być obiektywnym
1
opisem zewnętrzności” . Tak jak osobiste, intymne jest doświadczanie (świata), tak
i próba jego zawarcia w słowie (spowiedzi, dzienniku) ściśle mieści się w formule
biograficzności. Podczas pracy w poselstwie Rzeczypospolitej Polskiej w Danii, w latach 1932-1935, autor Panien z Wilka napisał Czerwone tarcze, pierwszą w swym
dorobku literackim powieść historyczną; w późniejszym czasie przyjdą kolejne utwory o takiej tematyce. Od uzyskania przez Polskę niepodległości do roku 1932 powieść
historyczna jest raczej w defensywie; niedawne wydarzenia, fascynacja nowoczesnością i „radość z odzyskanego śmietnika” nie sprzyjają zainteresowaniu historią. Rok
1932 zmienia priorytety w tym zakresie i do powieści historycznej powraca zarówno
problematyka europejskiej, jak też rodzimej przeszłości. W kontekst powieści historycznych Zofii Kossak, Hanny Malewskiej i Teodora Parnickiego wpisują się Czerwone
tarcze. Przywołany w nich kostium jest bardzo odległy od czasów współczesnych, bo
dotyczy wieku XII, a jej bohaterem jest Henryk zwany Sandomierskim, jeden z synów
Bolesława Krzywoustego. W poszukiwaniu trafnych diagnoz dla zagadnień współczesności nie tylko twórcy literatury i sztuki zwykli penetrować odległe epoki. Kostium literacki, w szczególności powieść historyczna, osłania i jednocześnie akcentuje
zwykle problemy dnia dzisiejszego. Kazimierz Wyka, pisząc o Czerwonych tarczach,
wskazał jeszcze dodatkową rolę tej odmiany gatunkowej, która „…jest zawsze rzutowaniem w przeszłość naszych potrzeb i dążeń. Pod pozorem odtwarzania przeszłości
jest jedną wielką maską współczesności”2. Odzew krytyki literackiej na powieść
1)
2)

J. Iwaszkiewicz, Podróże do Włoch, Warszawa 1980, s.7-8.
K. Wyka, „Czerwone tarcze”, w: Stara szuflada., Kraków 1967, s.169.
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Iwaszkiewicza był znaczny i treściowo zróżnicowany, zarówno w chwili jej opublikowania (w 1934 roku), jak i w późniejszym czasie. Tadeusz Sinko komplementował
autora i utwór uznając go za „najlepszą polską powieść historyczną od czasów Kraszewskiego”3; porównywano Czerwone tarcze do innych polskich powieści o średniowieczu (Sienkiewicza, Zofii Kossak). Niektórzy krytycy mieli wątpliwości co do potrzeby tak przesadnego, ich zdaniem, uwspółcześniania konstrukcji psychicznej bohatera, szkodliwej dla imitacji świata historycznego. Zadziwia w tej sprawie sąd Teodora
Parnickiego, skądinąd mistrza historycznych fabuł, będący niezrozumieniem założeń
kreacyjnych Iwaszkiewicza. Autor Srebrnych orłów widzi w Czerwonych tarczach li
tylko powieść historyczną i stawia ją obok uznanych polskich powieści tego gatunku,
ale równocześnie oceni, że jest „…żałosnym wynikiem zatracenia perspektywy historycznej: – to siebie, człowieka osiągającego dziś blisko czterdziestkę, człowieka naszych dni i naszej kultury – Europejczyka – inteligenta – przenosi Iwaszkiewicz w wiek
XII…”4. W późniejszym czasie krytyka uzna to za element nowatorski, znoszący tradycyjny model powieści historycznej, wyzyskujący dokonania współczesnej psychologii5. Parnicki obdarza dzieło Iwaszkiewicza pewnym przymiotem, a jest nim umiejętność i śmiałość w indywidualizowaniu postaci powieściowych, stwierdza: „Śmiałość
ta, zarówno w szczegółach wewnętrznych, jak i drobiazgach zewnętrznych (…) idzie
w parze z dużą intuicją i z umiejętnością aktualizowania problemów /problem dąże6
nia do silnej władzy/” .
Teoretyk i historyk literatury Julian Krzyżanowski nazwie Czerwone tarcze romansem historycznym i nie przyda mu znacznych wartości artystycznych. Stwierdzi, że
„…powieść historyczna wyrasta z tradycji epickich, na pniu tego gatunku literackiego,
który wymagał specyficznego rodzaju pamięci epickiej”, i wskazuje, że w powieści
Iwaszkiewicza „wcale pospolite są wypadki dowodzące, że autor tego niezbędnego
7
warunku twórcy-epika nie posiada” . Sygnalizuje wiele niedostatków, pomyłek
w powieściowej narracji, co wskazuje na fakt, że krytyk nie odczytuje Czerwonych
tarcz głębiej, nie poszukuje naddanych znaczeń, ale traktuje tylko jako rodzaj fresku
z epoki. Uważa, że „…powieść nie wyrosła z jednolitej, zharmonizowanej wizji epoki,
wizji, w której tysiące szczegółów zlewają się w całość artystycznie przekonywającą”,
a z kolei konstrukcja głównej postaci utworu bardziej przynależy literaturze aniżeli
historii. Książę Sandomierski jawi się mu bardziej jako potomek Hamleta, bo „…dziwnie mało pasuje do oblicza Piasta z połowy XII wieku i to na dobitkę jednego z tych,
którzy naprawdę czegoś chcieli”8.

3)
T. Sinko, Wśród nowych książek, „Kurier Literacko-Naukowy”, dodatek do „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”
1934, nr49.
4)
T. Parnicki, Współczesna polska powieść historyczna. „Droga” 1935, nr3.
5)
Zob. np. A. Gronczewski, Jarosław Iwaszkiewicz, Warszawa 1972, s.35.
6)
T. Parnicki, Współczesna polska powieść…, dz. cyt.
7)
J. Krzyżanowski, Hamlet Książę Sandomierski, „Pion” 1935 nr4.
8)
Jw.
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Lektura Czerwonych tarcz dokonana przez Juliana Krzyżanowskiego daleka jest od
spostrzeżenia uwikłań aktualizujących w dyskursie narracyjnym, które nadają
9
utworowi charakteru rozważań historiozoficznych i nakazują twórcy dokonać osobistego (intymnego) obrachunku ze współczesnością. Taki tor odczytań powieści
zostanie wyznaczony dopiero po doświadczeniach drugiej wojny światowej; wtedy
czytelne staną się diagnozy, jakie próbował stawiać Iwaszkiewicz historii, polityce
i kulturze europejskiej lat trzydziestych ubiegłego wieku. Zwłaszcza relacji: EuropaNiemcy-Polska. Kazimierz Czachowski dostrzega w powieści Iwaszkiewicza uwspółcześnienie, ale w aspekcie traktowania utworu jako rodzaju mitu, „…któremu twórca
nadaje własne zabarwienie uczuciowe. Iwaszkiewicz swój mit o księciu (…) shamletyzował i bardzo uwspółcześnił. Ubrał go jednak w formę życiowo przekonywającą
i artystycznie sugestywną”10. Henryk Bereza dopiero w latach pięćdziesiątych określi
11
Czerwone tarcze jako „niepokojące przez aluzyjność do współczesności” . Warto tu
powrócić do dwudziestolecia międzywojennego i przywołać refleksje z czytania Czerwonych tarcz przez Czesława Miłosza, opublikowane krótko po ukazaniu się powieści,
z uwagi na fakt, że przyszły autor Rodzinnej Europy potrafił już wtedy zauważyć treści
aktualne w powieści, chociaż dostrzega je głównie w aspekcie polskiej polityki,
zwłaszcza w niespełnionych zamiarach czynu zjednoczenia ziem polskich przez
Henryka, które mogłyby się powieść, gdyby nie polska zaściankowość i brak zrozumienia dla dalekosiężnych wizji politycznych. Miłosz wyznaje: „Ile razy wezmę do rąk
„Czerwone Tarcze”, nie mogę oprzeć się myśli o Piłsudskim. I trochę mi wstyd, że czy12
telnicy polscy nie umieją widzieć symbolu, że tajemne nici, wiążące Polskę XIII-ego
i XX-go wieku, uchodzą ich uwadze. Wielka i straszna była samotność Piłsudskiego. –
Wielka i straszna samotność książąt i królów polskich, tych z „Króla-Ducha” Słowackiego. I w „Czerwonych Tarczach” powraca najbardziej polski problem, ciężki problem goryczy wodzów. Henryk Sandomierski nie znajduje nikogo, kto by go wsparł,
kto by go zrozumiał pełniej niż przez zwyczajną wierność. Otacza go naród ślepy, cóż
z tego, że naród dobrej woli? Trudno nawracać do wielkich idei tych, co zadowalają się
zdobyczą o wiele za małą, jak na miarę ludzkiego bohaterstwa. – Zamek w Sandomierzu i Belweder: tak mówi prawdziwa wizja. Jakże żałuję tych pracowitych wielbicieli literatury „faktu” i „rzeczywistości”. Okazuje się raz jeszcze, że często prawda
13
sztuki i prawda współczesnej realności przychodzi z najmniej rzeczywistej strony…” .
Autor Zniewolonego umysłu wyraża admirację dla powieści, ale także wobec
samego autora; wyraźnie broni jego prawa do indywidualnych zapatrywań i czyni
9)

Mianem „poematu historiozoficznego” nazwie powieść Iwaszkiewicza A. Wasilewski, zob.: „Twórczość” 1948,

nr2.
10)

K. Czachowski, Powieść o Henryku Sandomierskim, „Tygodnik Ilustrowany” 1935, nr3, s.52.
H. Bereza, W poszukiwaniu moralnych racji życia, „Nowa Kultura” 1955 nr15/16.
12) Taka cyfra widnieje w tekście; Miłosz myli wiek; akcja powieści dotyczy czasów historycznych życia Henryka
Sandomierskiego w wieku XII, jego okres panowania to lata 1146 – 1166.
13) Cz. Miłosz, Swojskie pryncypia i artysta, „Bunt Młodych” 1935 z dnia 20 sierpnia, cyt. za: „Kultura” nr 11/398,
Paryż 1980, s.121.
11)
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aluzję do powierzchownych ocen krytyków: „Ale trzeba umieć szanować inną postawę, niźli własną, zupełną jest nieuczciwością, jeżeli nazywa się ją – brakiem postawy.
W imię paru podejrzanych frazesów przechodzi się obojętnie obok książki do której
poziomu nieprędko proza polska dorośnie”14. Miłosz dostrzega, że przeszłość może
być nauką dla teraźniejszości, ale jeszcze nie odczytuje powieści Iwaszkiewicza jako
pytania o możliwość traktowania Europy w kategoriach „dużej ojczyzny”. Czy to tylko
sen artysty, sen o nadziei, której przeczy jawa?
W czasie bliskim publikacji powieści Iwaszkiewicza chyba tylko Jerzy Andrzejewski
dostrzegł w niej możliwość pogłębionej lektury, odbiegającej od traktowania utworu
Iwaszkiewicza jako tylko obrazka z dalekiej epoki. Uznał, że „…powieścią historyczną
Czerwone tarcze nie są „ oraz „iż temat historyczny posłużył jedynie Iwaszkiewiczowi
za pretekst do zamierzenia całkowicie wyczerpującego w kategoriach artystycznych”
i dowodził w dalszej analizie tylko pozorów historyczności, gdyż „koncepcja Czerwonych tarcz zewnętrznie rzeczywiście historyczna, wewnętrznie posiada charakter na
15
wskroś uczuciowy i wyobrażeniowy” . Dla autora Ładu serca powieść Jarosława
Iwaszkiewicza jest jakby snem współczesnego, wrażliwego poety-pisarza, o nieustannej potrzebie analizowania i rozumowania. Może dlatego, jego zdaniem, bohaterowie powieści „…przypominają ludzi z dwudziestego wieku, dlatego również sposób
ich myślenia tak wygląda, jakby Henryk Sandomierski znał Freuda i lubił czytać Prousta”16. Pierwsze powojenne wydanie Czerwonych tarcz , w 1947 roku, staje się okazją
do kolejnych omówień krytycznych. Podejmie je także Andrzejewski17, ale i tym razem
nie dostrzeże politycznych diagnoz i osobistych doświadczeń pisarza dotyczących
stałych „powrotów” do Europy, Niemiec i Polski. Może tylko Andrzej Wasilewski był
najbliższy tych ustaleń, gdy wyznaczał w powieści Iwaszkiewicza jej dwa zasadnicze
toki: nurt historiozoficzny dotyczący rozważań nad rolą człowieka w tworzeniu dziejów i drugi – liryczny, którego wykładnikiem w utworze jest kontemplacja świata,
natury i ludzkiego życia (losu). Konkluzja wywodu krytyka prowadzi do interesującej
tezy, uogólnienia, bez próby jej rozwinięcia: „…Iwaszkiewicz starał się odszukać jakieś
historyczne prawa rządzące w Europie”18 i przywoła późniejszy utwór pisarza, powstały w czasie okupacyjnej nocy: „ Jest tu ten sam problem, który w niecałe dziesięć
lat później, w dobie najokrutniejszego doświadczenia historycznego, pojawił się
u tegoż pisarza w Bitwie na równinie Sedgemoore i rozstrzygnięty został po desperacku: wszelki wysiłek ludzki jest daremny, koła historii i tak potoczą się swoimi szynami”19. Wiele jest tych artystycznych obrazów Europy w całej twórczości Jarosława
Iwaszkiewicza; można śmiało stwierdzić, że stanowią one istotny motyw wielu jego
utworów. Czerwone tarcze uwodzą i współczesnych czytelników zafascynowanych
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Ibidem, s.121.
J. Andrzejewski, Sen o średniowieczu, „Prosto z Mostu” 1935, nr29.
Ibidem.
Zob. : J. Andrzejewski, „Czerwone tarcze”, „Odrodzenie” 1947, nr 43.
A. Wasilewski, Poemat historiozoficzny, „Twórczość” 1948, nr 2.
Ibidem, s.101.
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twórczością autora Sławy i chwały; po długich latach kwarantanny czy czyśćca, na
jaki był skazany twórca i jego książki, w latach osiemdziesiątych – obecnie także
krytycy i badacze wytyczają szlaki nowych interpretacji i analiz. Wiele z nich stało się
inspiracją do rozważań w niniejszym tekście20.
Lektury i podróże, dokonane jeszcze przed powstaniem Czerwonych tarcz, pozwalają Iwaszkiewiczowi pogłębić wiedzę i próbować zrozumieć Europę. Liczne międzynarodowe zjazdy, konferencje i wizyty podczas pracy dyplomatycznej dawały
pisarzowi możliwość spotykania uczonych, polityków i artystów, z niektórymi sposobność bliższej znajomości, nawet przyjaźni. Zmęczona po I wojnie światowej Europa,
podzielona sprzecznymi interesami różnych narodów i państw, wydawała się ówczesnym intelektualistom sprzyjać możliwości pewnego chociaż porozumienia i jedności
w sferze kultury, jej wspólnych źródeł dostrzeganych w cywilizacji wyrosłej w basenie
Morza Śródziemnego. Wytworzyła się nie tylko potrzeba, ale i trend do spotkań międzynarodowych, których przesłaniem miały być dyskusje i zadania nad spójnością
kulturową narodów. Europa w okresie międzywojennym, zwłaszcza krótko po doświadczeniach pierwszej wojny światowej, odczuła wyraźnie możliwość zagrożenia
kultury. Różnie próbowano ocenić tę aktualną sytuację; Zmierzch Zachodu Spenglera
pesymistycznie diagnozował losy starego kontynentu. Inni filozofowie poszukując
sposobu wyjścia z kryzysu kultury zwracali się ku religii (wierze), czy koncepcji przeobrażeń etycznych, jak P.A. Sorokin, J. Huizinga, A. J. Toynbee, J. Ortega y Gasset.
Odrodzenie może się dokonać za sprawą nawet niewielkiej grupy ludzi, ale zdeterminowanych, świadomych swych działań. Ówcześni intelektualiści, artyści, twórcy
chętnie akceptowali narodzenie mitu Europy jako całości polityczno-kulturalnej.
Powtórnie narodził się on (może także jako rodzaj antidotum wobec kolejnych
potworności i doświadczeń totalitarnych XX wieku) w drugiej jego połowie oraz po
dokonaniu się transformacji politycznej państw dawnego Bloku Wschodniego.
Nawet nazwa jest tożsama: Unia… Intelektualna (Kulturbund) – nie Europejska; tę
organizację założył w 1922 roku w Wiedniu Karl-Anton de Rohan. Miała łączyć artystów i intelektualistów europejskich, Polska przystąpiła do Unii Intelektualnej w 1926
roku. Rok wcześniej w 1925, w Paryżu odbyło się inauguracyjne spotkanie przedstawicieli kultur europejskich różnych państw. Członkowie polskiego Pen Clubu (powstałego z inicjatywy Żeromskiego) reprezentowali odrodzone państwo polskie; Jarosław Iwaszkiewicz był też członkiem delegacji. Pisarz tak wspomina ten pobyt
w Książce moich wspomnień: „Na wiosnę roku 1925 brałem w Paryżu udział w kongresie PEN Clubów. […] „…reprezentowane były na nim pierwszorzędnie wszystkie
prawie literatury europejskie. Znaleźli się wtedy razem Valery, Duhamel, Romains,
Galsworthy i James Joyce, Heinrich Mann, Miguel de Unamuno, Johan Bojer. Był to
20) Szczególnie dotyczy to następujących książek: M. Radziwon, Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie, Warszawa 2010;
A. Turczyński, Ząb Mądrości. Iwaszkiewiczowskie miejsca, znaki i symbole, Koszalin 2001; G. Ritz, Jarosław Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesności, Kraków 1999. oraz J. Iwaszkiewicz, Dzienniki, Tom I 1911-1955, Warszawa 2007
i Dzienniki Tom II 1956-1963, Warszawa 2010.
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pierwszy z międzynarodowych kongresów, na jakie w tym czasie przyszła moda i na
które, począwszy od Paryża, jeździłem prawie co roku”. Iwaszkiewicz, z perspektywy
czasu diagnozuje tę potrzebę spotkań, tę „manię kongresową”, która, „…była bez
wątpienia oznaką niepokoju, jaki powstawał wśród ludzi myślących w parę lat po
pokoju wersalskim. Wszystko, co działo się w Europie, rzeczywiście mogło budzić najwyższy niepokój – a przede wszystkim głęboki rozdźwięk, jaki nastąpił pomiędzy
polityką, ruchami społecznymi a światem myśli. Ze wszystkich przemówień, a jeszcze
bardziej rozmów prywatnych wyzierał lęk o przyszłość Europy”21. Bez wątpienia
w tym nurcie należy rozpatrywać także powieść Czerwone tarcze. Początkowo te
zjazdy i program kulturowej wspólnoty europejskiej zafascynował Iwaszkiewicza.
Zauroczony mitem zjednoczonej kulturowo Europy pisze tom wierszy Powrót do
Europy (1931); moc w nim odwołań do klasycznych europejskich tradycji, do miejsc
znanych lub odwiedzanych w rozmaitych krajach europejskich: we Włoszech, ukochanej Sycylii, Hiszpanii, Grecji, Pradze, Brukseli, Rosji – a przede wszystkim w Niemczech. Kulturą tego kraju (muzyką, literaturą) był autor Czerwonych tarcz prawdziwie
zauroczony od dawna, fascynacja obecna przyszła głównie za sprawą twórczości
poety Stefana Georgego. Iwaszkiewicz wyznaje, że działały te wiersze „…jak jakaś
urzekająca magia, wciągała w krąg myśli, której przeciwstawiałem się całą siłą woli,
a która pociągała mnie swoją wielkością i swoim uniesieniem się ponad poziome
zabiegi codziennej polityki”22. W wierszach zamieszczonych w Powrocie do Europy,
a dotyczących „tematów” niemieckich, wiele jest motywów mitu wodzostwa i cesarstwa, których źródłem była oczywiście poezja niemieckiego poety, przedstawiciela
niemieckiego symbolizmu. Poezja Stefana Georgego mocno zanurzona w filozofii
nietzscheańskiej, dawała zwłaszcza młodzieży niemieckiej wizję proklamacji nowej
Rzeszy i imperialnego państwa. Iwaszkiewicz napisał , po latach w swych Dziennikach
1911-1955, pod datą 24 października 1943 roku: „Idea cesarstwa niemieckiego –
poddanie całego świata kultury zachodniej pod zwierzchnictwo cesarzy niemieckich,
która mnie osobiście zdawała się czymś pogrzebionym od setek lat, ożywiała myśl nie
tylko poetów, lecz i młodzieży; była pokarmem całego imperializmu niemieckiego,
jaki się odradzał bujnie w dziewięć lat po Wersalu. To mnie zaskoczyło, zadziwiło,
kazało myśleć o przeciwstawieniu tej idei czegoś naszego, ale nie domyśliłem tej sprawy do końca. Zdziwiła mnie rola, jaką odgrywała poezja w tym szeregowaniu się tajnych imperialistów niemieckich (das geheime Deutschland). Właściwie mówiąc nie
poezja, ale jeden z poetów niemieckich – po prostu Stefan George”23. Ale w 1927 roku
w Heidelbergu, podczas kolejnego pobytu na zjeździe Unii Intelektualnej, autor
Czerwonych tarcz nie widział jeszcze tak wyraźnie spraw i zagrożeń wynikających
z politei; chociaż może je przeczuwał, gdy pisał wiersz Do przyjaciela wroga. Idylliczna
atmosfera początku utworu, spotkania przyjaciół przy winie i rozmowie, w zakończeniu przechodzi w rozważania o nienawiści, która jest może silniejsza od miłości:
21)
22)
23)

J. Iwaszkiewicz, Książka moich wspomnień, Kraków 1968, s.335.
J. Iwaszkiewicz, Książka moich wspomnień, op. cit., s.355.
J. Iwaszkiewicz, Dzienniki 1911-1955. Tom I, Warszawa 2007, s. 232.
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Siedzimy dziś wspólnie przy stole,
Dzielimy się chlebem i winem,
I wielkich imiona mówimy
Głosem ściszonym, wzruszonym.
Schodzi pomiędzy nas pokój
Wielkiej i świętej wiary,
Jesteśmy ludźmi, przyjaciółmi,
Jesteśmy poetami.
[…]
Lecz jeśli kiedy staniemy
Naprzeciw siebie z orężem,
Pamiętaj, że będziemy
Ja mężem i ty mężem.
I że za nami staną
Wielkie legendy i króle,
I nasze wielkie narody,
I nasze wielkie bóle.
Śmiertelny potok życia
Uczucia nasze zamroczy
I spojrzą ku sobie bezwładnie
Nasze nie nasze oczy.
W zderzeniu piorunowym
Miłość się nasza ziści –
Pamiętaj – większa siła
Jest zawsze w nienawiści.

Kult niemieckiego średniowiecza tak wyraźny w twórczości poetyckiej Stefana
Georgego udzielił się Iwaszkiewiczowi zwłaszcza podczas pobytu w Heidelbergu.
Znajduje on wyraźne przełożenie na powieść Czerwone tarcze. Wycieczka do Spiry
z młodym archeologiem, Karlem Schefoldem – przewodnikiem polskiej delegacji,
i oglądanie romańskiej świątyni nad brzegiem Renu, odkryły polskiemu poecie żywe
tradycje cesarstwa rzymskiego wśród młodzieży niemieckiej, ale dokładnie będzie
wspominał ten fakt dopiero w czasie okupacji i wtedy uczyni przedmiotem dziennikowego zapisu24. W tym nowym romantyzmie niemieckim drugiej połowy lat dwudziestych, będącym formą kompensacji politycznej klęski Niemiec i postanowień traktatu
wersalskiego, znalazła korzystne warunki bytu legenda Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Także rycerska legenda Fryderyka Barbarossy w 1933 roku, po
dojściu Hitlera do władzy, nabrała nowych, złowrogich treści. Heidelberskie doświadczenia Iwaszkiewicza miały prawdopodobnie wpływ na sposób opowiadania w powieści o spotkaniu i dziejach przyjaźni cesarza Barbarossy z Henrykiem Sandomierskim. Wybór różnych dróg, rozejście się „przyjaciół – wrogów” jest z pewnością
24)

Ibidem, s. 232.
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rozliczeniem się pisarza z nadziei i złudzeń, jego samego, jak i wielu intelektualistów
zapewne, na możliwe porozumienie i zbudowanie jedności kultury europejskiej.
Zjednoczenie kulturowe nie było możliwe wtedy, a czy ma szansę dzisiaj?
Właśnie w Heidelbergu, jak pisarz sam wyznaje, zrozumiał sens działalności Rohana i jego Kulturbundu, a także odkrył, że młodego naukowca, archeologa Karla Schefolda zajmują szczególnie tylko ziemie, „jakie w jego pojęciu leżały i leżą w zasięgu
kultury niemieckiej i, że zacząwszy od zwiedzania Burgundii […] ma zamiar odwiedzić Pragę, Kraków i Krym, które nie tyle uważał, ile odczuwał za przyszły teren eks25
pansji niemieckiej” . Doznane rozczarowania w tej drodze do Europy i może jeszcze
intuicyjnie odczuwane zagrożenia legły u genezy Czerwonych tarcz26. Podczas pobytu
w Kopenhadze pisarz obserwował, łączył fakty, wydarzenia, porządkował swoje doświadczenia z Unią Intelektualną i dzielił się swymi przemyśleniami z żoną. W jednym
z listów z sierpnia 1933 roku pisze: „ Otóż pamiętasz, co ja mówiłem zawsze o Unii […],
że nie jest to żadna międzynarodówka – przeciwnie, i to wszystko, co puścił dzisiaj
Rohan było zawsze przewidywane, nie tylko przeze mnie […] Tak jak ją sobie wyobrażał Rohan i jak to wreszcie napisał w Germanii, widział on w Unii figurę biblijną
Trzeciej Rzeszy, która będzie ponadpaństwowym i ponadnarodowym porządkiem
prawnym. Unia była intelektualnym wskrzeszeniem monarchii Ottona III i Fryderyka
27
II Staufena. […]” i dodaje następnie: „Przecież nie o historię tu chodzi” . Jeszcze
w tym samym roku autor Powrotu do Europy zabierze publicznie głos, w tej nurtującej
go sprawie, w artykule Mitologia Niemiec współczesnych. Podpisany pseudonimem
(Kazimierz Bazar) tekst zawierał, między innymi, takie stwierdzenie: „Nadprzyrodzona misja św. Cesarstwa Niemieckiego to ulubiony konik nowych przywódców
niemieckich. […] Mistycznym spoiwem, tworzącym ów twór uniwersalistyczny, ma
być kultura niemiecka, nie starta żadną mocą, wyższą ponad wszystko istniejące na
28
ziemi” . Autor, zda się wyraźnie słyszeć słowa, tak niedługo potem, powszechnie
w Europie skandowane: Deutschland, Deutschland über ales.
Ma całkowitą rację współczesny badacz biografii, twórczości i działalności Iwaszkiewicza na rozmaitej niwie – Marek Radziwon, gdy twierdzi, że „Pisanie Czerwonych
tarcz było jak kuracja, leczyło z niedawnego niemieckiego ukąszenia idei wielkiego,
silnego państwa, któremu przewodzi wielki, ale surowy i bezwzględny władca”29.
Powieść Czerwone tarcze, dawniej i dzisiaj ma niezmienne przesłanie, aby
przeszłość umieć odczytywać w teraźniejszości, nawet wtedy, gdy Europę pragnie się
odczuwać jako Dużą Ojczyznę. Bo już starożytni mawiali, że Historia Magistra Vitae
Est. Iwaszkiewicz tworzy swe dzieło nie tylko z potrzeby wyrażenia niepokoju o Polskę, ale także z troski o los Europy. Polska po latach niewoli poszukiwała stabilizacji
25)

J. Iwaszkiewicz, Książka moich wspomnień, op. cit., s.358-359.
Autor wspomina po latach: „…całe przeciwstawienie Barbarossy i księcia Henryka w Czerwonych tarczach ma
źródło w tym parotygodniowym pobycie w Heidelbergu”, cyt. jw., s.354.
27) J. Iwaszkiewicz, Listy do żony (1922-1935), list datowany 22 sierpnia 1933, cyt. za: A. Zawada, Jarosław Iwaszkiewicz, 1994.
28) K. Bazar, (J. Iwaszkiewicz), Mitologia Niemiec współczesnych, „Wiadomości Literackie” 1933, nr 45.
29) M. Radziwon, Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie, Warszawa 2010, s. 105.
26)
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i swego miejsca w Europie, potrzebowała także więzi z polityką europejską. Powieść
o Henryku Sandomierskim wskazuje na takie dążenia nie tylko w przypadku głównego bohatera. Jednym z naczelnych problemów polityki polskich Piastów było uzyskanie i utrzymanie niezależności; zadanie niezmiernie trudne wobec ustawicznego
parcia na wschód i potęgi militarnej Niemiec. Jak pogodzić potrzebę kontaktu z kulturą europejską, ustrzec się izolacji Polski, nie wyzbywając się niezależności? Takie są
pragnienia i troski sandomierskiego księcia, a tak bliskie poglądów samego pisarza.
Czyni on w swej powieści obrachunek z ideą uniwersalizmu europejskiego30.
Nawet w perspektywie nikłych źródeł historycznych na temat Henryka Sandomierskiego jawi się on jako władca możny i nieco odmienny od braci siedzących
w swoich dzielnicach. Jego zainteresowanie światem, wyprawa do Palestyny, czynią
go postacią interesującą dla powieściopisarza, który może artystycznie kreować jego
biografię. Stąd połączenie dróg, spotkanie na kartach powieści, Fryderyka ze Szwabii
zwanego Rudobrodym, późniejszego cesarza i księcia Henryka; spotkania dwóch
młodzieńców, którym śnił się czyn, potrzeba działania. Obaj są ukazani w punkcie
zwrotnym swej biografii; Polak pragnie poznać świat i przybliżyć Polskę do Europy,
zaczyna rozumieć działania swych przodków zabiegających o zjednoczenie ziem,
utrzymanie statusu królestwa i stopniowo dorasta do myśli o przywróceniu jednolitej
państwowości po rozbiciu dzielnicowym – Niemiec jest już świadomy swego „powołania” i przygotowany do roli, jaką chce odegrać zwłaszcza w rozwiązaniu konfliktu
między papiestwem a cesarstwem od dłuższego czasu dzielącego Europę. Powracający z wyprawy austriackiej dla obrony Babenbergu, otoczony legendą słynnego
rycerza i krzyżowca, zostaje wezwany do łoża umierającego cesarza Konrada, który
wydziedziczając małoletniego syna, oddaje koronę bratankowi, Fryderyk ma już plan
stworzenia monarchii uniwersalnej; mówi o niej otwarcie i zdecydowanie. Emocjonalna rozmowa rycerzy unosi obu w sferę potencjalnego wspólnego marzenia,
porozumienia. Henryk zafascynowany osobą i słowami Fryderyka zaczyna utożsamiać się z wizją przyjaciela. Teraz słowa Agnieszki, żony Władysława Wygnańca, które
usłyszał w Zwiefalten podczas spotkania z bratową, nabierają innego znaczenia.
Wcześniej jej przekonania, że naczelnym dążeniem polskich władców powinno być
przywrócenie królestwa, nawet za cenę odejścia od zasad moralnych, bowiem jej
zdaniem ludzi tworzących historię (jednostki wybitne) obowiązują inne normy aniżeli zwykłych „zjadaczy chleba”, nie trafiały jeszcze do serca Piastowicza o poetycznym usposobieniu. Postać Agnieszki, jej poglądy na temat władcy i państwa, wobec
których maleją nawet powinności macierzyńskie, mocno korespondują z nietzscheańską filozofią mocy. Korona jest symbolem jedności państwa i to właśnie spolonizowana Niemka chce przekonać Księcia Sandomierskiego, że: „…interes Polski wymaga

30) Por. E. Jaworski, E. Kosowska, Kultura Europy. Współczesność wobec tradycji, [w:] Kultura polska. Tradycja jako
uniwersum kodów aksjologicznych, red. E. Kosowska, Katowice 1992.
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zjednoczenia wszystkich ziem polskich i to nie pod przewodnictwem najstarszego
z książąt, ale pod wodzą króla, co rozumiał Chrobry. Chrobry i Szczodry za nim…”31.
Wtedy jeszcze wysuwał przeciwne argumenty na namowy Agnieszki, by podjąć się
zadaniu zjednoczenia ziem , co miało (jak sugerowała) stanowić zaporę wobec uniwersalistycznych zapędów Barbarossy. Mówił, że rozdrobnienie stało się oczywistością , której nie można już cofnąć, bo stanowi potrzebę życia: „…równości książąt piastowskich trudno jest naruszyć” […] „…zmieniają się czasy i rzeka nie może płynąć ku
źródłom. Zdaje mi się, że jesteśmy właśnie na prądzie takiej rzeki. Igra ona z nami,
wysiłki nasze stają się bezpłodne. Musi być inna Polska, jak inne staje się cesarstwo.
Nie udało ci się, siostro, twoje przedsięwzięcie, nie udało, bo co innego jest w powietrzu” (s.60). Jednak opowieść księżnej o koronie, którą Śmiały zabrał ze sobą do
Ossjaku i która zapewne spoczywa w skarbcu mnichów lub grobie króla zapadła
w pamięć Henryka, gdyż pośpieszył ja odnaleźć, uwierzytelnić legendę. Jakby całkowicie nie przekonany, bo wbrew wcześniejszej ocenie politycznej i własnemu przeświadczeniu o niemożności wejścia do tej samej rzeki, postanawia uchwycić „linie
biegu świata” i włączyć Polskę w obręb potęg i próbować poznać tajemne mechanizmy polityki i samego siebie: „… musiał wpierw zrozumieć wiele rzeczy: zrozumieć
cesarza i papieża. Pojąć siebie w tym rozdrożu, w polu tych wielkich złotych szczypiec,
które zawierało w sobie dzieje całego świata” (s.95).
Jest już ta złota obręcz w jego posiadaniu (własnoręcznie wydobył ją z grobu
Szczodrego), gdy spotyka Barbarossę i obaj próbują (jak przyjaciele) rozmawiać
o sprawie swoich przyszłych decyzji i działań. „Słowa, słowa, słowa” – pada ich wiele,
ale czy obaj się porozumieli?: „…gorączka biła od ich słów, bo Henryk się wreszcie
zapalił i począł mówić równie niezrozumiale i gwałtownie. Czy się rozumieli? Czy te
same pojęcia nazywali tymi samymi słowami? Zdawało im się, że tak. […] „… chcieli
stworzyć rzecz większą i jedyną. – I będzie jeden pasterz i jedna owczarnia – powtarzał znowu i Henryk, i Fryderyk, ale jak tu odnaleźć ową jedność?” (s.100). Problematyczna jest ta wizja „jedności”. Cesarz mówi o „jednym prawie”, Henryk chciał „powiedzieć »jedna miłość«, może »jedna wolność«”. Złotobrody dowodził, „że wszystko, co rozdrobnione, sproszkowane, słabe i odłogie, musi się zjednoczyć, scałokwać,
powstawać” […]„ – Stworzyć coś można wówczas, gdy się czuje jak jeden – […] nie
można mnożyć się w sobie i dążyć, jakbyśmy z jednego miasta chcieli wyjechać wszystkimi bramami naraz. Cel musi być jeden, bo żywot jest jeden, Bóg jest jeden i prawo
jedno”(s.100).
Taka wizja świata, zamknięta w średniowiecznym uniwersalistycznym znaku róży
i krzyża (symbolach boskiego światła i ziemskiego bytowania) i siła argumentów
Fryderyka zdają się przekonywać polskiego księcia; ale jednocześnie ten kierunek
działania od wielkości do jedności wydawał się mu instynktownie kierunkiem ku
śmierci. Dlatego w imię obrony życia argumentuje, że wszystko „… musi zapuścić
31) J. Iwaszkiewicz, Czerwone tarcze, Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej, Czytelnik, Warszawa 1971, s.60. Cyfra
w nawiasie po cytacie zamieszczonym w tekście odsyła do tego wydania.
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korzenie, rozwinąć liście, wydawać kwiaty, owoce, nasiona, które w ziemię zapadną,
a potem się wszystko obraca w nicość, przekwitnione i zakończone – staje się wtedy
jedyne” (s.100). Odrębność zdaje się księciu prawem życia; więc gdy Polska ma żyć
musi być odrębna, zrozumie to za sprawą późniejszych doświadczeń. Henryk w miejsce cesarskiego „jednego prawa” stawia „jedną miłość” i zaczyna „…zaprzeczać , […]
bronić drobienia się od wielkości ku małości; zagrody bronił, komórki pszczelej, celki,
w której także zamykał się cały świat”(s.100). Autor powieści już podczas tego spotkania „przyjaciół-wrogów” uoczywistnił odmienne racje stanu i poglądy na temat
rozumienia jedności przez Henryka Sandomierskiego i przyszłego cesarza. Fryderyk
pragnie ziścić plan swego przewodniczenia nad zjednoczonymi państwami chrześcijańskimi, Henryk marzy o zjednoczonej Polsce, jej neutralności i randze w nowej
Europie. Świadomość odrębności celów staje się wyraźniejsza, gdy książę zostaje sam
na sam ze swoimi myślami; podobna psychomachia jest też konkluzją monologu podmiotu wiersza Do S.B z tomu Powrót do Europy, w którym mimo wzajemnego zauroczenia, rzeczywistość świata (natury) mąci uczucie między przyjaciółmi: „Mnie zostaw, piękny przyjacielu,// Na pastwę kontemplacji straszniejszej od śmierci”. Także
słowa z utworu Manuel i Menes mogłyby się stać sygnałem przemyśleń Henryka
o roli, jaką wyznaczył mu cesarz-przyjaciel: „…dziel się więc dziełem moim,//Jestem
ci nowy wódz: stań strażą moją,//Wspólny nasz znak, poznaliśmy się obaj.//Kto
kradnie cześć, ten słucha własnej dłoni – //Szlachetnych pęd za wodza głosem
idzie.//Ja pan, ty paź – święceni jednakowo”. Fascynacja osobowością Barbarossy nie
unicestwiła jednak w Henryku głębokiego poczucia odrębności interesów narodów
i państw. Gdy klęczy przy koronie cesarskiej sprawując nad nią opiekę, na prośbę
przyjaciela, utwierdza się w przekonaniu o odrębności Polski: „Wielka jest ręka cesarska, i wielka jest jedność imperium, ale przecież jest Polska i jest Kraków i Płocko,
i Gniezno, i Wrocław, i Halicz. I aby nie usnąć, począł Henryk wyliczać sobie wszystkie
grody polskie i gdzie kto na jakim grodzie siedział, i poczuł, że, ci, co pola koło tych
grodów uprawiają , śmieją się z cesarskiej korony i śmieją się z tego, że jej Sclavonia
hołduje” (s.119). Wyraźna to aluzja autora Czerwonych tarcz do miniatury z ewangeliarza Ottona III, pochodzącej z 1000 roku, przedstawiającej cztery postacie uosabiające Rzym, Galię , Germanię i Sclavonię, składające hołd niemieckiemu cesarzowi.
Przywołana alegoria uświadamia Księciu Sandomierskiemu utrwalone już ponad stuletnią tradycją przekonanie o prymacie cesarstwa niemieckiego w Europie. I budzi się
w Henryku myśl krytyczna słów przyjaciela i rodzi się przeświadczenie, że „Ma Fryderyk swoją rację, kiedy o jedności władzy mówi i kiedy mówi o jednym źródle prawa;
ale i Eugeniusz III, choć z Rzymu uciekał, w te same słowa powiada, iż jeden ma być
pasterz i jedna owczarnia. A przecież Chrobry i Szczodry, i Krzywousty, i Kazimierz,
dziad ojcowy, […] koło swego chodzili i swoje robili, i włodarzyli, i powiększali,
i granice znaczyli szeroko. Cesarska korona piękna, ale i obrączka złota z grobu wydobyta, którą u siebie chowa, słodka jest, bo własna, przez własnych dziadów robotą
i wieczną walką dobyta” (s.119). Modlitwa i prośba do Boga „o koronę Polski dla
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siebie na tym świecie, a o wieczną na tamtym” jest wynikiem wewnętrznych rozterek
Henryka i imperatywem dalszych jego działań.
Książę Sandomierski, Piastowicz skoligacony z władcami Europy, esteta, wykształcony i wrażliwy na nowe doznania pragnie poznawać świat i zrozumieć jego prawa.
Pobyt u króla Rogera na Sycylii uświadamia mu, jak znikoma jest wiedza o jego państwie wśród możnych świata. Czy Polska musi pozostać na jego peryferiach? Nie było
jej na srebrnej mapie króla i próżno Henryk wskazywał miejsca poza jej obrzeżem,
daleko za Magdeburgiem, gdzie jest Wrocław, Kraków, Poznań, Sandomierz. Ale
„…król machnął ręką. Tak daleko, to musi być coś zupełnie nieciekawego, a może po
prostu ten młody człowiek blaguje, nie ma za Niemcami żadnego już kraju” (s.147).
Autor powieści zda się stawiać sobie i czytelnikowi pytanie; czy można istnieć bezpiecznie poza centrum, na jego peryferiach utrzymać polityczną i kulturową niezależność?
Podróż do Jerozolimy była czasem namysłu i poszukiwaniem sposobu powiązania
wszystkich wątków planowanej misji zjednoczeniowej. Przemierzane i poznawane
z przyjaciółmi krainy wschodu były tak różne od swojskiego, bliskiego chociaż siermiężnego Sandomierza, że choć piękne i egzotyczne zdawały się księciu nieodgadnione i czasem demoniczne. Po odbytej pielgrzymce Henryk powraca do swej dziedziny i próbuje zmierzyć się z zastaną rzeczywistością. Czyni fundacje na rzecz templariuszy (Iwaszkiewicz zmienił nazwę zakonu, bo źródła historyczne wskazują, że byli
to joannici), objeżdża swe ziemie w białym płaszczu z czerwonym krzyżem, pragnie
się bogacić, aby móc urzeczywistnić plany sięgnięcia po tron krakowski. Ale wojna
potrzebuje pieniędzy; te zbierane zachłannie przez poborcę muszą ubożyć poddanych. Pojawiają się wątpliwości „…czy jego polityczne cele, słuszne i wielkie, mają na
celu szczęście jego ludzi? Co ma on zamiar zrobić dla nich? Czy naturalny bieg sproszkowania, rozdrobnienia, któremu się będzie usiłował przeciwstawić, nie da tamtym,
[…] większej szczęśliwości?” (s.257). Jednak w imię wielkiej polityki wyzbywa się wątpliwości: „On wie lepiej od nich, czego im potrzeba: wielkości. […] – Ja im dam to,
o czym nie marzyli”(s.258). Bierze „na siebie odpowiedzialność… za wszystko” i przybiera postać męża opatrznościowego.
Jednak historia zweryfikuje jego stanowisko; oczywiście historia kreowana
w powieści, bo wydarzenie jest absolutną fikcją, która nie ma źródłowego wsparcia.
W 1157 roku cesarz Barbarossa wyruszył na Poznań; dochodzi między dawnymi
przyjaciółmi do drugiego spotkania w Krzyszkowie. Wcześniej wysnuwany wątek
relacji Niemcy – Polska; Barbarossa – książę Sandomierski znajdzie teraz swój końcowy akord. W obliczu klęski Bolesława Kędzierzawego cesarz proponuje Henrykowi
pomoc w zjednoczeniu Polski, może nawet koronę królewską za cenę hołdu lennego.
Z pozycji siły wyjaśnia sytuację: „Przecież ja was podeptałem. Śląsk spalony, Wrocław,
Bytom, Głogowa w prochu. Przez Odrę przeszliśmy jak nic, Poznania oczywiście nie
obronicie, […] Mam was w ręku”(s.276). Marzenie o odrębności i suwerenności zostało zweryfikowane, bo to wszystko, co podczas pierwszego spotkania urzekło księcia
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i pozwoliło nazywać Fryderyka przyjacielem, opadło teraz jak maska, ukazując prawdziwe oblicze cesarza niemieckiego. Cesarskie rozstrzygające pytanie: „ – No, bierzesz
te Polskę ode mnie, czy nie bierzesz?” musi doczekać się riposty księcia: „– I będzie
jeden pasterz i jedna owczarnia. Nie, ja nie będę twoją owcą, cesarzu” (s.278). Młodzieńcze ideały nie sprostały bezwzględnym prawom polityki i władzy. Teraz rozchodzą się drogi dwóch przyjaciół-wrogów. Czerwone tarcze są rozrachunkiem z mitem
rycerskiego, wodzowskiego Barbarossy stworzonym przez poetów niemieckich, a tak
skwapliwie zaanektowanym przez młodych Niemców, w drugim i trzecim dziesięcioleciu XX wieku. Powieść jest także legendą o straconych złudzeniach, którymi okazała
się idea kulturowego zjednoczenia państw, jako antidotum na polityczne antagonizmy trawiące Europę. Oczywiście stosunek do Niemiec, ich historii i kultury, jest
w twórczości Iwaszkiewicza bardziej złożony i ta powieść historyczna nie wyczerpuje
w najmniejszym stopniu tego zagadnienia; jest co najwyżej jednym z jego aspektów. Czerwone tarcze są utworem o wyrazistej historiozofii, ale i rodzajem rozrachunku ze współczesnością, która powieść zrodziła. Partnerstwo kultur było oczywiste
w świadomości ówczesnych polskich intelektualistów, ale z perspektywy intelektualistów Zachodu słabo czytelne. Iwaszkiewicz podjął niebanalną próbę zbliżenia tego,
co pozornie odległe. Zupełnie poza nurtem niniejszego wywodu pozostały treści
dotyczące postawy człowieka, głównego bohatera, wobec historii i własnego losu.
Jakie nastawienie, bierne czy czynne daje szansę ominięcia dramatu jednostki niezdolnej do działania? Estetyczna wrażliwość i refleksyjność natury Sandomierskiego
księcia każe ostatecznie zaniechać zamiarów bratobójczej walki. Człowiek przemija,
a jego zamiary i czyny stają się znikome wobec niezmienności świata.
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MATEMATYKA – EROTYKA – POETYKA
(IMPRESJA QUASI-STRUKTURALISTYCZNA)

Wprowadzenie za jeden grosz
Szanowny Panie, Przesyłam korektę z prośbą o szybki zwrot; pozwoliłem sobie na kilka retuszy ze
względu na drastyczność pewnych wyrażeń - co innego książka, co innego czasopismo. Z wysokim szacunkiem
Mieczysław Grydzewski

– Tak pisał 23 lipca 1935 roku do Emila Zegadłowicza redaktor naczelny „Wiadomości Literackich”. Sprawa była pilna – dotyczyła bowiem publikacji fragmentu powieści, która za niespełna dwa miesiące wywoła największą w dziejach polskiej
literatury burzę – i delikatna, gdyż doświadczenie redaktora, zaangażowanego w druk
wielu kontrowersyjnych utworów, pozwalało (kazało) przewidzieć, że fragment może
przynieść ryzyko przedwczesnej awantury, a w niedalekiej przyszłości stać się jednym
z czterdziestu pięciu prokuratorskich uzasadnień konfiskaty książki. Niewiele zachowało się z bezpośrednio poprzedzającej debiut Zmór intrygującej korespondencji
pomiędzy Grydzewskim i Zegadłowiczem: kilka firmowych pocztówek adresowanych
do pisarza, ani jednej na nie odpowiedzi i ani jednego maszyno- czy rękopisu, na
którym znajdowałyby się ślady „oczyszczającej” korekty. A jednak – Zmory były już
ukończone, książka drukowała się przecież w wydawnictwie Hoesicka, dzięki czemu
można się domyślać, że tekst, jaki otrzymał Grydzewski, nie różnił się od tego, którego
całościową premierę starannie zaplanowano na 15 września 1935 roku. Zatem dzięki
porównaniu fragmentu powieści publikowanego w 32. numerze „Wiadomości Literackich” pod tytułem Iosziwara wołkowicka (bo tak został nazwany) z autografem
i pierwszym wydaniem Zmór, można w miarę dokładnie zrekonstruować wszystkie
redaktorskie „retusze”.
Prócz zmian dotyczących pisowni w wyniku „poprawek” zniknęło z tekstu sześć
wyrażeń uchodzących zarówno wówczas, jak i dzisiaj za wulgarne, dwa mogące
obrazić uczucia religijne i jedno – skądinąd niewinne – słowo “grosik”. Jaka była idea
dyskwalifikująca dwie pierwsze grupy wyrażeń, nietrudno się domyślić. Wulgaryzmy
nazbyt łatwo mogłyby zostać poddane prokuratorskiej interwencji w myśl uchwalonego zaledwie trzy lata wcześniej 214 artykułu kodeksu karnego, dotyczącego
zwalczania pornografii i nie byłby to precedens. Obraza uczuć religijnych, pomimo
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usunięcia najdrastyczniejszego zdania dotyczącego swoiście mistycznej satysfakcji,
jaki przynosił stosunek z księdzem, i tak się dokonała, wybuchając trochę przedwcześnie anonimową – jak nazwał ją sam Zegadłowicz – „prarecenzją” w katolickim
„Dzwonie Niedzielnym”, „pod skromnym i oryginalnym tytułem Świętości nie szargać”. Jednakże skąd wzięły się zastrzeżenia Grydzewskiego do „grosika”? Pozostawiony sam sobie grosik nie mógł być przecież ani bluźnierczy, ani pornograficzny. Za grosz
w nim nacechowania erotycznego, chyba że w ograniczonym intymnością dyskursie.
Tylko że dyskurs taki, nieczytelny dla niewtajemniczonych, bezpośrednio w intymność zaangażowanych, nie stanowił zagrożenia ani dla opowieści, ani dla gazety. Inna
funkcja określa język, który skupiony jest bardziej (a może przede wszystkim) na
„mówieniu do...” niż „mówieniu o...” Więcej nawet, gdyż w dyskursie intymnym język
sam skazuje się na fragmentaryczność, słowo wykracza poza siebie i nie tyle mówi
nawet, bo nie taka tu jego rola, co pieści.
Tych znamion Iosziwara wołkowicka na pewno nie posiada. Jest opowieścią,
w której wydobycie intymności (jej zdradzenie) stanowi istotę nie mniejszą od samej
historii. Pierwotnie nominałowa zawartość znaku, jakim jest “grosik”, nie ma tu żadnego znaczenia. Problem płacenia za miłość lub tak niskiej za nią stawki mógłby dla
pruderyjnego czytelnika stać się przyczyną zgorszenia, tylko że nie o pruderię tym
razem chodzi. Mogłoby tak być, gdyby problem dotyczył jednego “grosika”. Ale
w Zmorach, w przeciwieństwie do Iosziwary wołkowickiej nie ma jednego “grosika”;
tam są dwa “grosiki”, a to już zupełnie inna sprawa…
Rozwinięcie za dwa grosze
Rozpoczyna się Iosziwara wołkowicka skromną prezentacją lekko zawianego wuja
Wacława. To jednak tylko entre, trochę zlekceważone dobitnością krótkiego pojedynczego zdania, którym narrator wprowadza głównego bohatera: „Mikołaj był sam”.
Osamotnienie młodzieńca zdaniem w wyodrębnionym akapicie staje się niemal podtytułem opowieści. Nic w tym dziwnego, gdyż to jego historia zostanie opisana, jego
rozterki ocenią wydarzenia i za jego wzrokiem podąży narrator. Samotność Mikołaja,
którego jedynym towarzyszem w tym momencie jest Wacław, określa również podobny, choć nietożsamy, status drugiego bohatera. Może to właśnie stąd wynika pomysł
wuja, który – dostrzegłszy fizyczną dojrzałość siostrzeńca – postanawia zafundować
mu inicjację seksualną. W tym celu, oderwawszy od „ogłupiającej” lektury, zabiera
osiemnastoletniego młodzieńca do jednego z dwóch miejscowych domów publicznych. Tam, pozostawiając siostrzeńca do „wyedukowania” dojrzałej, lecz doświadczonej w zawodzie „madame Lujzie”, sam zabawia się w drugim pokoju z młodszą
pracownicą przybytku – Wikcią. Melancholijny Mikołaj nie wyraża jednak ochoty na
inicjację i ignoruje umizgi właścicielki lokalu, co ta po kurtuazyjnych dąsach – zapewniona wcześniej, że „i tak herr oficial zapłaci i Wiktę i ją” – przyjmuje z obojętnością,
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po czym, korzystając z wolnej chwili, oddaje się wygodzie i marzeniom. I w tych właśnie marzeniach pojawia się ów intrygujący grosik:
(…) tak miło, gdy ktoś inny za człowieka pracuje; szmery i przygniaty z drugiego pokoju, były
jakby rytmiczne zapewnienia: fabryczka idzie! – a ja sobie siedzę wygodnie – ręce na brzuszku –
ciepło w pokoju – a mająteczek się zwiększa – o grosik, o grosik – ale zawsze.

Przyznać trzeba sprawiedliwie Grydzewskiemu szczególną wrażliwość czytelniczego oka i ucha. Usunięcie jednego „grosika” z tekstu uderzyło w erotykę dobitnie.
Zauważył bowiem redaktor zasadę oczywistą do tego stopnia, że niemal niezauważalną. Powtórzenie „grosika” nadaje słowu silne nacechowanie erotyczne. Mówiąc dobitnie, choć nieco mniej po ludzku, można by powiedzieć, że nie tyle przez wybór
jednak, bo w tym wypadku nie byłby niczym więcej niż znakiem najniższej jednostki
pieniężnej, o którą wzrasta majątek madame, ile przez kombinację. Powtórzenie nadaje rytm, a ten, wdzierając się niedyskretnym amfibrachem w ucho czytelnika,
odpowiada porządkowi tego, co dzieje się za ścianą: kopulacji wuja Wacława i Wikci.
Moneta nie traci, co prawda, swojego pierwotnego znaczenia, ale podwojona staje
się równocześnie znakiem „szmeru i przygniatu”, „rytmicznym zapewnieniem”, erotyczną ekstazą.
W ekstazę – twierdził z Okazji grzechu pierworodnego Artur Sandauer – popada zarówno
człowiek, jak i zwierzę, gdy znajdą się w ogarniętej namiętnością gromadzie. Jej cechą widomą
jest rytmizacja. Członkowie kolektywu muszą uzgodnić gesty czy okrzyki, co sprawia, że granice
między nimi się zacierają. Pojawia się tendencja do wszechupodobnienia, do zbiorowego jakby
przejścia na »ty«. (…) Nasila to jego uczucia, to zaś z kolei nasila objawy. Powstaje błędne koło,
wir psychofizyczny, który kończy się paroksyzmem.

Wiele z tego można odnaleźć w opowieści Zegadłowicza. Narrator – pozostając
w pierwszym pokoju przy „bezkontaktowym dwugłosie myśli” erotycznie nieskojarzonej pary – nie przedstawia seksualnych zmagań naocznie, a jednak niczego innego
nie opowiada. Kopulacja jest śledzona dźwięczącym monetą rytmem marzenia madame Lujzy, a szczyt erotycznego uniesienia wyraźnie znaczony: najpierw myślą oczekującego na wuja Mikołaja, że „chyba wnet skończy”, potem – kiedy do tego dochodzi
– „trzaskiem i łomotem” rozlatującego się łóżka. Wynikła z tego „kotłowanina nóg
i rąk wysoko sterczących” niweluje różnicę pomiędzy kochankami. „(…) głowy sięgały
kolan – nogi wyrastały z miejsc praktycznie niestosownych”, zdepersonalizowane
części ciała mieszają się ze sobą i fragmentami pościeli, a „szukający po podłodze rozcapierzonymi palcami zgubionej równowagi” wuj, usiłuje wciągnąć na siebie koszulę
partnerki. Znaczona podwójną monetą kopulacja kończy się całkowitym sparzeniem;
ekstatycznie nie-człowieczym, prawdziwie-naturalnym, tj. zwierzęco-niekulturowym; prześcieradło zostaje „pomięte nieludzko”, tworząc „nieznośny wilczy dół”,
ekstatycznej katastrofie towarzyszy przekleństwo „psiakrew”, wuj – jak czule
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komentuje jego ruchy partnerka – to „stara świnia”, a Wikcia, zgodnie z wytycznymi
matczynej nagany, „na psy schodzi”, konstatując to równocześnie, że „jak umrze to
i tak żaby w niej mieszkać będą”.
Jednakże nie tylko rytmem zyskuje „grosik” wymiar erotyczny, lecz również jego
podwójnością. W opowieści erotycznej liczba jest nie mniej istotna. „Dualis, to liczba
«my» ekstatycznego, czyli seksualnej pary” – zauważa również Sandauer, odwołując
się tym samym do zaniechanej przez współczesne języki reguły. Pomimo archaiczności tej zasady, język Zegadłowiczowskiej opowieści realizuje ją z szczególną starannością. Nic w tym dziwnego. Liczba dwa w erotycznym dyskursie zajmuje pozycję
uprzywilejowaną, wręcz fundamentalną. Bez pary – mniejsza o to czy spełnionej, czy
nie – nie ma mowy o romansie. Obiekt westchnień pozostaje zawsze w zasięgu świadomości kochanka. Odzyskana czy utracona, połączona czy rozbita, bliska czy oddalona, dwójka być musi (!). To wokół niej organizuje się cały dyskurs i tylko na niej się
skupia. Cokolwiek się stanie, ktokolwiek się pojawi, stanie się i pojawi wobec niej, bo
wszystko zaczyna się od pary i wszystko na parze lub z parą kończy.
Jej dwoistość (parzystość) nie będzie jednak arytmetyczna, a tym samym nie
może być – jak tego chciał Sandauer – ani gromadna, ani kolektywna. Tu nie ma miejsca na socjologię czy buchalterię. W porządku dyskursu erotycznego status znaku
„dwa” jest szczególny. Wyrasta z arytmetyki, ale równocześnie arytmetyce się wymyka, bowiem bardzo niechętnie poddaje się działaniom. Na erotycznej osi liczb dwójka
jest liczbą początkową. Przed nią mieści się wybrakowana jedynka, za nią – budząca
niepokój nadwyżka. Nie jest więc sumą, gdyż nie wynika z dodawania „ja+ty”, czy
nawet „ja+ja”. „Ty” zdyskwalifikowałoby przecież intymność, a podmiotowe „ja”,
uprzedmiotowiając drugie, samo skazałoby się na wyobcowanie. Zatem nie dodawanie spaja erotyczną parę, lecz połączenie, scalone dwa, parzysta jednolitość – stereolit. Ich rozdzielenie nie tyle przyniosłoby w wyniku dwie jednostki, ile rozczłonkowałoby elementarną (?) całość.
W opowieści erotycznej, wobec szczególnego statusu dwójki pozostałe liczby zyskują swoiste znaczenie. Niekompletność jedynki, jeżeli nie wynika z opuszczenia czy
rozłączenia, lecz osamotnienia, staje się znakiem erotycznie niespełnionym, liczbą
ujemną, z jakichś przyczyn niezdolną lub niechętną scaleniu, która spełnia się w rytualnej imitacji stosunku.
W Zegadłowiczowskiej historii, która służy tu przykładem „Mikołaj był sam”, i chociaż dla czytelnika fragmentu większego niż zamieszczony w „Wiadomościach Literackich” nie jest tajemnicą, że jego odosobnienie wyraża tu jeszcze tęsknotę za Balbiną,
niemniej ustami wuja zostaje on zaopatrzony również w drugą możliwą (bodajże
popularniejszą) interpretację:
– cię tam pewnie świństw różnych uczą koledzy – znam ich, cholera buzeranty;
– a tobie pewnie kasper furczy – bo jakżeby inaczej – ośmnasty masz rok.
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Zresztą to ta uwaga rozpoczyna w opowiadaniu właściwą wyprawę w poszukiwaniu dopełniającej Mikołaja (wuja Wacława również) pary.
Nieco inną kwestią pozostaje status niepokojącej nadwyżki, której najczęściej
spotykanym schematem byłby zapewne trójkąt. To znowu dziwna (szczególna) arytmetyka. Nadkompletność trzeciego wobec pary wynika bowiem z jego niekompletności. Dodany trzeci pozostaje osamotniony, pozakompletny; pojedynczy, więc ujemny; niebezpieczny, gdyż pojawiając się w towarzystwie kompletnej pary narusza jej
jednolitość. Wszak częściej gotów on odjąć lub dzielić niż dodawać. Powiedzmy jednak, że w gruncie rzeczy nie chodzi o trzeciego nawet, lecz każdego nieparzystego
(pozaparzystego).
Mnożenie par nie jest groźne ani podejrzane. Jest co najwyżej perwersyjne. Każda
z nich, bez względu na ilość, i tak będzie się realizować samodzielnie. Niegroźny także
(choć podejrzany) samotnik (nie osamotniony!) żyjący bez kompletu jeszcze lub za
kompletem tęskniący. Erotyczna pojedynczość kompletuje aktywność autoerotyczną
samodzielnością. Wszelako niebezpieczny będzie ten, którego opowieść doda po to,
żeby odjąć. Nieistotne, czy będzie trzecim, piątym, czy jedenastym. Jego pozakompletność opowieść potraktuje (w zasadzie traktuje cały czas) podejrzliwie, gdyż może
być zaraźliwa.
Paradoks erotycznej arytmetyki polega na tym, że pojedyncza nadwyżka, pojawiająca się obok dwóch par, nie zsumuje się w piątce, lecz w potencjalnej możliwości
zaistnienia dwóch trójkątów, podobnie jak dwa trójkąty nie skompletują trzech par
w erotycznie dopuszczalnej szóstce (choć taka realizacja jest możliwa w rozwiązaniach komicznych) lecz, pozostając wynikiem pomnożenia dwóch trójek, dadzą szóstkę nieparzystą.
Wróćmy teraz do „wołkowickiego lupanaru”, bo oto nieparzystość jest właściwą
i wielokrotnie sygnalizowaną przyczyną pozbycia się trzeciej pracownicy przybytku
madame Lujzy, „piersiastej Poldzi”. Zgodnie z sugestią wyrażoną przez wuja Wacława
zaraz po przyjściu do lokalu, zostaje ona wysłana po wódkę. Ale przecież wuj – główny
inicjator i sponsor całego zajścia – bezbłędnie rozpoznaje jedynkowo-onanistyczną
samotność swojego siostrzeńca, a więc zna szczególne reguły erotycznej arytmetyki.
Zna je również Zegadłowicz, a zatem zna je także narrator.
Liczba dwa tworzy nie tylko rytm i pary. W opowieści Zegadłowicza parzystość
w ogóle staje się znakiem aktywności erotycznej. „D r u g i pokój” odpowiada przecież
przestrzeni miłosnych zmagań wuja Wacława i Wikci, gdy w p i e r w s z y m madame
Lujza i Mikołaj, jako dwie jedynki, pozostają w – odpowiadającym zawieszeniu erotycznej spółki – „b e z k o n t a k t o w y m d w u g ł o s i e”; to w „drugim pokoju „miłość”
i „łóżko” stanowią „połączone dwie instancje”; z kolei jurność garbatego klienta,
który swoim przyjściem neutralizuje erotycznie niebezpieczną samotność Poldzi,
zostaje podsumowana jako „idąca e i n s – z w e i –”. Podwójność wyznacza również
granicę rozmyślań madame. Oto bowiem, nacechowane erotycznym rytmem „grosiki”, powracają do swojej postaci nominałowej. Wymiar ten nie kwestionuje jednak
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już nabytego. Wręcz przeciwnie – „Znużona nieco j e d n o s t a j n y m i objawami życia
i własnym starzeniem napominana” właścicielka lokalu znajduje, dzięki rytmicznej
monecie, odpowiednik zapomnianej przyjemności w „słodkim marzeniu” o rozbudowie firmy w „większym mieście”. Wywołujący westchnienia „mistycyzm jej myśli,
tęsknota” nie posługuje się przecież inną liczbą, jak tylko parzystą: „ma s z e ś ć, no
najwyżej ó ś m solidnych panienek”, „t r z y s t a koron miesięcznie na czysto”, „wyżywienia swego nie ma co liczyć, bo j e d n o z d r u g i m…” Intymna kalkulacja, kompensująca erotyczne „znużenie” w rachunkach, przekwalifikowuje drobne monety
w stymulant.
„(…) – jeszcze rok, jeszcze d w a – a potem szlus!” – wzdycha starsza pańcia. I chociaż – wedle jej własnych słów – „już woli spokojną zabawę w mamę i tatę”, niemniej
dwójka zobowiązuje. Korzyścią nie jest przyjemność, przynajmniej ta fizyczna, korzyścią i przyjemnością zarazem jest j e d n a k zysk. Rytm grosika i rytm kopulacji
przenikają się nawzajem, dopełniają i uzupełniają swoją zawartość. Skoro kopulacja
opowiada się dźwiękiem monety, dla madame Lujzy rytm kopulacji jest przede wszystkim opowieścią o pieniądzach. Oba porządki przenikają się i znaczą to samo. Parzysta, więc erotycznie aktywna, buchalteria, prowadzona w myślach przez Lujzę, sama
nabiera rytmu, tym samym staje się owym swoistym rytuałem imitującym seksualny
kontakt, ale przecież przynoszącym porównywalną satysfakcję. Mówiąc najprościej –
nie tylko opowieść liczy, liczy również madame Lujza, a licząc kopuluje. Zresztą posłuchajcie państwo sami:
(…) – wieczorem w czarnej sukni przyjmuje w salonie – i żeby były obrazy: zachód słońca za
lasem, śnieżny widok i tympodobne ładne landszafty – sami lepsi panowie: »bardzo proszę«,
»pan tak łaskaw«, »jest brunetka, ofszem, fesz«, »tak naturalnie, zna się na rzeczy« – – wszędzie
czyściutko, podłoga wyfroterowana, dywaniki, przytulnie, miękko, pluszowo – – w jej pokoju
»wstęp obcym wzbroniony« – jak w kapliczce, święte obrazki, woda święcona w kropielniczce
przy drzwiach, na stole album, jugenderinerungen, książeczka rachunkowa, budżet, porządnie,
buchalteria, systematycznie – – aż westchnęła –

Wytchnienie od aktywności erotycznej przynoszą w opowieści liczby nieparzyste,
które stają się synonimem końca wszelkich praktyk seksualnych. Oporny wobec
inicjatywy wuja i umizgów właścicielki lokalu Mikołaj w gruncie rzeczy cały czas jest
sam. Wszelako osamotniona pojedynczość – o czym była już mowa – nie musi być
dekompletująca. Dekompletującą i zamykającą aktywność będzie tu konsekwentna
pozaparzysta nadwyżka.
Zbędna jest narratorska dosłowność, gdyż przyniesienie przez Poldzię „p i ę t n a st u centów” (przysługującej Lujzie połowy parzystej kwoty) w wystarczający sposób
informuje o zakończeniu obsługi garbatego klienta. Zresztą chwilę wcześniej, prosząc
„niek tam państwo teraz nie idą, bo przyszedł ten zugsfirer garbaty – ale za pięć minut
będzie fertig” Poldzia nie mniej dosłownie wyznacza granicę wątpliwych możliwości
seksualnych interesanta. Dystans piętnastu minut oddziela ekstatyczną katastrofę
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Wikci i wuja Wacława od momentu, kiedy „wszystko wróciło do normy”. Nieco później, podczas p i ę c i o o s o b o w e j biesiady, t r z e c i a szklanka wódki wyznacza finał
jakiejkolwiek aktywności wuja.
„Wtedy Mikołaj zarzucił na siebie płaszcz i wybiegł szybko” – informuje narrator.
Być może jest to wynikiem braku zgody na status piątego w zabawie, a może lepiej nie
ryzykować już takiej interpretacji. Dość na tym, że t r z y k r o t n i e powtórzone j e dn o s y l a b o w e słowo „most”, po „rytmicznej”, czterokrotnie powtórzonej tym
samym słowem ucieczce, niczym zaklęcie zamyka erotycznie „bezkontaktową” przygodę o s i e m n a s t o l e t n i e g o młodzieńca.
Zakończenie prawie darmo
Na tym kończy się opowieść, którą w roku 1932 ogłosiły (niekompletnie) „Wiadomości Literackie”. Na tym można by skończyć również historię brakującego „grosika”.
Czy prawdziwą? Trudno powiedzieć, bo niewiele tu ponad poszlaki – poszlaki chętniej sugerujące niż potwierdzające fakty. Mogło się przecież i tak zdarzyć, że brak
niewinnego na pozór słowa nie był wynikiem interwencji Grydzewskiego, lecz zecerskiej pomyłki, ale też wątpliwym wydaje się założenie, iż „grosik” został wykluczony
z fragmentu w wyniku dbałości o jego strukturalną jednolitość, gdyż słowo pasuje jak
ulał. Fakt konsekwencji buchalteryjno-erotycznego dyskursu opowieści jest ewidentny, a tyle przecież powinno wystarczyć. Historia, skoro jest prawdopodobna, nie
musi już być prawdziwa. No bo – mówiąc szczerze – ileż więcej może wytargować
opowieść o dwóch groszach, w tym jeszcze jeden grosz reszty.
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CUD CHAMOWA?
O DZIENNIKU INTYMNYM MIRONA BIAŁOSZEWSKIEGO

Przeprowadzka
Dialektyka tego, co „swojskie” i „obce” (a także „stare” i „nowe”, „znane” i „nieznane”) często skazuje drugi człon prezentowanych par koniunkcji na niezasłużoną
retoryczną kapitulację. Lektura wydanego – ponad trzydzieści lat po napisaniu –
Chamowa1, stanowiącego swoisty osobisty raptularz pisarza, zdaje się diagnozę
powyższą potwierdzać. Na zasadniczą część wspomnianego dziennika można spojrzeć przecież, jak na elegijny zapis czułego pożegnania z miejscem dla Białoszewskiego najważniejszym: lewobrzeżną Warszawą. Wszak honorowa przeprowadzka z placu Dąbrowskiego w czerwcu 1975 roku, będąca de facto przymusową eskapadą ze
stołecznego śródmieścia na praskie obrzeża Saskiej Kępy, nosi znamiona nie tylko
ludzkiego (urażona duma), fizjologicznego (przebyty zawał), ale niemal mitycznego,
rajskiego upadku:
Od starego zamieszkania
od Marszałkowskiej
od co było do zawału
od siebie
od tchu
Pomału pomału
chce czy nie chce
się
2
spadnie
1)
Po raz pierwszy (w całości) Chamowo ukazało się, jako odrębna edycja, dopiero w roku 2009. Wcześniej niewielkie fragmenty opublikował Białoszewski w piwowskim tomie Rozkurz (1980). Jak zauważa Tomasz Mizerkiewicz:
„Chamowo to książka nieco zagadkowa. Sokołowska przypomina w posłowiu, że Białoszewski wydał za życia tylko
wyimki z tego tomu, zaś druku całości zaniechał. Tekst nie był nawet przygotowany do edycji książkowej, jego część
spisano z wersji deklamowanej przez autora podczas seansów nagraniowych. Możemy niemal poczuć pewne zakłopotanie na myśl o tym, że zaglądamy nieproszeni do naprawdę własnego, intymnego notatnika. W każdym razie
okazuje się, że było to dzieło ważne dla autora, skoro tak uparcie przez rok komponowane, a potem konsekwentnie
odgrywane w wykonaniach głosowych, równocześnie było to dzieło nienadające się do natychmiastowego druku”.
Zob.: T. Mizerkiewicz: Wszystko dodane (przez) Białoszewskiego. „Nowe Książki” 2009 nr 11, s. 20.
2)
M. Białoszewski: „Odczepić się” i inne wiersze opublikowane w latach 1976-1980, [w:] Tenże: Utwory zebrane.
T. 7. Przygotowanie tekstu M. Sokołowska. Warszawa 1994, s. 31. W dalszej części szkicu korzystając z niniejszej edycji
operuję skrótem OS i odpowiednim numerem strony.
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Niedawny mieszkaniec śródmiejskiego edenu (wiemy, iż było TAM „jak na innym
świecie. Jak w niebie” – CH, 13) upada jednak prawem dziwacznej – nomen omen –
przewrotnej grawitacji: spada w… górę, „wywindowany” przez okoliczności życiowe
na dziewiąte piętro nowo wybudowanego PRL-owskiego wieżowca:
Dom ogromny, na dziesięć pięter wysoki, na ćwierć kilometra długi, stał szary i pusty. Na
podwórzu skorupy. Między domem a Trasą Łazienkowską ni to skwer, ni to łączka (CH, 6).

Zagubiony w rozległym labiryncie ustawionych gęsto kamiennych kopców
(„mrówkowców”, jak je nazywa) nowy lokator szuka topograficznych wyróżników
i punktów orientacyjnych, rozmyśla – jako wyniesiony „do góry” prorok – o trudnym
położeniu w „życiu i przestrzeni”:
ten korytarz cienki
wychodzi na Siekierki,
schody na Bródno,
do mnie trafić trudno nietrudno,
nie wiem, zależy od rozgarnięcia
jak przy fruwaniu,
a fruwanie jak pływanie,
ryba do Mahometa,
Mahomet do góry.
(OS, 47)

Niczym dawny nawigator, ukryty w bocianim gnieździe blokowego masztu (trop
ornitologiczny wróci kilkakrotnie w dalszej części szkicu), zmuszony jest wciąż na
nowo orientować się w nieznanej przestrzeni: zestawiać topograficzne punkty Ziemi
z gwiezdną mapą nieboskłonu, uzupełniać detale siatki kartograficznej, bez ustanku
dokonywać „porównań astronomicznych” i za każdym razem od początku „robić niebo z widoku”:
Mokotów dobry wieczorem. Wlecze się wysoko, długo, jak warkocze po Warszawie-komecie.
Widać pojazdy przemykające w dziurze z widokiem. Widać samochodowe przemykania Paryską
i Wałem Miedzeszyńskim w dziurach widoku. A na dalszej linii, wyżej, w innych łukach te
czerniakowskie. Na lewo daleko dyszel ze świateł gęsto, nieruchomych rzędem i ruchomych
między nimi. Niby od Wielkiego Wozu. Ta – Grochowska. Bo jaka? Muszę porównywać astronomicznie, robić niebo z widoku, bo samo się prosi, aż trzęsie. Przez odległość. Spod lewych
żeber coś mi się pcha, tętni. Serce zmaszynowiało. Za prędkie. Nie wiem, czy tu zostanę, czy nie
ucieknę (CH, 9-10).

Uważna medytacja dokonana w podniebnym „planetarium” uświadamia, iż Warszawa-kometa powoli i nieubłaganie niknie w świetlnym firmamencie perspektywy,
jej połyskliwy „warkocz” oddala się bezpowrotnie i zaciera nie tylko w rzeczywistej
optyce widzenia, ale też w prywatnej pamięci obserwatora. Podjęta przez Białoszewskiego astralna metaforyka zdaje się sugerować, iż stołeczne miasto-kometa żyje
w umyśle voyeura już tylko siłą bolesnej inercji – jako wspomnienie czegoś dawnego
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i istotnego, choć gasnącego. Jeśli powraca, to jako felix saeculum Varsoviae – na
zawsze utracone święte dominium: „główne miasto” (CH, 25), „większe miasto” (CH,
3
84), „miasto za wodami” (CH, 89), kraina po tamtej stronie Wisły-Styksu .
Wydaje się, iż odtąd życie toczy się już tylko w gorszym świecie, w jakimś pośledniejszym hic et nunc – w przestrzeni „warszawopodobnej” („Coś jakby tam, ale nie to”
– CH, 13), kłopotliwie wstydliwej („Śmieją się ze mnie, że co ja tu za Wisłą, po radzieckiej stronie” – CH, 109) i głęboko prowincjonalnej, archaicznej:
Pomyślałem, że trochę tu miasteczkowo. Z ulgą oglądałem ceglane bylejakości warsztatowe
w dzikim zielsku. Bezludnie. Z okna też nic. Nuda. Jałowo. Wsiowato. Tadzio powiedział, że tu
taki widok jak za szwedzkich czasów. Miasto się kończy, łąki (CH, 42).

Być może jednak kategoryczna odmowa powrotu za Wisłę, rozpaczliwa decyzja
o zostaniu „po radzieckiej stronie” sprawia, iż niepozorny, przaśny „geniuszek miej4
sca” zaczyna swego nowego lokatora nieoczekiwanie wabić i kusić. Choć zapowiadany „koniec epoki” śródmiejskiej (CH, 8), stając się równocześnie początkiem „nagłej hecy” praskiej (CH, 9) – rodzi wiele dylematów i Koheletowych wątpliwości:
No i tak, jak człowiek się dohodował pięknego placu, tylu drzew, od nicości, od błota i gruzów, to
musi to wszystko zostawić i w obcym kawałku miasta zaczynać od nowa, od dołów z wodami
i zajezdnych wozów (CH, 90).

Mimo licznych utyskiwań, „wydalony ze Śródmieścia” i „pokrzywdzony” (CH, 288)
przez los uchodźca odkrywa stopniowo walory peryferyjnej krzątaniny, nomadycznej
niegotowości życia „na zajezdnych wozach” i pierwotnego chaosu „unoszącego się
nad wodami” malarycznej Saskiej Kępy. Jako emigrant z innego świata, dopełnia
z czasem – i nie bez oporów – aktu trudnej adaptacji (i wstępnej akceptacji) nowej
rzeczywistości: czyni to jednak wedle własnych praw i prywatnych reguł.
Dom wschodzącego słońca
(z anachoretą w tle)
I właśnie w tym co najbliższe, podręczne, okołodomowe – w owym rozległym
(a nowym!) zaokiennym uniwersum, które za Freudem moglibyśmy określić mianem
3)
Takiego określenia – w kontekście eschatologicznych „znaków i sygnałów” w życiu Białoszewskiego – użył,
analizujący jego wiersze ostatnie, Jacek Brzozowski: „Zawał w 1974 roku, przeprowadzka przez Wisłę-Styks na Saską
Kępę w roku następnym (podkr. M.J.), pobyty w szpitalach i sanatoriach, wreszcie liczne podróże. Wszystko to wytrąca i wyrywa poetę z jego kontemplacyjnych „leżeń” w bezpiecznym kosmosie mieszkania, z jego leceń po znajomych
miejscach najbliższego i oswojonego świata i z całą ostrością, na różne sposoby uświadamia przybliżający się moment
odejścia”. Por.: J. Brzozowski: Wiersze ostatnie Mirona Białoszewskiego. W: Pisanie Białoszewskiego. Szkice. Pod red.
M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego. Warszawa 1993, s. 216.
4)
Zob.: M. Białoszewski: „Oho” i inne wiersze opublikowane po roku 1980. Przygotowanie tekstu M. Sokołowska,
[w:] Tenże: Utwory zebrane. T. 10. Warszawa 2000, s. 116. W dalszej części pracy stosuję skrót OHO i zgodną z niniejszym wydaniem paginację.
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heimlich – uporczywie zaczyna poszukiwać Białoszewski (chciałoby się powiedzieć:
jak zawsze) niecodziennych widoków, dziwacznych „efektów”, egzotycznych zdarzeń,
a więc eksplorować będzie wykwitłe na ciele życia „znamiona” nieoczekiwanego
i ślady niesamowitego (unheimlich)5. Potrzeba owa każe mu zapuszczać się w praskie
przestrzenie rozchwiane i nieuporządkowane, penetrować obrzeża i peryferia ludzkiej aktywności, enklawy panoszącego się chaosu porzuconych rzeczy i pleniącej się
dziko natury. Siłą podróżniczej (włóczęgowskiej?) determinacji odkrywał będzie i powoływał do życia (iluminował „na nowo”) miejsca jeszcze nietknięte ludzką ręką lub
już od ludzkiej ręki uwolnione. Stąd wszelkie próby łatwej geometryzacji przestrzeni,
zaprowadzania urbanistycznego porządku i administracyjne zakusy nadmiernej „higienizacji życia” witał będzie z lękiem i obawą:
Od międzypodwórza, wspólnego dla iluś naszych dziesięciopiętrowców, uklepują betony,
stawiają latarnie, coraz mniejszy będzie bałagan, jeszcze na lewo stoi obóz roboczy, goła ziemia
ze śmieciami, na niej zagródka i domek, i ileś wagonów. Boję się zbytniego porządkowania
(CH, 25).

„Wakacyjność” istnienia, przygodność i przypadkowość napotykanych form, nazwana w niżej przywołanym fragmencie: „zagrożoną bylejakością” bytu – oto wedle
Białoszewskiego wartość sama w sobie.
Moje odwiedzanie zakamarków Pragi było jednocześnie przyznaniem się do niej i potwierdzeniem wakacyjności. Grochów to potężny sąsiad, najbliższy. Ma dużo brzydko-ładnych uliczek,
niedokładności, kocich łbów, kamienic, igielnych uch i parkanów, wszystko w zielskach. Obrośnięty własnymi peryferiami. Bardzo to mi potrzebne, to obcowanie z zagrożoną bylejakością.
Nie tylko chyba mnie. Teraz kiedy ład i typowość napadają na wszystko, każde zamieszanie
cieszy. Nie przez przekorę. Jest potrzebne do życia. Wielu ludziom (CH, 68).

Determinujący plany zagospodarowania przestrzennego terror gierkowskiego
„ładu i typowości”, każący budować kolejne „nowoczesne domy, które mało intrygują” (CH, 81), tworzący trupie „sarkofagi ludzkości z betonu” (OS, 285) – staje się
zarzewiem osobniczego buntu, wyartykułowaną dyskretnie potrzebą swoistego obywatelskiego nieposłuszeństwa. Rodzi ideę rewoltującego myślenie (radosnego)
„zamieszania”, które pozwala ratować resztki człowieczeństwa i podtrzymywać wolę
istnienia w inaczej pomyślanych i wyszukanych albo odmiennie zaaranżowanych
scenografiach. Najpierw tych najbliższych, pozornie mało teatralnych:
Pokój z wnęką, kucheneczka, przedpokój i łazienka. Można spacerować od przedpokoju przez
pokój do kuchni, bo kuchnia ma wejście z pokoju, ma i okno (CH, 7).

5)
Oczywiście wszystko w ramach klasycznej dyrektywy: „Zwykłość musi być na tyle niezwykła, aby warto było o niej
opowiadać”. Zob.: M. Głowiński: Małe narracje Mirona Białoszewskiego, [w:] Tenże: Gry powieściowe. Szkice z historii
i teorii form narracyjnych. Warszawa 1973, s. 326.
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Już za chwilę jednak topografia najmniejszej komórki zamieszkiwanego „mrówkowca” objawi nieoczekiwany kontur ekstrawaganckiej świątyni dumania, świeckiej
„pół zakrystii” (CH,13). Swoiste betonowe mitochondrium – by pozostać przy użytej
w Oho animalnej metaforze – „mamuciego bloku” (OHO, 119) przekształcone zostanie (zależnie od wybranej optyki patrzenia) w baśniową głęboką „jamę” (CH, 157),
wyniosłą samotnię-latarnię (CH, 90), autonomiczne locus fundowane „trochę na pra6
wach antepedium” (CH, 13) lub romantyczną grotę pustelnika :
Więc palmowe gałęzie w dzbanie usychają, ale te, co na ścianach, wiszą. Bo zawiesiłem takie
pióropusze na patykach. Ognichy. Te pobrązowiałe wyglądają ośmiornicowato. Są między ścianą
a sufitem. Nie wiadomo, gdzie ich kosmate nogi, a gdzie cienie tych nóg. Chwilami wydaje się, że
już zaczynają latać jak pająki, jak dym. Bylice ogromne. Wielkości choinki. Kolor fioletowoszary.
Po przyschnięciu listków i krupek gałęzie zachodzą na swoje delikatne cienie, a te na świątki. Jak
koronki, bardzo skomplikowane (CH, 126-127).

Monstrualne kształty roślin, ich misterne koronkowe przeploty, a także efektowne
feerie barw, rzucane na ściany cieniste refleksy i transgeniczne rodowody gatunków
(„już zaczynają latać jak pająki”, „wyglądają ośmiornicowato”) – wszystko to wytwarza archetypiczny efekt zamieszkiwania dziewiczego pra-miejsca, ogrodu rozkoszy
ziemskich, bezludnej wyspy szczęśliwej. Nieprzypadkowo zatem warszawski „rozbitek”, praski Robinson (od lektury powieści Daniela Defoe rozpocznie Białoszewski
swój kolejny etap życia7) powracać będzie do odkrywania kolejnych walorów swej
podniebnej „chaty”. Repetytywny, uporczywy charakter prezentacji rajskiego, „zarośnietego żywym byciem” ustronia, uderza i w poniższym fragmencie:
Więc póki są (trzciny bagienne – przyp. M.J.), to przynoszę. Szkoda mi rwać, ale nie mogę się
nieraz powstrzymać. Więc są w pokoju trzciny z kitami, koronkowe brabanckie byliny, kolor też
koronek – fioletowy brąz. Liście chrzanowo długie, podobne do strusich piór. Ten sam układ
wygięć, przewieszeń. Niby unikam nastrojowości, ale zapalam świece do gregoriańskich
śpiewów i na suficie stoją, a czasem się chwieją cienie roślin. Zarośla. Chodzę między tym a tym,
świece oczywiście na podłodze, właściwie też od podłogi w górę, do sufitu. Chodzę od wieszaka
w przedpokoju do Nepomucenów na tyle kuchni. Zatrzymuję się na jednym końcu albo na
drugim. Patrzę w swój pokój z daleka. Robi się duży, ciepły i zarośnięty żywym byciem.
(CH, 168-169).

Przedmioty praktycznego użytku, tak cenione przez osiemnastowiecznego „pierwszego” rozbitka (warszawski Robinson wymieni tylko cztery: wieszak, łóżko, tekturową skrzynię i termos), wstydliwie ustępują miejsca gromadzonej z pasją sezonowej
– żywej i wysuszonej – florze, a także konsekwentnie rozmieszczanym w przestrzeni
domu, a całkowicie zbędnym z praktycznego punktu widzenia: „nastrojnikom”
6)
O idei swoistego feng shui i domowym tao Białoszewskiego, w odniesieniu do Chamowa i w sposób niezwykle
intrygujący, pisze w swej recenzji tomu Piotr Sobolczyk. Por. Tenże: Genius loc. cit. „Dekada Literacka” 2009, nr 5/6,
s. 92-94.
7)
Pierwszego dnia w nowym miejscu (14 czerwca 1975 roku) notuje: „Położyłem się do łóżka. Wszystko obce.
Otworzyłem Robinsona Cruzoe. Akurat na wylądowaniu na wyspie. Jestem zmęczony” (CH, 8-9).
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i świątkom. Wszelkie „rzeczy pospolite”, skwitowane katalogowym rejestrem drugiego zdania pierwszej strony intymnego dziennika, ulegają dość konsekwentnej tekstowej atrofii:
Już gotowe do przeprowadzki czekają: wieszak, który grał w teatrze, szafa po Romanie na płyty
i do siedzenia, skrzynia z podwórza z ręko- i maszynopisami, stolik od Teresy pod gramofon, dwie
torby książek, paka książek i walizka z paltem, piżamami, koszulami i przepisanym Szpitalem. Do
tego dołączy nowy tapczan à la Delacroix, dwa krzesła, szafeczka, i stoliczek – też nowe, jedne
z pawilonu na Przeskok, inne z „Emilii” (CH, 5).

Uważny czytelnik Chamowa i wytrwały tropiciel śladów „życia wewnętrznego na
Lizbońskiej”8 dorzuci jeszcze do skromnego inwentarza domowego: czajnik, mydelniczkę, dzban (CH, 28), lornetkę (CH,41), wzorzyste dywaniki do siedzenia na różowej
podłodze „w kolorze mortadeli” (CH, 202), szuflę nylonową, szczotkę z kijem, „dwie
nienoszone letnie marynarki”, płaszcz z podpinką „kupiony w Paryżu” (CH, 208),
spodnie węgierskie („chyba za ciasne”) i drugie („ładne”), czeski adapter, „etażerkę
9
z książkami przy łóżku”, „lampy perskie stojące na parapecie” , ręcznie szyte zasłony,
„tkaniny zwisające z kaloryferów” (CH, 13), „koszulę na ścierkę i cztery pary skarpetek” (CH, 48), torbę podróżną10, a także „lampę boczną” (CH, 131) i kupioną „w Sezamie lazurową, długą bańkę” (CH, 12).
Lista skatalogowanych utensyliów nie jest zapewne kompletna, choć znacznie
zbliżona do stanu faktycznego. Doskonale pokazuje ona ascetyczny wymiar
egzystencji lokatora podniebnego „blokowego / gwizdo-betonu” (O, 115)11, który
chce żyć w minimalistycznym duchu – „purytańsko, bez niczego” (CH, 13). Jednak
ograniczona do wyblakłych pustych ścian „naga egzystencja” jawi się na dłuższą metę
jako niemożliwa („Ale nie wytrzymuję. Ta biel” – CH, 13). Mniszy wystrój betonowego
eremu, wypełnionego skromną liczbą przedmiotów codziennych i „zakłóconego”
wdzierającym się do środka bujnym wirydarzem – nasyca Białoszewski przedmiotami
szczególnymi: rzadkimi, niezwykłymi, sakralnymi.

8)
Użyte cudzysłowowo określenie stanowi tytuł znakomitego szkicu Marii Janion, opisującego węzłowe zjawiska
twórczej egzystencji autora Obrotów rzeczy. Zob.: M. Janion: Życie wewnętrzne na Lizbońskiej. W Taż: Odnawianie
znaczeń. Kraków 1980.
9)
Por.: T. Sobolewski: Szaman, [w:] Miron. Wspomnienia o poecie. Zebrała i oprac. H. Kirchner. Warszawa 1996,
s. 227 oraz Tenże: Post scriptum: muzyka u Mirona, [w:] Miron…, s. 235.
10) Tak opisuje „towarzyszkę” swych rozlicznych eskapad w późnej, szpitalnej korespondencji prowadzonej z trzema
niezwykłymi kobietami: „Pod łóżkiem trzymam brązową torbę z niepotrzebnym tu magnetofonem i gracikami,
z papierosami z Pewexu do manipulacji. Także torba jeździła ze mną po Egipcie, „Batorym” opływała Europę, latała ze
mną po Ameryce I towarzyszyła mi podczas latań przedzawałowych i zamieszania zawałowego w kasie PIW-u,
w pogotowiu, wylądowała na reanimacji. Głowiński radzi mi napisać „Pochwałę torby”. Temat trudny”. Por.: M. Białoszewski: Listy do Eumenid. „Teksty Drugie” 1991 nr 6, s.99.
11) Badająca znaczenie domu w twórczości Mirona Białoszewskiego Anna Legeżyńska zauważa: „Jego przyjaciele
wspominają, iż mieszkanie na ul. Lizbońskiej do końca było prawie puste”. A. Legeżyńska: Dom Mirona Białoszewskiego, [w:] Pisanie Białoszewskiego…, s.79.
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Pozostańmy przy tych ostatnich. Skoro bowiem przestrzeń podniebnego domu
posiada znamiona (jak to już zauważono uprzednio) świątynnego antepedium, powinna mieć i swoje nabożne akcesoria, skupione wokół „świętego przybytku”. Jeśli
zaś blokowe locus stanowi arenę rytualnego, wtorkowego spektaklu (jest tu wszak:
„pół witrynowo” – CH, 13), wydaną na osąd i ogląd wiernych wyznawców, zawierać
musi także swoiste prezbiterium – w tym wypadku przeznaczony do wzrokowej celebracji zestaw punktów węzłowych:
Żydowski świecznik i prawosławny złocony krzyż nad złotawą dalmatyką oblepiły składany
stolik, jego wysokie połyski zmiodowaciały. (…) Na sklejkowej komódce dwaj łemkowscy święci
z napisami. Inni dwaj malowani, ale na szkle, rudo-niebieskawo-niebiescy, z mitrami na głowie,
z palcami wysoko. Wszystko rośnie od podłogi. Dalej ściany puste, białe. (CH, 13).

„Wszystko rośnie od podłogi” całkiem dosłownie. To „od ziemi” instalowane są
autorskie kompozycje, lokujące hieratycznie strażników miejsca: „najwięcej świątków i aniołów na podłodze” (CH, 13), wyżej – wspomniani łemkowscy święci (na
komódce), a także menora i krzyż (na stoliku) oraz starannie „poustawiane” i zawieszone obrazy („duże ikony”):
Noe (…) i wjazd Chrystusa do Jerozolimy z witającymi w bramie, z gapiami na palmie. Poustawiane. Ściany się nazmieniały, przestrzeń pozachodziła za sie-bie. Noe z pionową częścią anioła,
jedną nogą, jedną ręką
– widmowe (CH, 15).

Najwyższe miejsca – w ten sposób naznaczonej przestrzeni – zajmuje umieszczona w okolicy podsufitowej niewielkiej kuchenki „kapliczka dwóch Nepomucków
w uschłych kwiatach” (CH, 90). Całość dopełniają, zakrywające (wspomnianą)
drażniącą biel ścian: duża holenderska makata (CH, 27) i powieszony we wnęce nad
łóżkiem – niczym symboliczny baldachim – lyoński szal (CH, 46).
Jaka piękna katastrofa (której nie było?)
Tak zrealizowany, oryginalny w swej istocie mikroplan zagospodarowania przestrzennego znajdzie także swą teoretyczną wykładnię i mało urbanistyczne uzasadnienie. Diagnoza Białoszewskiego pominie – paradoksalnie – estetyczny efekt projektowanej i aranżowanej otuliny życiowej. „Futerał domu” to nie tylko symboliczny
obiekt, który niczym akacjowa skrzynia kryjąca Arkę Przymierzą, chroni i w pięknym,
zdobnym materiale przechowuje poetycko nastrojonego lokatora i jego gości. Ukryty
w gnieździe swego podniebnego mieszkania człowiek-ptak przechowuje pieczołowicie pamięć o wszystkich gniazdach uprzednich. Ornitologiczno-fizjologiczna metafora Białoszewskiego każe myśleć o każdym miejscu zamieszkanym, jako fenomenie
zrodzonym z innego miejsca. Zbliża się tu poeta do Heideggerowskiej idei „przemierzania” i „postoju”, wedle której „idziemy ciągle przez przestrzenie raczej tak, że
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zarazem przy nich stoimy, przebywając stale przy bliskich i dalekich miejscach i rzeczach”12. Nowy dom to wszak zawsze zmaterializowany mit ciągłości:
Pewnie, co innego pobyt jakiś gdzieś z perspektywą powrotu do gniazda, a co innego gniazdo
zmienić. Więc im więcej stałego, tym lepiej fruwamy. Tamto mieszkanie zrodziło to mieszkanie.
A tamto mieszkanie zrodziło się z Poznańskiej. To my te mieszkania rodzimy. To już nie estetyka,
a fizjologia ciągłości. Świątki, ikony, które się znajdywało i które migały natchnieniem przez tyle
lat. Weszły w moje pisaniny. Ludzie od dwudziestu lat to czytają. Bez tych rzeczy mógłbym się
obyć, ale trochę zmienić. Nieodwracalność co najmniej w jedną stronę. Przecież ona innych
stron nie ma (CH, 16).

Myśl Białoszewskiego biegnie tu trochę inaczej niż naukowa dywagacja formułowana i utrwalana (w dość podobnej formie) przez całe lata. Obiektywizujące spojrzenia badaczy śledzących „lizboński” etap twórczości pisarza – dokonywane zresztą
na podstawie egzegezy głównie poetyckich form zapisu – rodziły dość koherentny
obraz praskiej przeprowadzki, jako doświadczenia trudnego, by nie powiedzieć katastrofalnego i degradującego. Samotny lokator ulicy Lizbońskiej, przymusowy
mieszkaniec peryferyjnego Chamowa wystawiony zostaje wtedy – prawem prywatnej apokalipsy – już tylko na infernalny hałas i rwetes „zblokowanego”, mrówczego
życia; padnie ofiarą wszechobecnej przestrzennej i organizacyjnej osiedlowej standaryzacji, otoczony (a nawet: osaczony) przez mnogie i pozbawione wyższych pragnień istnienia – cierpiał będzie niezasłużone katusze człowieka wyrzuconego z „klasycznego” śródmieścia (CH, 5). Oto kilka, mocnych w swym wydźwięku diagnoz,
ułożonych w czasowym porządku pojawienia:
Leszno jest inne niż Poznańska, ta znów zupełnie różna od Saskiej Kępy „Chamowa”. Adresy te są
wobec siebie nawzajem bardziej obrazami degrada-cji niż ewolucji13.
Chamowo przerwało i zakończyło „mitologię warszawską”, a poeta najtrafniej – być może –
określił swoją kondycję w zdaniu napisanym wiele lat wcześniej: „Nie zawsze pasuję do tego
wszystkiego, co jest”14.
Chamowo jest dziennikiem z lat 1975 i 1976. Tekst zawdzięcza swoje powstanie przymusowej
przeprowadzce poety z placu Dąbrowskiego na Chamowo właśnie, czyli na nowe brzydkie
osiedle na uboczu Saskiej Kępy. Tej przepro-wadzce zawdzięczamy najpiękniejsze wiersze z cyklu
Odczepić się. (…) Był to udany eksperyment poetycki, choć równocześnie życiowy kataklizm15.

12) M. Heidegger: Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Wybrał, opracował i wstępem opatrzył K. Michalski.
Warszawa 1977, s. 329.
13) A. Zieniewicz: Przeprowadzki – pisanie jako dom (mitologia warszawska), [w:] Tenże: Małe iluminacje. Formy
prozatorskie Mirona Białoszewskiego. Warszawa 1989, s. 78-79.
14) A. Legeżyńska: Dom Mirona Białoszewskiego, [w:] Pisanie Białoszewskiego. Szkice…, s.79.
15) A. Sobolewska: Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego. Warszawa
1997, s. 73.
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Krach „warszawskiej mitologii”, wykwitłe z meldunkowej zmiany „obrazy degradacji”, symptomy „życiowego kataklizmu” – oto ujednolicona frazeologia, zgodnym
chórem opisująca konsekwencje codziennego życia na Lizbońskiej. Tymczasem lektura odłożonego przez Białoszewskiego na długie lata Chamowa, będąca rozbudowa16
nym narracyjnie ekskursem w tajniki i labirynty „kroniki osobistej” – pozwala przywołane powyżej sądy nieco zweryfikować, a nawet częściowo złagodzić.
„Zapachniało coś egzotycznie”
Tylko pozornie – rozliczne autorskie uwagi i utyskiwania zawarte w Chamowie,
zwłaszcza te odnoszące się do jakości życia w nowych dekoracjach – zdają się idealnie
współgrać z diagnozami Zieniewicza, Legeżyńskiej, Sobolewskiej (i innych). Choć
przyznajmy – zastosowana przez Białoszewskiego „czerwcowa klamra”, spinająca
równo roczną kompozycyjną miarą upływ tekstowych dni i nocy, wydatnie to wrażenie zgodnej symbiozy rozpoznań potęguje. To właśnie w czerwcu 1975 roku CzłowiekMiron wprowadza się na Lizbońską, to właśnie w tym samym miesiącu roku następnego pojawiają się ostatnie wpisy na kartach Chamowa i są to wpisy pełne rezygnacji
i rozżalenia, swoiste blokowe jeremiady.
Być może właśnie owa – jaskrawo inkrustowana żalem i utyskiwaniami, a kompozycyjnie silnie spinająca skrajne punkty czasowe dziennika „czerwcowa klamra” –
sprawia, iż tekstowy obraz Lizbońskiej rysuje się w polu jednoznacznie negatywnej
waloryzacji. A przecież można spojrzeć na owo pisarskie doświadczanie miejsca także
i z perspektywy wpisów odciśniętych na kartach Chamowa w pozostałych dziesięciu
miesiącach. I tu, z niejakim zdziwieniem, odkryć można istnienie zjawiska odmiennego, związanego z doświadczeniem asymilacji. Polegałoby ono na stopniowym
obłaskawianiu praskiej przestrzeni, a znaczone było pozornie nieistotnymi, małymi
17
epifaniami: odkryć, zadziwień, „uspokojeń” czy lokalnych „zachwyceń” .
Dynamika terytorialno-emocjonalnych zmian pozwala w pewnym momencie
uznać Chamowo za miejsce „bliskie oswojenia” (CH, 324), „lubiane” (CH, 90), a nawet
swoiście „piękne” (CH, 80) – unikalną krainę o cechach „prawdziwości”.
„Cud Chamowa” jawi się jako wynik żmudnej pracy i wcale nieprzypadkowy efekt
troskliwej zapobiegliwości o to, co najbliższe, o „tu bycie”:
Patrzę z okna inaczej niż rok temu. Wtedy przyfrunąłem tu na gotowe. W środek bujnego lata.
Gorąca. Teraz ta cała zieleń, skąpa trawa, drzewa z opóźnionymi liśćmi, cały ten doczekany,
niedociągnięty żmudny cud czuję jako coś zasłużonego. I ja w to włożyłem kupę cierpliwości,
doglądania bycia tu (CH, 379).
16)

Termin Jana Józefa Lipskiego. Por.: Tenże: Miron widziany przeze mnie. W: Miron. Wspomnienie o poecie…, s. 136.
Proces ten – jeszcze przed kompletną edycją książkową Chamowa – rekonstruowała Joanna Grądziel-Wójcik,
śledząc kolejne etapy „obłaskawiania wyobcowującej przestrzeni” i motywy prywatnej batalii z „dehumanizującą
rzeczywistością bloku”. Por.: Taż: „Piękno zamieszkałe”? Architektoniczne wizualizacje doświadczenia w poezji Mirona Białoszewskiego, [w:] Kulturowe wizualizacje doświadczenia. Pod red. W. Boleckiego i A. Dziadka. Warszawa 2010,
s. 417-428.
17)
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Poczucie spełnienia płynące z udanego zakorzenienia w nowym kwartale miasta,
stan gospodarskiego ukojenia, jako efekt cierpliwego doglądania najbliższej sfery tubycia – wszystko to sprawia, iż zamieszkiwane miejsce zyskuje status swoistego locus
amoneus przestrzeni „szczęśliwej i cudownej”. Dla Białoszewskiego „cudowność Chamowa” nie ogranicza się jednak wyłącznie do psychicznego doznania (nastrojenia),
ani nie stanowi prostego efektu wypracowanego li tylko siłą osobniczej determinacji
i mocą empatycznej czułości dla takiego czy innego genius loci. Właściwie jest nieco
inaczej – to uparta praca tekstowej metafory, wykonywana konsekwentnie na 400
stronach dziennikowych zapisków każe patrzeć na PRL-owskie blokowisko (z „przyległościami”) jako na przestrzeń dziwnie egzotyczną. Od samego początku zresztą NIC
nie jest tu tym, czym wydaje się na pierwszy rzut oka. Jakby dewiza ujawniona nieśmiało dopiero pod koniec dziennikowego zapisu działała w tekstowym świecie
Białoszewskiego bezwarunkowo i obligatoryjnie, niejako od zawsze – sugerując, iż
„jak coś (…) wyraźnie widać, to albo to jest nie jedno, albo czymś podbite” (CH, 367).
Praktykę pisarską Białoszewskiego cechuje bowiem znamienna „podwójność widzenia”: zdolność do takiej akomodacji patrzącego oka, która pozwala nieomylnie dostrzegać „podbitkę” rzeczywistości i widzieć „nie jedną” jej wersję. Albo jeszcze
inaczej: to umiejętność ciągłego percepowania (lub/i kreowania) rzeczywistości
alternatywnej, rewersowej. W myśl zasady głoszącej, iż natura bytu jest nieodmiennie metamorficzna: zawsze migotliwa, „mrugająca”, „falująca”, „nie jedna” i „czymś
podbita”.
A jeśli tak – to (na przykład!) nieodległa elektrownia Siekierki może być zarówno
przedsiębiorstwem wytwarzającym energię, jak i otoczonym fosą średniowiecznym,
18
„dymiącym zamkiem” (CH, 59) , współczesnym zakładem przemysłowym, jak i biblijną górą Moria:
Siekierki pasują mi (…) do Biblii. Pojechałem [tam] przed szóstą rano autobusem. (…) Patrzyłem
czy tu mógł Abraham składać ofiarę z Izaaka. Tak. Mógł. Na stoku wału, w plątaninie tych ziół (…)
Tu Bóg wstrzymał siekierę. Być może, że ułatwiła mi to nazwa – Siekierki (CH, 125-126).

Mieszkańcy „okolicy Lizbońskiej” to nie tylko pospolite ofiary małej socjalistycznej
stabilizacji, ale też drapieżne Chimery z Notre-Dame (CH, 71), Szekspirowscy
królowie porzucający swe szaty (CH, 382), mityczne Nubijki o krągłych kształtach
(CH, 138)19, bohaterowie dziejowi żyjący dyskretnie za blokową ścianą: jak – dajmy na
to – wścibska sąsiadka, metamorfozująca się nieoczekiwanie w cesarzową bizantyjską Teodorę (CH, 230). Zaokienny widok przybiera formę tradycyjnego malarskiego
tryptyku (CH, 102) lub Blake`owskiej solarnej fantasmagorii (CH, 123), obskurne
18) Chwilę dalej uzasadnienie: „Wiem, dlaczego elektrownia na Siekierkach kojarzy się z zamkiem. Jest wielka,
graniasta. Ma wysoko długie rzędy okien, oświetlonych. I te oświetlenia falują od odległości na ciepłym powietrzu.
Mrugają” (CH, 121).
19) Swoją drogą to nie przypadek, lecz onomastyczna konieczność – rzecz dzieje się w bezpośrednim sąsiedztwie
ulicy Nubijskiej.
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boisko szkolne pobliskiego technikum odbija promienie wschodzącego słońca niczym „kaprawe lustro z czasów Temistoklesa” (CH, 309). Przejeżdżający przypadkowy
samochód okazuje się autem-widmem miejskiej legendy, autem, które porywa ludzi
i – wzorem południowoamerykańskim – uprowadza w głąb „działkowego interioru”
(zdarzenie ma miejsce oczywiście na ulicy Brazylijskiej – CH, 174-175).
Podobnie dzieje się, gdy lokalny tramwaj traci walory komunikacyjnej maszyny
i staje się narzędziem baśniowej przygody – szaloną lokomotywą kryminalnych przeżyć i erotycznych przygód (CH, 174).
Przykłady można oczywiście mnożyć do woli: krajobraz znaczonej roztopami
wczesnej wiosny, przypomina uprawne ryżowe pola Wietnamu (CH, 304); nadwiślańskie drzewa – palmowe gaje Tintoretta (CH, 126), a nieużytki Wału Miedzeszyńskiego – stepową florę mitycznych Kresów (CH, 140).
Wyobraźnia Białoszewskiego, porządkująca topograficzne doświadczenie miasta
(i okolic), pracuje tu – w tekście Chamowa – w zupełnie odmiennym rejestrze od tego,
który cechuje – na przykład – frazeologię przestrzenną nieco późniejszych tekstów
podróżnych, katalogujących geografię całkiem innych przeżyć (tych z wypraw do
Egiptu czy Ameryki). Jakby lokalność, swojskość miejsca prowokowała i wyzwalała
poznawczego dżina cudowności. Jakby to, co znane i po wielokroć widziane (sprawdzone, dotknięte, obwąchane) odsłaniało czasem (nagle) swą egzotyczną i ekstraordynaryjną naturę. Jakby iluminowało się na nowo – zawsze w zaskoczeniu – w atrakcyjnej formie i stanowiło jedyny przedmiot zainteresowania oraz admiracji.
Wszystko inne – nawet obwołane ósmym cudem świata i wpisane na listę dziedzictwa UNESCO – nie zaskakuje nigdy, ciekawi mało, mówi niewiele. Jest co najwyżej
powieleniem niegdysiejszego zdziwienia, refleksem epifanijnej swojskości, egzotyką
udomowioną. W myśl przewrotnej zasady: „Eskurial, (…) jak Otwock” (CH, 53)20.

20) Można powiedzieć, iż – chwilę potem – dla „późnego”, podróżującego, wyrywanego z rezerwuaru polskości
Białoszewskiego: „Saska Kępa staje się natychmiast synekdochą kraju” (Por.: E. Balcerzan: Polska Mirona Białoszewskiego. W: Pisanie Białoszewskiego…, s. 31). Albo jeszcze inaczej: „Podróżnik Miron B. ma swój układ odniesienia,
swój punkt na mapie, do którego zawsze może się odwołać, bez względu na to czy jest w Kairze, nad Bosforem czy
w Nowym Yorku” (Por.: M. Czermińska: Małe i wielkie podróże Mirona Białoszewskiego. W: Pisanie Białoszewskiego…, s. 86). I punktem tym może być – wymiennie – każdy (polski) bezpieczny, prowincjonalny matecznik: przywołany
Otwock, inkryminowana Saska Kępa, ale i Garwolin, Rembertów, Sieradz, Przasnysz…
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ZASŁUCHANA I ZAPATRZENI… – O DAMIE Z PIESKIEM
CZECHOWA I LEKTORZE SCHLINKA
„…Czytam, więc jestem określa typ lektury: krytycznej (lecz mocno osadzonej w tradycji,
korzystającej z ustaleń historycznoliterackich), interesownej, uwzględniającej doświadczenia
i potrzeby czytającego, poszukującej w literaturze tego, co «rozjaśnia» jego relacje ze
wspólnotą (narodową, pokoleniową, kobiecą) i z Drugim, a tym samym formuje sposób
istnienia w świecie”
1
Anna Węgrzyniak, ze Wstępu do Czytam, więc jestem .

Są książki, które trafiają do nas przypadkowo i chyba nigdy byśmy ich nie przeczytali, gdyby nie jakiś dziwny traf. Często jest tak, że owa nieoczekiwana lektura
wciąga nas w krąg jeszcze innych książek. Wówczas ów lekturowy zbieg okoliczności
przeradza się w przygodę czytania, w której usilnie doszukujemy się jakiejś celowości.
Lektura takich książek prowadzi nas do odnajdywania pomiędzy nimi podobieństw,
które nierzadko wynikają ze świadomego gestu twórczego. W ten sposób czytelnik
zostaje zaproszony do dialogu z tekstami, które łączy ze sobą nieprzypadkowy związek. Chociaż – dodajmy – nie zawsze musi mieć on pełną wiedzę o istnieniu owych
nieoczekiwanych „powinowactw z wyboru”.
Do takiej nie-przypadkowej lektury jednego z opowiadań Czechowa zostałem wciągnięty (dziwnym trafem!) przez film. Jego bohaterka oskarżona o zbrodnie
nazistowskie trafia do więzienia, gdzie uczy się czytać i pisać słuchając z taśm magnetofonowych Damy z pieskiem. Lektor – bo o nim tutaj mowa – wyreżyserowany przez
2
Stephena Daldry'ego powstał na kanwie powieści Bernharda Schlinka . Jednak w tym
utworze o Damie z pieskiem nie ma ani jednej wzmianki. To reżyser, a może scenarzysta – David Hare, robią to, na co zezwala sam tekst utworu i niejako „doklejają”
do niego owe opowiadanie Czechowa. Widz musi się więc domyślić intencji, jaka
przyświecała twórcom tego filmu – dlaczego spośród wielu utworów rosyjskiego
pisarza wybrali właśnie to, a nie inne opowiadanie? Ale zacznijmy od powieści Schlinka.
Piętnastoletni chłopak trafia do mieszkania pani Schmitz, która jest starsza od
niego o dwadzieścia jeden lat. Przez uchylone drzwi oddzielające kuchnię od przedpokoju widzi, jak ona się przebiera. Wymiana spojrzeń wprawia nastolatka w zakłopotanie. Chłopiec czerwienieje ze wstydu. Nie wie, co ukrywa jej wzrok – pytanie,
1)
2)

Zob. A. Węgrzyniak, Czytam, więc jestem. Studia, interpretacje, glosy, Bielsko-Biała 2004, s. 5.
Zob. B. Schlink, Lektor, przekł. M. Podlasek-Ziegler, Warszawa 2001.

319

Ireneusz Gielata

zadziwienie, a może przytyk lub naganę… Nie wytrzymuje naporu nieuchwytności
znaczeń wywołanych spojrzeniem podglądanej kobiety i salwuje się ucieczką3. Jednak przez kolejne dni nie potrafi uwolnić się od obrazu jej ciała – „od jej karku i od jej
ramion, od jej piersi, które halka bardziej otulała, niż zasłaniała, od jej pupy, na której
halka była napięta, kiedy opierała stopę na kolanie, a potem postawiła ją na krześle,
od jej nogi, z początku nagiej i białej, a później lśniącej jedwabiście w pończosze”4 i po
paru dniach ponownie ją odwiedza. Przypadkowe spotkanie przeradza się w romans,
ale w romans dość niezwykły, gdyż nastolatek będzie pełnił w nim podwójną rolę:
kochanka i lektora.
Tak zaczynają się dzieje narratora powieści Schlinka. Zdarzenie z czasów młodości
– spotkanie spojrzeń między kuchnią a przedpokojem, staje się doświadczeniem, od
którego nie może się uwolnić nawet po wielu latach: „znowu miałem wszystko przed
oczami i znowu nie mogłem oderwać wzroku od tego obrazu”; od obrazu – dodajmy –
który budzi w nim wciąż to samo zmysłowe pragnienie – „gdy myślałem wówczas
5
o tym, co mnie tak podnieciło, wracało podniecenie” . Historia inicjacji seksualnej
splata się tu z historią czytanych lektur. Nastolatek wciąż spełnia pragnienia dojrzałej
kochanki, która domaga się od niego pieszczot i czytania:
– Przeczytaj mi to!
– Sama przeczytaj, przyniosę ci te sztuki.
– Masz taki piękny głos, chłopczyku, wolałabym posłuchać ciebie, niż czytać sama.
– Ach, czy ja wiem.
Kiedy jednak przyszedłem następnego dnia i chciałem ją pocałować, odsunęła się. – Najpierw
6
musisz mi coś przeczytać .

Pragnienie poznawania kolejnych książek jest silniejsze niż pożądanie, któremu
ulega Hanna Schmitz. Dlatego młody chłopak wciąż czyta jej kolejne utwory: fragmenty Odysei i mów Cycerona, Emilię Galotti Lessinga, Intrygę i miłość Goethego,
Wojnę i pokój Tołstoja czy Nicponia Eichendorffa. Podczas tych spotkań wszystko
przenika się i miesza ze sobą – czytane na głos szkolne lektury ze sferą doznań
zmysłowych, przyjemność słuchania różnorodnych tekstów z pocałunkami, kąpielą
pod prysznicem i leżeniem w łóżku. To ciało budzące pożądanie i czytane książki
określiły sposób bycia obojga kochanków: „Głośne czytanie, prysznic, kochanie się,
a później leżenie obok siebie przez chwilę – to był rytuał naszych spotkań”7. I w zasadzie nic się w trakcie tych schadzek nie zmienia, poza jednym, z czasem zaczęli kochać
3)

Zob. B. Schlink, Lektor, s. 16-17.
Tamże, s. 16; w zasadzie nie będzie mógł uwolnić się od uwodzicielskiego uroku ruchów jej ciała przez całe życie:
„Wiele lat później wpadłem na to, że nie mogłem oderwać od niej wzroku nie tylko z powodu jej sylwetki, lecz ze
względu na pozycje i ruchy jej ciała. Prosiłem swoje kobiety, żeby nakładały pończochy, nie chcąc jednak objaśniać tej
prośby, opowiadać o zagadce spotkania między kuchnią a przedpokojem” – Ibidem, s. 18.
5)
Ibidem, s. 19.
6)
Ibidem, s. 44.
7)
Ibidem, s. 44.
4)
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się już inaczej – „Przez długi czas całkowicie oddawałem się jej prowadzeniu (…).
Później i ja nauczyłem się brać ją w posiadanie”8.
Nie wiemy, co odczuwała pani Schmitz zasłuchana w głos nastoletniego lektora.
Narrator wspomina jedynie, że „była uważną słuchaczką” i że „z napięciem śledziła
9
fabułę” . Być może owo „słuchające” czytanie było formą ucieczki, próbą schronienia
się przed innymi, a może tylko… przed samą sobą. „Chronię się w prozie jak na zbawczej wyspie” – powiada jeden z bohaterów prozy Sebalda i rozwija dalej swą myśl:
„…wieczorem przeprawiam się na wyspę, i kiedy czytam pierwsze zdania, to za każdym razem wydaje mi się, że wypływam łodzią daleko na wodę. Jedynie dzięki tym
cowieczornym lekturom jestem jeszcze jako tako przytomny”10. A może „zasłuchana”
czytelniczka stawała się „czytającym dzieckiem” z opowieści Waltera Benjamina,
dzieckiem uwiedzionym przez tekst, a przez to pozostającym całkowicie w jego mocy,
który otulał je „łagodnie i potajemnie, szczelnie i nieprzerwanie – jak płatki śniegu”:
„Czyta o przygodach bohatera jeszcze w mątwie liter, które wirują wokół jego postaci
i misji niczym śniegowe płatki. Oddycha powietrzem wydarzeń i czuje na sobie
tchnienie wszystkich bohaterów. (…) Dziecko niewymownie przejmuje się akcją
i słowami, które padają, a kiedy wstaje, jest od stóp do głów ośnieżone tym, co prze11
czytało” . Czytanie pogrąża nas w świecie fikcyjnych opowieści i odgradza od tego
wszystkiego, co na zewnątrz, od twardej rzeczywistości, w której z jakichś powodów,
nigdy do końca wiadomych czy rozpoznanych, nie możemy się w całej pełni zadomowić. Co skrywa lekturowe pragnienie Hanny Schmitz, na zawsze pozostanie dla czytelników Lektora nieodgadnioną zagadką. Dowiemy się tylko tego, dlaczego nie oddawała się przyjemności czytania – jak zazwyczaj czyni to większość z nas – po cichu
i w samotności.
Piętnastoletni chłopak długo nie będzie wiedział, dlaczego został lektorem. Pewnego razu przyłapuje Hannę Schmitz na tym, jak wodzi pieszczotliwie palcami po
grzbietach książek zgromadzonych w gabinecie jego ojca: „Wędrowała wzrokiem po
wypełniających ściany regałach z książkami, jakby czytała jakiś tekst. Po chwili podeszła do jednego z regałów, palcem wskazującym prawej ręki przejechała powoli
wzdłuż grzbietów książek znajdujących się na wysokości jej piersi, podeszła do następnego regału, znowu przejechała palcem jeden grzbiet po drugim, obeszła w ten
12
sposób cały pokój” . Żadnej jednak z nich nie kartkuje, żadnej nie bierze w dłonie i nie
czyta. Nawet ta scena nie pozwala lektorowi domyślić się tego, że jest ona analfabetką. Dopiero po kilku latach, kiedy jako seminarzysta będzie świadkiem procesu
kobiet oskarżonych o zbrodnie nazistowskie, odkryje tajemnicę swojej pierwszej
8)
Ibidem, s. 57; ten rytuał – o czym mówi narrator – trwa do samego końca ich romansu: „Lato było takim ślizgowym lotem naszej miłości. Lub raczej mojej miłości do Hanny; o jej miłości do mnie nic nie wiem. Zachowaliśmy nasz
rytuał: głośne czytanie, branie prysznica, kochanie się i leżenie obok siebie” – Ibidem, s. 68.
9)
Zob. Ibidem, s. 44.
10) Zob. W.G. Sebald, Czuję. Zawrót głowy, przekł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2010, s. 140.
11) Zob. W. Benjamin, Dziecko czytające, [w:] tegoż Ulica jednokierunkowa, przekł. A. Kopacki, Warszawa 1997, s. 36.
12) B. Schlink, Lektor, s. 61-62.
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kochanki. Ale to już jest inna historia, ta, która nigdy nie powinna się wydarzyć i która
ostatecznie wymyka się wszelkim wyjaśnieniom czy opisom; bo przecież jakże zrozu13
mieć to, że „ludzie ludziom zgotowali ten los” . Jednak literatura próbując uchwycić
to, co jednokrotne i niepowtarzalne, uwzględnia jednostkowość innego, a przez to
14
podsuwa jakieś wyjaśnienia, chociaż są one jedynie cząstkowe i niepełne .
Druga część powieści Schlinka tłumaczy motywację postępowania Hanny
Schmitz, co nie oznacza, że ją usprawiedliwia. Wraz z narratorem odkrywamy prawdę
o losach kobiety zmagającej się z analfabetyzmem. Nieumiejętność czytania i pisania
naznacza ją piętnem wykluczenia. To dojmujące uczucie wstydu, od którego nie będzie mogła uwolnić się przez większą część życia, spycha młodziutką Hannę w koleinę
zbrodni nazistowskich:
– Czy wstąpiła pani do SS dobrowolnie?
– Tak.
– Dlaczego?
Hanna nie odpowiadała.
– Czy to prawda, że wstąpiła pani do SS, chociaż zaproponowano pani u Simensa posadę
15
brygadzistki?

Wstyd jest tak silny, że w sądzie przyznaje się do czynu, którego nie popełniła. Nie
umiała pisać, więc nie mogła sporządzić raportu, który miał zatuszować jej udział
i pozostałych oskarżonych kobiet w zbrodni na żydowskich więźniach – „Ze strachu, że
zostanie skompromitowana jako analfabetka, skompromitowała się jako zbrodniar16
ka?” Upokarzająca świadomość własnych braków skazuje ją na dożywocie. Ale nie
tylko to. Poza studentem prawa nikt z obecnych na sali sądowej nie potrafi zrozumieć
jeszcze innego jej postępowania. Okazuje się, że nawet w tych nieludzkich czasach
Hanna Schmitz nie mogła uwolnić się od lekturowego pragnienia i wieczorami zmuszała więźniarki do czytania jej książek. Te, które to robiły, brała pod opiekę: nie
musiały ciężko pracować, zapewniała im jedzenie i lepsze warunki zakwaterowania,
ale i one trafiały do „transportów śmierci”. „Dziewczętom nie wolno było mówić, co
z nimi wtedy robiła – wspomina jedna z ocalałych więźniarek – a my myślałyśmy, że
z nimi… również dlatego, że wszystkie trafiały do transportu, jakby się z nimi zabawiała, a później miała ich dosyć. Tak jednak wcale nie było, pewnego dnia jedna z nich
zaczęła mimo wszystko mówić i dowiedziałyśmy się, że dziewczęta czytały jej na głos,

13) Schlink obdarza swego narratora świadomością istnienia wielu utworów czy filmów o tematyce obozowej, które
w jakiś sposób kształtują wyobrażenia o Zagładzie: „ Dzisiaj istnieje tyle książek i filmów, że świat obozów jest częścią
wspólnego wyobrażanego świata, który uzupełnia świat wspólny rzeczywisty. Fantazja dobrze go zna, a od serialu
telewizyjnego «Holocaust» i takich filmów fabularnych, jak «Wybór Sophie», a zwłaszcza «Lista Schindlera» również
się w nim porusza, nie tylko go postrzega, lecz także uzupełnia i upiększa” – Ibidem s. 143.
14) O jednostkowości doświadczenia zapisanego w literaturze zajmująco pisze Derek Attridge – zob. D. Attridge,
Jednostkowość literatury, przekł. P. Mościcki, Kraków 2007.
15) B. Schlink, Lektor, s. 93.
16) Ibidem, s. 128.
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co wieczór. To było lepsze, niżby… lepsze także, niżby miały zapracować się przy budowie na śmierć (…) Czy to było jednak lepsze?”17. Czytelnik powieści Schlinka pozostaje
z tym pytaniem bez odpowiedzi.
Po tym zeznaniu więźniarki dochodzi do kolejnej wymiany spojrzeń pomiędzy
byłymi kochankami. Jednak w przeciwieństwie do tego pierwszego, które miało miejsce na początku ich romansu, to spojrzenie nie zawierało w sobie już nic zagadkowego. Wręcz przeciwnie, student prawa pojął, że nie był pierwszym lektorem w życiu
kobiety, która nie mogła przyznać się przed nikim do tego, że nie potrafi czytać. Ale ta
scena ujawnia coś jeszcze, coś, co najtrudniej przychodzi mi zrozumieć. Czyżby jedna
z najbardziej ludzkich namiętności, jaką jest czytanie książek, posiadała też swą
ciemną stronę? Owe „wyselekcjonowane” lektorki szły na pewną śmierć – o jakiej
lekturowej przyjemności można więc w tym wypadku mówić?
Historia czytania na głos ma jeszcze swój epilog. Kiedy Hanna Schmitz odsiaduje
karę dożywocia, jej były kochanek jeszcze raz wchodzi w rolę lektora. Nagrywa na
kasetach różne książki i wysyła je do więzienia:
Zanim je wysłałem, upłynęło wiele miesięcy. Najpierw czekałem, aż nagram całą «Odyseję», nie
chciałem bowiem wysyłać pojedynczych części. Później ogarnęły mnie wątpliwości, czy
«Odyseja» zainteresuje Hannę w odpowiednim stopniu, i nagrałem to, co czytałem po niej,
opowiadania Schnitzlera i Czechowa. (…) Wreszcie zebrałem wszystko: adres Hanny w więzieniu
w pobliżu miasta, w którym zrobiono jej proces i ją skazano, magnetofon kasetowy oraz ponumerowane kasety, od Czechowa, Schnitzlera do Homera. W końcu wysłałem paczkę z magneto18
fonem i kasetami.

Tym razem Hanna Schmitz nie tylko słucha, lecz również słuchając zaczyna uczyć
się pisania i czytania. Pomimo złagodzenia wyroku nigdy na wolność nie wyjdzie – tuż
przed opuszczeniem więzienia wiesza się w celi. Pierwsza miłość lektora kończy życie,
umiejąc czytać.
Filmowa wersja powieści Schlinka została wzbogacona o jeden lekturowy motyw.
W zasadzie twórcy tej adaptacji wykorzystali tylko puste miejsce w narracji Lektora.
Hanna Schmitz nie wysłuchuje z taśm magnetofonowych bliżej nieokreślonych książek napisanych przez Czechowa – słucha tylko opowiadania o młodej kobiecie z pieskiem. Ten utwór został w filmie szczególnie wyróżniony. Otóż po otrzymaniu nagrania
była kochanka lektora udaje się do biblioteki i wypożycza Damę z pieskiem, a następnie zaczyna na głos sylabizować tekst opowiadania i stawiać pierwsze litery. Wraz
z nią widz zapoznaje się z początkiem opowieści o „nowej postaci”, która pewnego
dnia pojawiła się na bulwarze w Jałcie:
Mówiono, że na bulwarze pojawiła się nowa postać: pani z pieskiem. Dmitrij Dmitriewicz Gurow,
bawiący w Jałcie od dwóch tygodni i już zadomowiony, także zaczął się rozglądać za nowymi
17)
18)

Ibidem, s. 113-114.
Ibidem, s. 176-177.
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twarzami. Siedząc w pawilonie u Verneta widział, jak przez bulwar przeszła młoda osoba,
19
niewysoka blondynka w berecie; za nią biegł biały szpic.

Nie jest to dla Hanny Schmitz utwór nieznany. Już w pierwszej części filmu nastoletni kochanek czyta jej Damę z pieskiem. Ta opowieść wciąż do niej powraca, jakoś
na trwale łączy się z jej życiem. W celi więziennej uczy się pisania, powtarzając zdania
z Czechowa; musiała więc wielokrotnie wysłuchać historii, która zaczyna się od zjawienia się w Jałcie młodej kobiety ze szpicem. Toteż chyba żadnej opowieści nie
poznała tak dobrze jak tej. Tak przynajmniej widzą to twórcy adaptacji filmowej
powieści Schlinka. Co zatem Hanna Schmitz – zasłuchana w głos lektora – przeczytała u Czechowa?
Dama z pieskiem to kilkunastostronicowe opowiadanie, podzielone na cztery
części. Pomimo krótkości utwór ten posiada epicki rozmach. Zresztą jest to cecha
wielu dzieł prozatorskich Czechowa. Pisał o tym chociażby Tomasz Mann. „Czułem
pewne lekceważenie dla tego rodzaju twórczości – wyznaje autor Czarodziejskiej
góry w eseju o Czechowie – nie zdając sobie sprawy, jakie wewnętrzne rozmiary
uzyskuje dzięki geniuszowi krótkość i zwięzłość, w jakiej – najbardziej może zasługującej na podziw – kondensacji potrafi zmieścić całą pełnię życia, wznosząc się niewątpliwie do wyżyn epiki, a pod względem artystycznej intensywności będąc nawet
w stanie prześcignąć rzeczy wielkie, utwory-olbrzymy, które w nieunikniony sposób
20
często ulegają zmęczeniu i dostojnej nudzie” . Nietrudno odnieść te słowa i do samej
Damy z pieskiem. Również w tym przypadku zwięzłość formy nie ogranicza rozległości tematycznej tego opowiadania.
Cała historia zaczyna się banalnie. Zbliżający się do czterdziestki Gurow, gardzący
w skrytości ducha swoją żoną, ojciec trójki dorastających dzieci, podczas pobytu
w Jałcie ulega pokusie przeżycia przelotnego romansu z nieznaną, o wiele lat młodszą
od niego, kobietą z pieskiem. Taka przygoda nie jest to dla niego czymś niecodziennym. „Zdradzał żonę już od dawna, zdradzał często…” – powiadamia nas narrator; co
było przyczyną tego, że o kobietach wyrażał się niepochlebnie, najczęściej określając
je słowami: „niższa rasa”21. W zasadzie owa wakacyjna miłostka miała być ucieczką
przed nudą, która dla Gurowa stała się doświadczeniem zmagania się z powrotem
„wciąż tego samego”:
I te bezsensowne noce, te nudne, jednostajne dni! Karciany szał, obżarstwo, pijaństwo, wieczne
rozmowy wciąż o tym samym. Niepotrzebne zajęcia i rozmowy wciąż o tym samym zabierają
najlepszy czas, najlepsze siły i w końcu zostaje jakieś przyziemne, okaleczałe życie, jakaś bzdura –
nawet uciec nie można, zupełnie jakby człowiek siedział w domu wariatów czy w karnej kom22
panii!
19) A. Czechow, Dama z pieskiem, przekł. N. Gałczyńska, w: tegoż Moje życie i inne opowiadania, t. I. wyboru dokonał
J. Pański, Warszawa 1979, s. 354.
20) T. Mann, Esej o Czechowie (1954), przekł. I. Czermakowa, [w:] tegoż Dostojewski – z umiarem i inne eseje,
Warszawa 2000, s. 239.
21) Zob. A. Czechow, Dama z pieskiem, s. 355.
22) Ibidem, s. 365-366.
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Nie inaczej Czechow motywuje postępowanie tytułowej damy z pieskiem –
ponaddwudziestoletniej Anny von Diederitz, żony wysokiego rangą urzędnika carskiego, o którym z pogardą mówiła, że choć jest uczciwym i dobrym człowiekiem, to
w rzeczywistości jest „lokajem”23. Przebywając po raz pierwszy w słynnym nadmorskim kurorcie, młoda i niedoświadczona kobieta nie zaznaje żadnych rozrywek, tylko
nudzi się. „Czas ucieka szybko, a mimo to jak tu nudno”24 – wyznaje już na wstępie
Gurowowi. A więc to nuda, tj. powtarzalność „wciąż tego samego”, pcha ich we
własne objęcia. Ale zarazem ta sama nuda szybko zaczyna ich dzielić. Właściwie już
w chwilę po nawiązaniu romansu kochanek młodziutkiej Anny nie może znieść jej
ciągłych narzekań – „Gurowa wszystko już zaczęło nudzić, drażnił go ten naiwny ton,
to kajanie się, tak nieoczekiwane i niestosowne; gdyby nie łzy w oczach, można
byłoby pomyśleć, że ona albo żartuje, albo gra komedię”25. Podczas codziennych
spotkań Anna zaczęła przed Gurowem odgrywać ciągle tę samą rolę upadłej kobiety,
„zadawała wciąż te same pytania, dręcząc się to zazdrością, to obawą, że on ją nie
dość szanuje”26. Jedynym wyjściem z erotycznej przygody, będącej ostatecznie
niczym innym jak „wciąż tym samym”, okazał się jej nagły wyjazd, który przerywa
wakacyjny, „nudny” flirt.
Jałtański romans na tym się nie kończy. Po powrocie do Moskwy Gurow nie może
odnaleźć się w zwyczajnym życiu. Wciąż trapią go wspomnienia o Annie, które z dnia
na dzień napierają na niego z coraz większą mocą. Nieoczekiwanie wakacyjne uczucie
przeradza się w miłosne pragnienie, od którego ani na chwilę nie będzie mógł się już
uwolnić i które wciąż domagać się będzie obrazu upragnionej kobiety:
…wspominał, uśmiechał się, aż wspomnienia zaczynały przybierać kształt marzeń i w wyobraźni
przeszłość łączyła się z tym, co będzie. Anna mu się nie śniła, tylko szła za nim jak cień i bez
przerwy patrzyła mu w oczy. Zamknąwszy powieki widział ją jak na jawie, ale wydawała mu się
jeszcze piękniejsza, młodsza, tkliwsza od tej rzeczywistej; i sam sobie też wydawał się lepszy niż
w Jałcie. Wieczorami wciąż spoglądała na niego zza bibliotecznych szaf, z kominka, z każdego
27
kąta, słyszał jej oddech, miękki szelest jej sukni….

Gurow poszukuje wokół siebie obrazu, który odpowiadałby nasilającemu się
pragnieniu, a w te poszukiwania włącza się nieustannie jego wyobraźnia. Ukochana
23) Podobnie będzie postrzegał męża Anny Gurow: „Annie towarzyszył jakiś młody mężczyzna z niewielkimi baczkami, bardzo wysoki, przygrabiony; za każdym krokiem lekko kiwał głową i zdawało się, że ciągle się kłania. Prawdopodobnie to był mąż, którego ona kiedyś w napadzie goryczy nazwała lokajem. I rzeczywiście w całej jego długiej
postaci, w baczkach, w niewielkiej łysinie było coś lokajsko skromnego; uśmiechał się ckliwie, w klapie lśniła mu jakaś
odznaka naukowa, zupełnie jak guzik na lokajskiej liberii” – Ibidem, s. 368.
24) Ibidem, s. 356. Warto tu wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Nudę w tym opowiadaniu podkreśla kolor szary: na
przykład Gurow w pokoju hotelowym śpi pod „tanią, szarą, jakby szpitalną kołdrą”, co w jakiś sposób łączy się z określeniem nudy jako siły, zamykającej ludzi w szpitalu dla wariatów – zob. Ibidem, s. 366-367; Anna ma „piękne szare
oczy” – Ibidem, s. 357. Ale chyba najbardziej predylekcję bohaterów Damy z pieskiem do szarości zdradza „ulubiona”
suknia kochanki Gurowa: „Anna w jego ulubionej szarej sukni oczekiwała go już od wczorajszego wieczora…” –
Ibidem, s. 371.
25) Ibidem, s. 360.
26) Ibidem, s. 362.
27) Ibidem, s. 364-365.
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mu się nie śni, lecz stale zjawia się „jak cień” przed jego oczami. Ale jest to Anna
odmieniona – piękniejsza, jeszcze bardziej czuła i młodsza; zatem inna od tej rzeczywistej. Wyobraźnia Gurowa również przekształca obraz i jego samego, przeobrażając
znudzonego jałtańskiego kochanka w kogoś znacznie szlachetniejszego i lepszego.
W tej scenie Czechow zbliża się do prawdy, którą w pełni dopiero wyrazi Roland
Barthes we Fragmentach dyskursu miłosnego. A mianowicie, że zakochany podmiot
pragnie bardziej wizerunku ukochanej niż jej samej. „Nie kochamy bowiem osób –
komentuje książkę Barthes'a Michał Paweł Markowski – lecz ich wizerunki: «Zakochać się można wyłącznie w obrazie» (…). Ukochana osoba pojawia się zapośredniczona przez obraz i odtąd miłość rozwija się w uniwersum Wyobraźni”28. Z dala od
Jałty powstaje wyobrażony obraz Anny, który coraz bardziej przysłania jej rzeczywistą
postać. W końcu zapatrzony w niego Gurow wyruszy do miasta „S.” w poszukiwaniu
ukochanej, ale tej „piękniejszej, młodszej i tkliwszej”, a tę odnajdzie (i to chyba nieprzypadkowo) w teatrze na premierze „Gejszy”. Wtedy pojmie, że ta „nie wyróżniająca się niczym drobna kobieta z najzwyklejszą lornetką w ręku już wypełniała mu całe
życie, była jego bólem, radością, jedynym szczęściem, jakiego pragnął; i przy dźwiękach lichej orkiestry, przy jazgocie okropnych prowincjonalnych smyczków myślał
tylko o tym, jaka ona piękna. Myślał i marzył”29.
Od tej pory będą znowu skrycie się spotykać. Anna co jakiś czas odwiedza Gurowa,
tłumacząc się przed mężem, że do Moskwy jeździ z powodu konsultacji lekarskich.
Chwile szczęścia psuje jednak świadomość życia w kłamstwie i konieczność ciągłej
rozłąki. Oboje nie mogą nawyknąć do „podwójnego życia”; co rusz dręczą ich wątpliwości, wciąż kluczą wokół pytań o możliwość wyzwolenia się z ograniczeń, jakie
narzuca na człowieka obowiązująca w danym czasie obyczajowość czy moralność:
…długo mówili ze sobą, naradzali się, jak uniknąć na przyszłość konieczności ucieczki przed
ludźmi, kłamstwa, przebywania w różnych miastach, ciągłej rozłąki. Jak się uwolnić z tych
szarpiących więzów?
30
– Jak? Jak? – pytał chwytając się za głowę. – Jak?

Jednak nie tym pytaniem kończy Czechow swoją historię, lecz innym, ukrytym
w zagadkowym zdaniu, które pojawia się w finale Damy z pieskiem:
I zdawało się, że jeszcze chwila, a wyjście się znajdzie i wtedy zacznie się inne, piękne życie;
i oboje doskonale wiedzieli, że do końca jest bardzo daleko, bo to, co najcięższe, najtrudniejsze,
31
dopiero się zaczyna.

28) M.P. Markowski, Dyskurs i pragnienie, w: R. Barthes, Fragmenty dyskursu miłosnego, przekł. i posł. M. Bieńczyk,
Warszawa 1999, s. 22.
29) A. Czechow, Dama z pieskiem, s. 368.
30) Ibidem, s 373.
31) Ibidem, s. 373.

326

Zasłuchana i zapatrzeni… – o Damie z pieskiem Czechowa i Lektorze Schlinka

To zakończenie wprawia czytelnika w zakłopotanie. Czechow w zasadzie niczego
nie rozstrzyga. Historia Anny i Gurowa pozostaje otwarta. Wiemy tylko tyle, że to, co
najcięższe i najtrudniejsze ma dopiero nadejść. Cóż więc takiego zaczyna się w momencie, w którym kończy się ta opowieść?
Można zadowolić się odpowiedzią, która pojawia się niejako na powierzchni
samej fabuły. W Damie z piskiem znajdziemy scenę, w której Gurow w myślach
przewiduje kres jego związku z Anną, choć zarazem wie, że nie dojdzie do niego zbyt
szybko: „…nie wątpił, że ta miłość skończy się nieprędko, nie wiadomo kiedy. Anna
przywiązywała się do niego coraz bardziej, uwielbiała go; byłoby rzeczą nie do pomyślenia powiedzieć jej, że to wszystko musi się kiedyś skończyć; zresztą i tak by nie uwie32
rzyła” . Bohater Czechowa dostrzega w sobie oznaki starzenia; dręczy go to, że
w czasie trwania romansu tak bardzo się postarzał i „zbrzydł”. Przeczuwa więc, że za
jakiś czas o wiele lat młodsza od niego kochanka może go opuścić i to w chwili, kiedy
rzeczywiście zaczął kogoś wreszcie kochać – „…dopiero teraz, kiedy osiwiały mu wło33
sy, pokochał prawdziwie, szczerze – pierwszy raz w życiu” .
Inną odpowiedź podsuwa nam Tomasz Mann. W eseju o twórczości Czechowa
niemiecki pisarz ciągle powraca do Nieciekawej historii. W jego ocenie to właśnie
w tym opowiadaniu autor Wiśniowego sadu stworzył najbardziej przejmujący obraz
życia ludzkiego, będącego ostatecznie niczym innym jak życiem całkowicie pogrążonym w rozpaczy. Nieprzypadkowo przytacza on ostatnie słowa Szekspirowskiego
34
Prospera – „And my ending is despair” , które odnosi do bohaterów tego opowiadania, tj. do starego profesora medycyny Mikołaja Stiepanowicza i jego wychowanicy
Katii. Ową rozpacz wyraża pytanie, jakie zadaje młodziutka bohaterka pod koniec
Nieciekawej historii:
Wychowanka sławnego uczonego, Katia – komentuje Tomasz Mann – zawiedziona w swych
nadziejach aktorka, jedyna istota, do której jest on jeszcze serdecznie przywiązany i którą darzy
potajemnie starczą tkliwością, pyta go w chwili wielkiego cierpienia i bezradności życiowej: «Co
mam robić?… Chociaż jedno słowo, jedno jedyne słowo… Niech pan mówi, błagam… Co mam
robić?» A on musi jej odpowiedzieć: «Nic ci nie mogę poradzić, Katiu… mówię szczerze – nie
35
wiem». I Katia opuszcza go .

Zdaniem Tomasza Manna z pytaniem „Co robić?” zmaga się większość bohaterów
36
stworzonych przez Czechowa . Trudno nie zgodzić się z tą opinią. Wchodząca
32)

Ibidem, s. 372.
Ibidem, s. 372. Narrator pod koniec opowiadania jeszcze raz nam przypomina, że Gurow choć wielokrotnie
romansował, to jednak nigdy żadnej ze swoich kochanek nie kochał: „Lata płynęły, Gurow poznawał coraz inne
kobiety, romansował, zrywał, ale nie kochał; było wszystko, tylko nie miłość” – Ibidem, s. 372.
34) Zob. T. Mann, Esej o Czechowie (1954), s. 249.
35) Ibidem, s, 250.
36) Tomasz Mann do tej opinii powraca w eseju o Czechowie wielokrotnie: „Pytanie: «Co robić?» stale się powtarza
z umyślną nieokreślonością we wszystkich utworach Czechowa; bywa niemal śmieszne wskutek dziwnego i bezradnego sposobu, z jakim postacie jego kładą nacisk na nie, na zasadniczy problem życia.”; „ Jak odpowiedzieć na pytanie:
«Co robić?». Niepokój płynący z tego pytania rozdziela się w nowelistyce Czechowa na wiele postaci” – Ibidem, s. 250
i s. 256.
33)
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w dojrzałość Katia próbuje odnaleźć się w świecie, lecz doświadczony i sędziwy
profesor w ogóle jej w tym nie pomaga. Nie może jej pomóc, bo sam dopiero na
chwilę przed śmiercią zrozumiał, że nie odnalazł w życiu ani jednej „ogólnej idei”,
jakiegokolwiek – choćby najmniejszego – sensu37. Bohaterowie Damy z pieskiem znajdują się w podobnej sytuacji. W trzykrotnie powtórzonym przez Gurowa pytaniu
„Jak?” pobrzmiewa pytanie Katii „Co robić?”. Co prawda Anna wraz z Gurowem
wierzą, że mogą znaleźć jakieś wyjście, które umożliwi im dalsze wspólne „piękne
życie”, ale wierzą w to jedynie przez moment. Na pytanie „Jak?” nie odnajdują żadnej
odpowiedzi. W istocie ich historia jest równie „nieciekawa” jak życie wielu innych
postaci z utworów Czechowa. Banalny romans, będący ucieczką od pustki i nudy
codzienności, choć przeradza się w silne uczucie, tak naprawdę niczego w ich życiu
nie zmienia. Nie chcą zerwać „szarpiących” ich „więzów” i chociażby zamieszkać
razem. Godzą się na to, aby skrycie spotykać się co jakiś czas, nie mogąc uwolnić się
od nieznośnego pytania „Jak?”. W końcu wszystko wokół pozostaje „wciąż takie
same” – szare i nijakie, jak szara i bez wyrazu jest ulubiona przez Gurowa sukienka,
w której Anna przybywa na schadzki do moskiewskich hoteli. Kochankowie z Damy
z pieskiem grzęzną więc w oczekiwaniu na to, co „najcięższe” i „najtrudniejsze”, a co
„dopiero się zaczyna”, bezradnie zapatrzeni w siebie w chwili „chwytania się za głowę”. Czy zatem i im przyjdzie skończyć w rozpaczy?
Opowieść Czechowa sugeruje jeszcze inną odpowiedź. Była mowa już o tym, że
Dama z pieskiem przyciąga do swego opisu książkę Barthes'a o dyskursach miłosnych. W finale tego opowiadania pojawia się scena, która niejako dalej rozwija wątek
myśli o roli, jaką w miłosnym pragnieniu odgrywa wyobraźnia. Kiedy Gurow pieści
Annę, nagle spostrzega siebie w lustrze:
Głowa już mu zaczęła siwieć. Uderzyło go, jak się zestarzał ostatnimi czasy, jak zbrzydł. Ramiona,
których dotykał dłońmi, były ciepłe i drżące. Ogarnęła go litość nad tym istnieniem, jeszcze takim
ciepłym i pięknym, ale w niedalekiej przyszłości też skazanym na to, aby zaczęło więdnąć
i usychać, podobnie jak jego własne. Za co ona go tak kocha? Zawsze wydawał się kobietom kimś
innym, niż istotnie był, to nie jego kochały, tylko człowieka, którego stworzyła ich wyobraźnia i za
którym tęskniły całe życie; potem, gdy poznawały swój błąd, mimo wszystko kochały. I żadna nie
38
była przy nim szczęśliwa .

Zakochany podmiot oddziela od obiektu miłosnego pragnienia obraz, który tworzy jego wyobraźnia. Barthes podkreśla jednak, że taki obraz często ulega zniekształ39
ceniu . Wystarczy tylko to jakiś „drobniutki punkt”: „gest, słowo, przedmiot, ubranie”, aby ten kto kocha zaczął wiązać ukochaną istotę ze „światem płaskim”, zwyczajnym i banalnym, a nierzadko nawet wulgarnym40. Wówczas ten inny, który miał być
37) Zob. A. Czechow, Nieciekawa historia. Z notatek starego człowieka, przekł. M. Mongirdowa, [w:] tegoż Opowiadania i opowieści. Wybór, oprac. R. Śliwowski, BN s. II, nr 223, Wrocław 1989, s. 223-225.
38) A. Czechow, Dama z pieskiem, s. 372.
39) Barthes definiuje „zniekształcenie” jako „przelotne wytworzenie w polu miłosnym przeciw-obrazu obiektu
miłości. Na skutek błahych zdarzeń lub drobnych rys podmiot dostrzega nagle, że dobry Obraz zniekształca się
i odmienia” – R. Barthes, Fragmenty dyskursu miłosnego, s. 67.
40) Zob. Ibidem, s. 67-71.
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inny niż wszyscy inni, okazuje się taki sam jak inni; a dokładnie – jak mówi Barthes –
„obraz jest nadpsuty, ponieważ ten, którego widzę, nagle staje się kimś innym (a już
41
nie tym innym), obcym (szaleńcem?)” . W jakiś sposób scena z Gurowem wpatrzonym w lustro obrazuje to, co Barthes określił mianem „przerażającego odpływu
42
Obrazu” , tj. psucia się tego wszystkiego, co zostało wyobrażone.
Bohater Damy z pieskiem – jak pamiętamy – nie tylko stworzył „piękniejszy” obraz
upragnionej Anny, ale i również swój własny. Tymczasem w lustrze widzi podstarzałego kochanka, pieszczącego młodą kobietę, która za jakiś czas – podobnie jak on sam
– zacznie „więdnąć i usychać”. Na wyobrażonym obrazie pojawiają się więc rysy
i pęknięcia, przez które przeziera „płaska” i trywialna rzeczywistość, która nieuchronnie skazuje ich chociażby na starzenie. Lustrzane odbicie skłania Gurowa do
zadania pytania o przyczynę kochania go przez Annę. To pytanie ma jednak szerszy
wymiar; w zasadzie odnosi się do wszystkich kobiet, z którymi wcześniej romansował.
Każda z nich widziała w nim kogoś innego, niż był nim istotnie. Kochały go za sprawą –
43
jakby powiedział Barthes – „szaleńczej energii, która zwie się Wyobraźnią” : „…to nie
jego kochały, tylko człowieka, którego stworzyła ich wyobraźnia i za którym tęskniły
całe życie”44. W momencie jej wyczerpania obraz ulegał zniekształceniu, a następnie
rozpadał się. Poznawszy swój błąd, wybranki Gurowa i tak go nadal kochały. Ale ze
świadomością utraty tego, co było istotą ich namiętności – wyobrażonego poczucia,
że są z kimś innym niż wszyscy inni.
W miłość wpisana jest „ekonomia straty”. Barthes ciągle mówi o strachu przed
całkowitym zniszczeniem wyobrażonego obrazu, który jest silniejszy od lęku przed
utratą samego obiektu pragnienia. Nieraz owa strata ratuje zakochany podmiot –
„obraz umiera po to, bym żył” I nawet wówczas musi on zmagać się z „resztkami”,
jakie pozostały po utraconym obrazie – „żałoba miłosna pozostawia resztki: słowo,
45
które powraca bez przerwy: «Jaka szkoda!» . Podobną świadomością obdarza Czechow swojego bohatera, starzejącego się kobieciarza, który w końcu kogoś pokochał;
choć pokochał kogoś, kto jest znacznie „piękniejszy, młodszy i tkliwszy”. Może Gurow,
zapatrzony w lustrzane odbicie, dostrzegł w nim zapowiedź tego, co „dopiero się
zaczyna” – „przerażającej utraty Obrazu”?
Nie wiem, co tak urzekło Hannę Schmitz w książce, która zaczyna się wraz z pojawieniem się młodej dziewczyny z pieskiem na jałtańskim bulwarze. Tak jak nie mogę
do końca rozpoznać intencji, jakimi kierowali się twórcy filmowej wersji Lektora,
każąc swojej bohaterce „zasłuchać” się właśnie w tę, a nie inną historię napisaną
przez Czechowa. Czyżby chcieli przez to powiedzieć, że na sali sądowej doszło do rozbicia obrazu, który zrodził się, gdy piętnastoletni chłopak ujrzał przez uchylone drzwi
41)
42)
43)
44)
45)

Ibidem, s. 70.
Ibidem, s. 71.
Zob. Ibidem, s. 159.
A. Czechow, Dama z pieskiem, s. 372.
Zob. R. Barthes, Fragmenty dyskursu miłosnego, s. 161.
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ubierającą się kobietę? Również nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie
o znaczenie finałowej sceny Damy z pieskiem. Wciąż jednak wracam do tych przygodnych lektur, bo zmagając się ze znalezieniem odpowiedzi na te pytania – „…jestem”.
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