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W cale się nie ucieszyłem, kiedy zaproponowano mi napisanie krótkiego wstępu do 
publikacji zawierającej wybór tekstów nagrodzonych w organizowanym corocznie 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu konkursie na esej krytycznoliteracki, 

w którym to konkursie z przyjemnością juroruję od pierwszej edycji w 2004 roku. Trudno o ra-
dość, kiedy ma się wprowadzić początkującego autora w temat tak niejasny i trudno uchwytny 
jak sztuka pisania eseju. Nie wiem zresztą, czy sam mógłbym określić się mianem eseisty. Bo 
czysto teoretycznie wyjaśnić, czym tak naprawdę jest esej, chyba bym nie potrafił. Wręcz 
przeciwnie, mam wrażenie, że po latach obcowania z esejem jeszcze trudniej przychodzi mi 
zdefiniowanie, na czym sztuka ta miałaby polegać. Pocieszam się, że nie ja jeden staję przed 
takim problemem. Czesław Miłosz już wiele lat temu ubolewał: „lepiej wiadomo, czym esej nie 
jest, niż czym jest”*. Czy uzasadnione będzie więc stwierdzenie, że siłą napędową eseistyki są 
niepewność i niejednoznaczność, a do tego stale rozbudzana podejrzliwość co do istoty ga-
tunku zwanego esejem? W każdym razie wypada zastrzec się już teraz: łatwych, oczywistych 
i  jednoznacznych określeń sztuki eseistycznej nie ma. Jeśli więc zabieram się niniejszym do 
wynotowania – w trybie nader skrótowym, by nie powiedzieć telegraficznym – kilku punktów 
i idei, które wydają mi się istotne, to wyłącznie jako praktyk, który tego i tamtego się nauczył, 

*    Cz. Miłosz, Ogród nauk, Lublin 1986, s. 143.

O trudnej 
sztuce eseju

Jacek Gutorow
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z pewnością jednak poległby w poważniejszej dyskusji na temat istoty, statusu, roli i miejsca 
eseju we współczesnej literaturze krytycznej.

Tytułem dygresji dodam, że poniższy tekst miał pierwotnie nosić tytuł Dziesięć przykazań 
dla początkującego eseisty. Szybko zdałem sobie jednak sprawę z faktu, że o sztuce eseju nie da 
się pisać w trybie nakazowym czy normatywnym. Jak szastać przykazaniami, kiedy materia tak 
ulotna? Co nie znaczy, że nie można przestrzec przed pewnymi pułapkami, tudzież otworzyć 
kilka furtek i okien. Mimo wszystko zaryzykuję. Proszę potraktować poniższe uwagi jako suge-
stie i podpowiedzi. Może nie okażą się zupełnie bezużyteczne.

***

Nie będziemy dalecy od prawdy, stwierszając na wstępie, że jedną z  wrodzonych cnót 
dobrego eseisty jest zdolność podejmowania w  jednym miejscu najróżniejszych, nierzadko 
sprzecznych ze sobą problemów. Mówiąc inaczej, jeśli początkujący autor powinien się czegoś 
obawiać, to na pewno nie tematycznej rozpiętości i rozmaitości – sztuka eseju to między innymi 
sztuka ujmowania zagadnienia z wielu perspektyw, rozgałęziania argumentacji w taki sposób, że 
niepodobna jej sprowadzić do jednego interpretacyjnego pnia. Michel Montaigne, prawodawca 
współczesnego eseju, tak właśnie pojmował tę formę literacką, mnożąc kontradykcje i  dając 
upust słabości do dysonansów i dysharmonii. Co ważne, traktował on każdy tekst literacki czy 
filozoficzny jako odskocznię, a czasami nawet wymówkę, do medytacji nad mniej lub bardziej 
poważnymi kwestiami egzystencjalnymi (choćby takimi jak smutek, lenistwo, strach, wyobraź-
nia czy samotność), snując luźne, często oderwane od siebie dywagacje, cytując niezliczone 
przykłady, a także, co szczególnie ważne, nieustannie odnosząc się do własnych doświadczeń 
życiowych. Jak wskazuje na to tytuł jego jedynego dzieła Essais – po polsku Próby – chodziło 
mu przede wszystkim o  przedstawienie własnych, szkicowych odpowiedzi na najistotniejsze 
pytania związane z kondycją ludzką – nie wolno zapominać o humanistycznym wymiarze eseju; 
w jego centrum znajduje się człowiek, nie zaś prawda o człowieku. Podobnie jest z esejem trak-
tującym o zjawiskach literackich czy tekstach kultury. Powieść czy wiersze, o których chcemy 
pisać, powinny stać się dla nas zapisami (przejawami, fenomenami) życia, nie zaś przedmiotami 
rozprawki naukowej. Niepisana konwencja zakłada, że esej powinien i może być traktowany jako 
wyraz naszych własnych doświadczeń, oczekiwań, lęków i uczuć.

Nie jest on wszakże formą zupełnie dowolną, mimo iż wielu początkujących eseistów tak 
właśnie myśli. W gruncie rzeczy to nader wymagający gatunek z dziedziny pisarstwa krytycz-
nego. Choć czasami trudno oprzeć się pokusie, by pisać w jego ramach o wszystkim, co przy-
chodzi nam do głowy, to warto i należy stawiać sobie wyraźne granice: interesuje mnie ludzki 
wymiar czytanego tekstu literackiego – nie analizuję warstwy formalnej czy językowej; chcę 
przyłożyć go do własnej wrażliwości i wyobraźni – interesują mnie również inne głosy krytycz-
ne, ale raczej w umiarkowanym zakresie i na tyle, na ile pomagają mi w sformułowaniu własnego 
poglądu; poprzez taką subiektywną lekturę chcę dotrzeć do istoty dzieła, wybierając z niego to, 
co w jakiś sposób mnie porusza i co nie daje mi spokoju – nie streszczam zatem, lecz dokonuję 
wyboru tych, a nie innych fragmentów bądź motywów. I wreszcie: piszę o literaturze, bo moja 
własna egzystencja nie jest dla mnie czymś oczywistym. Esej jest zazwyczaj niemałym wyzwa-
niem dla piszącego – trzeba zawiesić wszystkie prawdy i przekonania, zakwestionować wartość 
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i prawomocność własnego życia, przede wszystkim zaś nie przestawać pytać, nie mając na po-
dorędziu żadnych gotowych odpowiedzi. Eseistyczne pisanie o literaturze to przede wszystkim 
pytanie o to, jakie sensy niesie dla mnie konkretny tekst literacki w konkretnym czasie i kon-
kretnym miejscu.

Co bardzo istotne: w eseju wypada, trzeba myśleć krytycznie. Nie chodzi o popis erudycji 
– choć powiedzmy od razu, że im więcej wie się na temat czytanej książki czy analizowanego 
autora, tym lepiej – lecz o umiejętność uważnego czytania poświadczoną możliwie precyzyj-
nym wywodem. Najpierw jest oczywiście krytyczna lektura. Taki sam krytycyzm obowiązuje też 
jednak w czasie pisania, tyle tylko, że wtedy kierujemy go pod swoim adresem – do łatwych od-
powiedzi i stwierdzeń podchodzimy z podejrzliwością, próbujemy kwestionować oczywistość 
wniosków, jakie się narzucają, zawsze też jesteśmy gotowi rewidować własne założenia. Jednym 
słowem, nie dajemy się za szybko ponieść własnym przekonaniom. Na końcu stawiamy jednak 
dużą, wyraźną kropkę, coś w rodzaju podpisu. Było nie było, prezentujemy nasz pogląd na spra-
wę, naszą interpretację tekstu.

Kolejna istotna sprawa: przygodę z esejem należałoby zacząć od lektury wielkich eseistów. 
Bez tego udusimy się we własnym sosie. Nie chodzi o szeroko zakrojoną akcję czytania wszyst-
kiego, ale to i owo poznać by wypadało. Wybór jest bardzo duży, warto jednak sięgnąć po teksty 
uznanych autorów, zwłaszcza tych kojarzonych z tak zwaną polską szkołą eseju†. Nauczą nas, 
jak układać się z językiem polskim – a nie jest to proste, bo choć język eseju nie powinien być 
zanadto akademicki, to z drugiej strony nie powinien on być zanadto osobisty czy kolokwialny, 
przy tym wszystkim zaś nie może to być język suchy, neutralny – wszak to esej, pisanie od sie-
bie i poprzez siebie. No i powinna to być elegancka, dokładna, trafiająca w sedno polszczyzna. 
Warto zatem podglądać, jak robili to najlepsi z najlepszych. Za mistrzów polskiego eseju uznaje 
się tradycyjnie – i zapewne słusznie – Jerzego Stempowskiego i Bolesława Micińskiego, autorów 
kojarzonych z dwudziestoleciem międzywojennym i latami drugiej wojny światowej. Sięgnięcie 
po ich teksty – na przykład Portret Kanta Micińskiego, wzorcowy przykład eseju łączącego na-
mysł nad zagadnieniami filozoficznymi z medytacją nad życiem filozofa i fragmentami traktu-
jącymi o kondycji współczesnego człowieka – nie byłoby dla początkującego eseisty pomysłem 
najgorszym. Wypadałoby też sięgnąć po książki eseistyczne okresu powojennego, na przykład 
Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza, zdmuchując z okładek szkolny kurz i czytając ich tak, 
jakbyśmy słyszeli o tych autorach po raz pierwszy. To ostatnie wydaje mi się szczególnie istotne. 
Esej to w dużej mierze sztuka wyzbywania się uprzedzeń i oczekiwań i zaczynania wszystkiego 
od nowa. Podpatrujmy wielkich eseistów, ale na trzeźwo, bez nabożeństwa. Oni sami z pewno-
ścią by tego właśnie pragnęli – szacunku, ale i umiejętności odnalezienia własnej ścieżki.

Esej krytycznoliteracki, w odróżnieniu choćby od luźnej i w dużym stopniu niezobowiązu-
jącej eseistyki praktykowanej przez Montaigne’a, wymaga sporej dyscypliny i możliwie zaawan-
sowanej lektury książek traktujących o  wybranym przez nas temacie. Nie chodzi oczywiście 
o sprawdzian wiadomości, lecz o to, aby w imię krytycznej dociekliwości poznać możliwie jak 
najwięcej faktów i  niuansów związanych z  tematem eseju. Warto przygotować sobie solidną 
bazę danych, a więc zbiór krytycznych odniesień, ważnych naszym zdaniem cytatów innych 

†   Dużo informacji o polskich eseistach odnajdziemy w książce Jana Tomkowskiego Moja historia eseju (Warszawa 
2013).
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autorów piszących o danym utworze, a wreszcie fragmentów tekstu bądź tekstów, który (które) 
chcemy w eseju zinterpretować. Zdarzają się początkujący eseiści, którzy z pełną świadomo-
ścią negują potrzebę takich przygotowań, twierdząc, że eseistyka zakłada formułę krytyki in-
dywidualnej i nieuprzedzonej. Podstawowy minus takiego podejścia jest oczywisty, choć często 
niezauważany: im mniej wiemy o krytycznej recepcji autora, o którym piszemy, tym większe 
niebezpieczeństwo, że nasza interpretacja okaże się wtórna, nieoryginalna, a może po prostu 
błędna – bo nie dotarliśmy do ważnych wypowiedzi autora, bo nieznany nam jest jakiś istotny 
kontekst dzieła itp. Aby nasze własne odczytanie było w miarę oryginalne i ciekawe, warto za-
wsze najpierw dowiedzieć się, jak inni czytali naszego autora – choćby po to, aby nie powtarzać 
ich tez. Dopiero wtedy możemy tak naprawdę pokusić się o zaproponowanie czegoś nowego. 
Nie zapominajmy też, że dobry esej to esej czerpiący z różnych źródeł. Ograniczanie się do jed-
nego tekstu literackiego grozi tym, że ugrzęźniemy w miejscu i w kolejnych akapitach będziemy 
powtarzali te same argumenty. Tak więc nie zaczynajmy pisać, dopóki nie zgromadzimy moż-
liwie dużej ilości informacji o autorze i nie zapoznamy się, choćby hasłowo, z najciekawszymi 
przykładami krytycznego odczytania jego dzieła lub dzieł.

A skoro już o praktycznym wymiarze eseistyki mowa, jeden z ważniejszych nakazów przy-
świecających początkującemu autorowi sformułować dałoby się następująco: należy strzec się 
konstatacji o charakterze nadmiernie abstrakcyjnym czy spekulatywnym. Radę taką przyjmuje 
się najczęściej z podejrzliwością i sporym niedowierzaniem. Czyż tekst krytycznoliteracki nie 
jest już w założeniu rozprawą mocno teoretyczną i zajmującą się kwestiami świadomości, ducha 
i idei? Gdzie podejmować takie problemy, jeśli nie w eseju? Jak tu nie pisać w trybie abstrakcyj-
nym, jeśli wiele utworów literackich, na przykład wierszy, tryb taki nieomal wymusza, zarzuca-
jąc czytelnika wieloznacznymi wywodami, skomplikowanymi metaforami i filozoficznymi bądź 
religijnymi intuicjami? Czy nie wydaje się, że gdzie jak gdzie, ale w eseju pewne natężenie myśle-
nia abstrakcyjnego jest nieuniknione i na pewno usprawiedliwione? Pytania takie są jak najbar-
dziej na miejscu. Mimo to proponowałbym na początek narzucić sobie dyscyplinę polegającą na 
rugowaniu uwag i zdań o charakterze teoretycznym i nazbyt oderwanym od rzeczywistości. Nie 
przypadkiem używam słów „dyscyplina” i „rugowanie” – wbrew pozorom początkującemu kry-
tykowi piszącemu o literaturze, sztuce czy kulturze łatwiej jest poruszać się w gąszczu abstrak-
cji, na tyle zazwyczaj mgławicowych, umownych i niejednoznacznych, że trudno byłoby złapać 
autora na jakimś niedopatrzeniu czy niekonsekwencji, wszak w świecie idei nic nie jest pewne, 
a na dobrą sprawę wszystko uchodzi. Być może właśnie dlatego najpoważniejszymi wrogami 
początkującego eseisty są ogólnikowość wywodu i zawiłość argumentacji, które bardzo często 
stają się przykrywką dla smutnego faktu, że autor nie bardzo wie, o czym pisać – nie muszę 
chyba dodawać, że w takim przypadku nie warto nawet podejmować wysiłku pisania.

Spróbujmy poruszać się wyłącznie na płaszczyźnie faktów i konkretnych detali – cała abs-
trakcyjna reszta, tak przecież istotna, z całą pewnością pojawi się między literami. Słowa i zda-
nia, choćby najprostsze, najbardziej konkretne i jednoznaczne, rzucają cień; wszak pada na nie 
światło naszej świadomości. Im bardziej kreska naszego wywodu jest prostsza i czystsza, tym 
mocniejszy i bardziej wyrazisty jest cień – to po prostu prawo optyki. Piszmy więc o tekstach li-
terackich – czy w ogóle o tekstach kultury – tak, jakbyśmy pisali o urządzeniu czy mechanizmie, 
którego działanie chcemy poznać i objaśnić innym. Możliwie prosto, precyzyjnie i  trzymając 
się konkretów. Zwykle jest to trudne i wymaga sporej inwencji krytycznej: trzeba zmusić się do 
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wyjścia poza krąg zakreślany przez dwie czy trzy intuicje bądź impresje, jakie narzuciły nam się 
w trakcie czytania, i odnaleźć w sobie nowe perspektywy, nowe punkty widzenia. Przypomina 
to tłumaczenie z innego języka, które wymusza na nas poszukiwanie innych określeń opisują-
cych tę samą rzecz, nie pozwalając jednocześnie uciekać się do zastępowania ich abstrakcyjny-
mi opisami. Powtórzmy: nie jest to łatwe. Ale oszczędność i dyscyplina – można je też nazwać 
higieną pióra – przynoszą efekty w postaci niebanalnych, oryginalnych odczytań, których pod-
stawowym atutem i naturalną siłą będą skupienie myśli, natężenie języka i krystalizacja ducha. 
A więc to, na czym powinno nam zależeć, co jednak rzadko można osiągnąć trybem spekula-
tywnym. Rzecz sprowadza się właściwie do czystości intencji i gotowości do traktowania tekstu 
literackiego na jego, a nie naszych, prawach.

Pisanie krytyczne wymaga sporej dozy samokrytycyzmu. Nie tylko nie zawierzajmy tezom 
nazbyt abstrakcyjnym, które najczęściej są projekcjami naszej osobowości i  skutecznie znie-
kształcają wywód, bądźmy również czujni w stosunku do litery tekstu. Nigdy za wiele przypo-
minania, że dobry eseista to przede wszystkim cierpliwy, ale też bezwzględny poprawiacz wła-
snych tekstów. Niebagatelną rolę odgrywa w tym procesie wymiar temporalny. Każdy szanujący 
się eseista wie, że dobry esej jest przede wszystkim kwestią czasu. Zaczyna się go liczyć nie 
w momencie postawienia pierwszej litery, lecz w momencie ukończenia wstępnej wersji tekstu. 
Zapamiętajmy prawdę najbardziej podstawową, swego rodzaju ABC w elementarzu początku-
jącego eseisty: prawdziwe pisanie zaczyna się w  momencie, gdy po upływie czasu wracamy 
do napisanego wcześniej tekstu i czytamy go tak, jak gdyby był to szkic napisany przez kogoś 
innego. Pierwsza wersja eseju musi trochę poleżakować, dojrzeć niczym wino, przeleżeć w ci-
szy i ciemności. Zdarza się, że pierwsza wersja jest już gotowym tekstem, są to jednak sytuacje 
bardzo rzadkie. Im dłużej, tym lepiej. Oczywiście nie zawsze możemy pozwolić sobie na luksus 
odstawienia szkicu na, powiedzmy, pół roku – starożytni mówili nawet o latach – ale jakiś czas 
upłynąć musi. Niech to będzie choćby tydzień. W  tym czasie nasza próbka ulegnie niejakiej 
dekompozycji, tekst oddali się od nas, zostanie częściowo zapomniany. To moment kluczowy, 
bo dzięki nabranemu w ten sposób dystansowi i podwojeniu (pierwszą wersję tekstu czytam po 
czasie jako ktoś odrobinę inny) możemy, choćby tylko w wyobraźni, przekroczyć samych siebie. 
Zaczyna się żmudny proces poprawek i rewizji. Kolejne wersje też potrzebują czasu, aby nabrać 
trochę powietrza, oderwać się od nas i ukazać wszystkie szczeliny oraz niedoskonałości. Trzy, 
cztery rewizje to absolutne minimum. Dotyczy to nie tylko eseju, lecz każdej formy krytyczno-
literackiej. Ale w eseju jest to szczególnie istotne – mówimy przecież o próbie własnego spoj-
rzenia na tekst literacki. Jeśli ma to być próba wiarygodna, należy ją przynajmniej kilkakrotnie 
przetestować i, proszę wybaczyć kolejną metaforę, rozchodzić.

O  tym, że esej oddycha pełnymi, dobrze zbudowanymi i  frazeologicznie spójnymi zda-
niami, że nie ma w nim miejsca na niedoróbki czy urwane nagle myśli, że jego fundamentem są 
dobrze zbudowane akapity – kilkuzdaniowy akapit świadczy o tym, że nie mamy na dany temat 
wiele do powiedzenia – że powinniśmy kierować się przygotowanym wcześniej planem działań, 
że powinniśmy wreszcie respektować logikę wywodu i  hierarchię krytycznych argumentów, 
mówić nawet nie wypada. Co nie znaczy, że łatwo wspomniane jakości osiągnąć. Wypada w tym 
miejscu powtórzyć wcześniejszą radę: podpatrujmy i podsłuchujmy wielkich eseistów. Zazwy-
czaj sądzi się, że piękne i dokładne frazy, składniowa spoistość, tudzież precyzyjna architektura 
tekstu przychodziły im w naturalny sposób. Trudno o większy błąd. Możemy bez większego 
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pudła założyć, że im naturalniejszy wydaje się pochód (lub bieg) eseistycznej argumentacji, im 
ściślejsza logika wywodu, tym więcej wysiłku autor musiał w stworzenie takiej tekstowej koron-
ki włożyć. W ogóle eseista jako żywo przypomina koronczarkę ze znanej malarskiej miniatury 
holenderskiego malarza Jana Vermeera van Delft, skupioną na pracy, cierpliwie operującą igłą 
i nicią, po to, aby osiągnąć efekt lekkości i wdzięku. Wyznam, że to jeden z moich ulubionych 
obrazów i swego rodzaju ideał pracy krtycznoliterackiej.

Wbrew temu, co można by sądzić na podstawie powyższych uwag, pisanie eseju krytycz-
noliterackiego wcale nie musi być katorżniczą pracą niepozostawiającą miejsca na własne prze-
myślenia, własną interpretację świata czy choćby wypracowanie własnego stylu pisarskiego. 
Każde poważniejsze spotkanie z literaturą przynosi radość związaną z rozpoznaniem, że świat 
i egzystencja to struktury przeniknięte sensem – dotyczy to nawet takich zjawisk literackich jak 
teatr absurdu czy poezja czystego nonsensu – i że dzięki doświadczeniu otwarcia się na inne 
języki i punkty widzenia wzbogacamy własną osobowość i nadajemy rację własnemu życiu. Ese-
ista to poszukiwacz, a każde poszukiwanie, tropienie śladów i rozpoznawanie kolejnych frag-
mentów oraz pięter rzeczywistości wiążą się z przyjemnością odkrywania nowych przestrzeni 
i sfer, nawet jeśli jest to przyjemność okupiona sporym wysiłkiem. Pisanie eseju ma w sobie coś 
z działalności detektywistycznej. Czytając opowiadanie, powieść bądź wiersz, zagłębiając się 
w  intencje przyświecające autorowi, a  następnie poddając tekst próbie własnego spojrzenia, 
odkrywamy siebie w czytanym i analizowanym tekście. Już tylko to powinno być wystarczającą 
zachętą dla potencjalnego autora: możliwość sprawdzenia siebie w tekście, możliwość zbadania 
tekstu na sobie. Czyż to nie wspaniałe wyzwanie?

***

Cóż tu jeszcze dodać do tego krótkiego postscriptum? Kiedy w 2004 roku Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Opolu ogłosiła konkurs na esej o twórczości Witolda Gombrowicza, nie spodzie-
waliśmy się chyba, że doczekamy się aż osiemnastej edycji. Powiedzmy sobie szczerze: coraz 
mniej młodych ludzi sięga po książki, coraz rzadziej rozmawia się o literaturze, coraz trudniej 
znaleźć kilkunastoletniego początkującego eseistę, jakiego starałem się naszkicować – a może 
tylko sobie wymarzyłem? – na marginesie niniejszego szkicu. Nie da się też ukryć, że z roku na 
rok otrzymujemy coraz mniej prac. Mimo to chcielibyśmy kontynuować przedsięwzięcie, choć-
by z uwagi na co prawda niewielką, ale zawsze obiecującą grupkę młodych autorów, dla których 
udział w naszym corocznym konkursie jest istotnym wydarzeniem. Jako jurorzy, którzy sami 
parają się krytyką literacką i pisaniem, wiemy, jak potrzebne są tego rodzaju zachęcające dzia-
łania. Tak jak każda roślina potrzebuje choćby odrobiny światła słonecznego, tak też początku-
jący autor potrzebuje minimum uwagi i wsparcia. Czy muszę dodawać, że i nam jest miło, kiedy 
trafiamy na prace pisane z wyczuwalnym zaangażowaniem, nieskrywaną miłością do literatury, 
a do tego jeszcze niezłą orientacją w krytycznoliterackim terenie? Niniejszą publikację wyboru 
nagrodzonych esejów otwieram więc z nadzieją, że czeka nas jeszcze wiele interesujących tek-
stów, lektur i rozmów.
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P iszę te słowa na przełomie roku, za moment niestrudzeni pracownicy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Opolu znów dzielnie wezmą na siebie obowiązek sporządzenia dokumen-
tacji dla wszystkich możnych instytucji wspierających kulturę i  złożą wniosek o dofi-

nansowanie kolejnej, dwunastej już, edycji konkursu na esej o polskiej literaturze. Niezależnie 
jednak od decyzji, jaka wpłynie do władz Biblioteki, inicjatywa ta zostanie zrealizowana. Bywało 
wszak przed laty, iż – korzystając jedynie z  tzw. środków własnych – na przekór odmowom 
decydentów, w głębokim przekonaniu o słuszności całej idei, Biblioteka ogłaszała jak co roku 
kolejną odsłonę konkursu literackiego. Dla nas bowiem – garstki ludzi przeświadczonych o tym, 
że potrzeba wspierania zarówno młodych talentów humanistycznych, jak i dbania o żywotność, 
ciągłość polskiej tradycji literackiej – nie ulega wątpliwości, iż trzeba uczynić wszystko, aby 
ugruntowana w środowisku, ogólnopolska inicjatywa trwała niezależnie od okoliczności.

Każdego roku wybieramy (Jacek Gutorow, Sławomir Kuźnicki i piszący te słowa) jednego 
pisarza, którego twórczość lub dzieło stają się dla młodych ludzi przewodnikiem po ważkich 
egzystencjalnych problemach. Nie sięgamy po twórców spoza szerokiego kanonu literatury 
współczesnej, proponujemy raczej pisarzy znanych, rozpoznawalnych albo po prostu sztanda-
rowych dla polskiej kultury XX i XXI wieku, choć może niekoniecznie – z różnorakich powodów 
– bliskich nastoletniej publiczności.

Co nami kieruje w takim właśnie doborze autorów? Przyczyn jest kilka i, jak sądzę, warto 
o nich wspomnieć. Wybieram dwie, szczególnie dla mnie istotne, wiążące się, rzecz jasna, z całą 

Osiemnaście 
lat zachęty
O historii i idei konkursu literackiego 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu

Adrian Gleń
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paletą innych, pomniejszych; chciałbym je jednak wyróżnić specjalnie, bardzo wiele bowiem od 
nich właśnie zależy.

Po pierwsze, projektując kolejny konkursowy temat, skupiam się – zmienię tryb mówienia, 
bo może nie wszyscy koledzy z jurorskiego gremium koniecznie podzielają mój punkt widze-
nia w pewnych sprawach – na tym, aby wyjść poza gorset scholarskiego myślenia o literaturze 
i dowartościować radość lektury, której ślady – zawsze gdy tylko objawia się to w pracach mło-
dych miłośników czytania – cieszą mnie w dwójnasób. Przyjemność tekstu, o jaką upominali się 
wielokrotnie krytycy z krajów zachodnich (np. Roland Barthes, do którego lubią sięgać uczest-
nicy konkursu), jej dowartościowanie, wydaje się sprawą wielkiej wagi. Tak, zwłaszcza dzisiaj, 
gdy wszelkie statystyki, cywilizacyjne zwroty technologiczne, kariera – czy może należałoby 
powiedzieć już hegemonia – wizualności, słowem cała współczesna jaskrawość wypiera kul-
turę pisma, marginalizuje potrzebę intymnego kontaktu z dziełem literackim, ba, represjonuje 
dotychczas niezbywalną podstawę kultury: głęboki namysł nad sytuacją człowieka w świecie.

Tych kilkanaście lat, jakie mamy za sobą, stanowią wystarczającą podstawę, aby żywić uza-
sadnione obawy o stan i kondycję refleksji humanistycznej, która wydaje się w głębokiej defensy-
wie. Spadła – w ostatnich trzech, czterech latach – nie tylko liczba, lecz i jakość prac, jakie do nas 
napływają, coraz rzadziej słychać w tych tekstach właśnie autentyczną radość czytania, radość 
z poznawania innego języka i drugiego człowieka, jaki za tymi dziełami stoi. Interpretacje są płyt-
sze, słabiej umocowane w tradycji kulturowej, zaczynają się pojawiać zjawiska dość zadziwiające 
(chęć „przechytrzenia” pisarza, lekceważenia jego dorobku, ostentacyjne manifestowanie dowol-
ności rozumienia, która po częstokroć przemienia się nawet w „swawolność myśli”). Bynajmniej nie 
zżymam się na przejawy podobnych postaw, nie obrażam na młodych ludzi, którzy powierzają nam 
swoje eseje. Nie, wciąż traktuję owe elementy poetyki prac konkursowych jako sygnały tego, że 
dla młodych literatura jest nieustannie ważnym punktem orientacyjnym, pozwalającym rozpocząć 
dialog o świecie, nawet wówczas, gdy wśród pisarzy obranych za patronów danej edycji konkursu 
młodzi nie odnajdują sojuszników dla własnego widzenia rzeczywistości. I  samo nawet swoiste 
rozpasanie stylistyczne, bezceremonialność w krytykowaniu, nonszalancja czy niechęć do autory-
tetów nie budzą we mnie zrazu negatywnych emocji; wszak są to, mimo wszystko, znaki zaanga-
żowania czy buntu, który wieść ma przecież młodego człowieka do samookreślenia. A czyż nie jest 
to główna stawka humanistycznej narracji – zrozumienie siebie i świata poprzez teksty kultury?

Właśnie, wracam do roli owej przyjemności tekstu. Bez poczucia, że percepcja literatury nie 
musi być koniecznie żmudnym procesem, który prowadzi jedynie do opanowania wiedzy o epoce 
(dostępniejszej przecież dzisiaj w encyklopedycznej sieci daleko bardziej aniżeli w programie na-
uczania, podręczniku), wiedzy rzekomo obiektywnej, bezosobowej, niepodważalnej, lecz powinna 
być źródłem zachwytu i zdumienia (od których, jak chce filozof, rozpoczyna się wejście w sferę 
humanum), tracić będą wszyscy. Zawsze, gdy układamy kolejne konkursowe zawiadomienia, za-
leży mi przeto na tym, aby akcentować właśnie ów personalny kontakt czytelnika z dziełem, aby 
prace były świadectwem indywidualnego przeżycia literatury, odpowiedzią na pytania, jakie tekst 
literacki nieodmiennie z przeszłości do nas wysyła. Nie znaczy to, rzecz jasna, że czekam na akty 
czytelniczego ekshibicjonizmu – bywa, że młodość ma tendencję do, czasem nachalnego, ekspo-
nowania przeżyć młodzieńczego Ja, które nie mają wiele wspólnego z tym, o co zapytuje dzieło. 
Wręcz przeciwnie, prawdziwa radość czytania ujawnia się i w zachwycie – pragnieniu mówienia ję-
zykiem jakiegoś dzieła, jakiegoś autora, to dzieło nam wówczas odpowiada, i w sporze – pragnieniu 
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odpowiedzenia dziełu na własną rękę, we własnym imieniu. Owe zachwyt i spór będą zapewne tym 
głębsze, im bardziej docenimy trud autorski w komponowaniu dzieła, im większy wysiłek włożymy 
w próbę rozpoznania tego innego języka, jakim mówi do nas z przeszłości tekst literacki – łatwiej 
jest śmiać się ze starego Pimki, aniżeli wypracować skuteczne sposoby uczenia zachwytu...

Spośród wybitnych twórców polskiej literatury współczesnej wskazywaliśmy przeto na po-
stacie, które wzbudzają wciąż niegasnące polemiki, wywołują kontrowersje (Gombrowicz, Biało-
szewski, Różewicz, Świetlicki) albo staraliśmy się wyeksponować te elementy ich poetyki i świato-
poglądu – wśród dzieł zdawałoby się dobrze opisanych i niebudzących tak żarliwych dyskusji – które 
na powrót problematyzowałyby zjawiska rzekomo już oswojone. Tak było na przykład w przypadku 
edycji konkursu poświęconych Herbertowi, Szymborskiej, Miłoszowi czy Myśliwskiemu.

Po drugie, widzę głęboki sens w upartym zapytywaniu kolejnych generacji o ich sposoby 
myślenia, rozumienia i czucia polskiej literatury. A ponieważ jesteśmy w newralgicznym mo-
mencie dziejowym – postawieni w obliczu katastrofalnego niżu demograficznego, którego skut-
ków dla ciągłości procesu rozwoju polskiej kultury nikt z nas jeszcze nie potrafi dzisiaj właściwie 
oszacować – tym bardziej wspierać powinniśmy wszelkie inicjatywy zmierzające do pobudzenia 
refleksji na temat kształtowania się i reinterpretacji podstaw naszej tożsamości, której literatura 
jest jednym z podstawowych budulców.

Być może jednym z czynników przyczyniających się do baczniejszego wsłuchiwania się 
w głos kolejnych młodych roczników jest sytuacja swoistego wielogłosu obecnego w dyskursie 
humanistycznym. Już wyjaśniam: dostrzegalny i dojmujący jest dla mnie problem braku komu-
nikacji pomiędzy poziomami humanistycznej narracji w polskiej rzeczywistości. Po częstokroć 
„specjalizujący się” język współczesnych dociekań humanistycznych (historycznych czy litera-
turoznawczych) jest trudno przekładalny (bądź zgoła nieprzekładalny) na grunt nie tylko dydak-
tyki w szkołach średnich, ale również kształcenia uniwersyteckiego.

Wyrazistym pod tym względem przykładem może być pisarstwo Mirona Białoszewskiego, 
które pod konkursową lupę wzięliśmy w roku 2009. Powstające co rusz rozmaite wykładnie 
uczonych literaturoznawców nie sprawiają, aby twórczość ta stała się źródłem języka pozwa-
lającego aktualnie kształtować wyobraźnię, wrażliwość, tożsamość. Autor Obrotów rzeczy jest 
nadal poetą hermetycznym i źle obecnym w programach nauczania, marginalizowanym w pro-
cesie dydaktycznym. Paradoksalnie – wszak jest on pisarzem, który zrewolucjonizował myśle-
nie o funkcjach literatury, przywrócił literaturze codzienność, pokazując, iż od sposobów bycia 
człowieka w niej zależy niemal wszystko.

W tym właśnie roku udało się wzbogacić ideę spotkań konkursowych o dyskusję pane-
lową, do której zaproszono wybitnych znawców dzieł Białoszewskiego (m.in. Tadeusza Sobo-
lewskiego, Jacka Kopcińskiego, Jarosława Fazana czy Piotra Sobolczyka). Jej celem była próba 
odpowiedzi na pytania o to, czy nie należałoby raz jeszcze zreinterpretować twórczości autora 
Obrotów rzeczy, przesunąć akcenty w jego dorobku, jak też wydobyć to, co w tym pisarstwie 
mogłoby stać się ważnym i żywym punktem orientacyjnym dla dzisiejszego maturzysty. Waż-
nym ogniwem tej rozmowy stała się także kwestia kontynuacji dziedzictwa Białoszewskiego 
w literaturze ostatniego ćwierćwiecza, które upłynęło od śmierci poety.

Mistyk codzienności, rewelator języka poezji, awangardysta, „stróż rzeczywistości”, poeta 
warszawskiego blokowiska – która z tych postaci autora może wydać się szczególnie intrygują-
ca, bliska dzisiejszej młodzieży? Białoszewski pisał o sobie: „do wszystkiego pasuję”, wypowiadając 
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przeświadczenie o  tym, że istotą egzystencji jest umiejętność wejścia w kontakt i dialog z roz-
maitymi rejestrami języka, ideami, konkretnymi ludźmi. Można by powiedzieć: „Białoszewski jak 
świat”, jak wcześniej Jan Błoński pisał o Miłoszu. Przedmiotem bowiem zainteresowania autora Ob-
rotów rzeczy była cała egzystencja. Jako autora konkursowego tematu w owym roku interesowało 
mnie zatem szczególnie to, w jaki sposób twórczość Białoszewskiego jest aktualna dla pokolenia, 
które nie pamięta już absurdów PRL? Na ile autor Donosów rzeczywistości mógłby stać się poetą 
inspirującym nowe widzenia życia i sztuki, czy wizja człowieka i świata zawarta w jego pisarstwie 
pozwala diagnozować współczesność, wypowiadać dylematy związane z uczestnictwem w dzisiej-
szej rzeczywistości? Czy i do jakiego stopnia aktualna i nośna jest postawa i droga poety osobne-
go? Odpowiedzi, pamiętam, padały różne, ale wiele z nich głęboko mnie intrygowało i inspirowało 
– a więc jeszcze i tak można patrzeć na te teksty!, a więc wolność wyobraźni staje się największą 
wartością dla młodych ludzi, którzy nie znają już pod tym względem właściwie żadnych granic!

Po każdej edycji konkursu starałem się wychwycić pewną aurę, temperaturę języka i narracji 
prac konkursowych, wreszcie – co najistotniejsze – to, w jaki sposób młodzi ludzie problematy-
zują określone dzieła literackie. Wykorzystywałem te spostrzeżenia zarówno w swojej praktyce 
uniwersyteckiej – dydaktycy nazywają to inicjatywą aplikacyjną: jak sprawić, aby młody człowiek 
uznał za swój pewien problem, który dociera do niego z przeszłości i w obcym, bo niewspółcze-
snym jemu języku – jak i  starałem się przekazywać je nauczycielom podczas licznych spotkań 
i gościnnych wykładów w szkołach średnich województw opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

Przy tej okazji chciałbym zwrócić także uwagę na rzecz bardziej zasadniczą, absolutnie 
kluczową w  procesie formowania kolejnych pokoleń humanistów. Mam bowiem nadzieję, że 
niektórzy z uczestników kolejnych edycji opolskiego konkursu wybiorą tę właśnie drogę profesji 
i samorozwoju; wiem przynajmniej o kilku osobach, które – dając po temu przekonujące świa-
dectwa swoich predyspozycji intelektualnych i własnej wrażliwości w nadsyłanych na kolejne 
konkursy pracach – dokonały już pierwszych wyborów na tej ścieżce; co roku poznajemy się 
na oficjalnym wręczaniu nagród, które stają się, jak sądzę, ważnymi ceremoniami nie tylko dla 
młodych adeptów sztuki pisania, ale także i dla nas, służących im swoim skromnym doświad-
czeniem. Wracając, któż jak nie humanista właśnie, jako najbardziej zaangażowany w pracę w ję-
zyku, ma za zadanie rozumieć, czyli przysposabiać i tłumaczyć – sobie i innym – różnorodność 
światów manifestujących się w  nieskończonym uniwersum rozmaitych artykulacji rzeczywi-
stości? A jakżeż często dzisiaj słychać głosy o tym, że literatura jest tylko naddatkiem, zbędnym 
kaprysem umysłu, sztucznym wykwitem na oceanie praktycznego konsumowania świata – a jej 
znawcy, to nieledwie przedstawiciele ginącego gatunku.

W pięknych fragmentach dzieła Waltera Benjaminia pojawia się postać kolekcjonera, który 
bogacąc swój zbiór rozmaitych języków, wciąż „odnawia stary świat”, odświeżając, wzmacniając 
każdy unikatowy egzemplarz językowej ekspresji, czerpiąc w tym procesie autentyczną radość, 
udzielającą się wszystkim, którzy tylko tego zapragną. Korzystając ostatnio z tej metafory, Mi-
chał P. Markowski (na łamach swojej Polityki wrażliwości) takie oto zadanie wywodzi dla hu-
manistyki: „uczyć radości z odnawiania istnienia”. Wszak tekst literacki to głos innego, drugie-
go człowieka, który powierza nam się z całą ufnością, zapraszając nas jednocześnie w gościnę 
udzielonego nam egzystencjalnego pytania. Gdy ów zew podejmiemy, gdy damy się prowadzić 
pytaniu, gdy podejmiemy wezwanie, wejdziemy z tekstem w zażyłość – komitywę, jak pisze au-
tor Występku. A służąc tekstowi naszym zaangażowaniem, odpowiadając mu z wnętrza naszego 
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świata, którego ramy tekst zaczyna rozsadzać, zezwalamy jednocześnie na własną przemianę. 
Celem pracy humanisty staje się przeto pielęgnacja jednorazowości literatury (idiomu), chro-
nienie, odnawianie pojedynczych języków, bo na nich wspierać się mogą lokalne wspólnoty, 
budujące nowoczesną ideę humanistycznego universitas. Dopóki trwa ruch interpretacji, „do-
pisywania się” do istniejących znaczeń, dopóki uznajemy naszą historyczność, nasze uwikłanie 
w świat, nie zamilknie głos humanisty, do którego zadań należy – jak ujmuje to Michał P. Mar-
kowski – „odnawianie egzystencji”. Akceptacja zatem własnej kondycji, wrażliwość na to, co jed-
norazowe, gotowość do podjęcia etycznego zobowiązania modernizacji znaczeń – oto zadania 
stojące przed humanistą w tej fascynującej przygodzie poznania!

Angażując się co roku w  przygotowanie konkursowych zapowiedzi, zastanawiam się 
przede wszystkim nad tym, jak i czym urzeka literatura kolejne roczniki polskich uczniów i stu-
dentów, do jakiego stopnia ośmiela ich w poszukiwaniu odpowiedzi na ważne dla nich pytania, 
wreszcie – jak odpowiedzą oni na wezwanie do uczestnictwa w pewnym continuum tradycji 
humanistycznej? Ale także, po ludzku i po prostu, zastanawia mnie, co jest dla nich ważne tu 
i teraz? Co zmieniło się w ich myśleniu? Jak podchodzą do literatury, języka i siebie? Jak zmienił 
się ich język, ich wrażliwość? Wiele pytań, wszystkie równie ważne!

Każdego roku ogromnie się cieszę, że biorę udział w tej, trwającej już prawie dekadę, przy-
godzie poznawania: innych, literatury, ale także i siebie. I czekam na odpowiedzi. Ale i na ko-
lejne pytania, które pojawią się wówczas, gdy jakaś praca, zdanie, metafora zagadnie mnie ze 
zdwojoną siłą przez to właśnie – jak mówi Jacek Gutorow – co „nie było w programie”, czego nie 
przewidzieliśmy, a co zmienia nasz wyrobiony dotychczas pogląd czy wyobrażenie.

Mam nadzieję, że idea konkursu kontynuowana będzie niezależnie od koniunkturalnych 
i  ekonomicznych uwarunkowań. Używam tutaj sformułowania ostrożnego („mam nadzieję”), 
w istocie jestem jednak głęboko przekonany, że solidna historia, która związana jest z opolskim 
konkursem na esej, stanowi spoiwo – dla całej grupy ludzi skoncentrowanych wokół tej idei, 
którzy czują niezbywalną potrzebę kontynuacji tego dzieła – i swoisty imperatyw stymulujący 
podejmowanie kolejnych przedsięwzięć i wyzwań.

Tych kilka uwag, jakie pozwoliłem sobie przy okazji tej publikacji poczynić – będących 
w istocie dodatkiem do, wydaje mi się, przekonującej i mówiącej za siebie, antologii najcelniej-
szych prac powstałych w ciągu ostatnich lat – niech stanowi również dowód zaangażowania 
środowiska Uniwersytetu Opolskiego we wspieraniu celnych i zawsze profesjonalnie przepro-
wadzanych inicjatyw Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Na koniec niechże wolno mi będzie, choć powinienem od tego rozpocząć (usprawiedliwia 
mnie jedynie specyfika poetyki wstępu), gorąco podziękować pani dyrektor MBP w Opolu Elżbie-
cie Kampie za długoletnią opiekę nad ideą konkursu, wspieranie jej zwłaszcza w tych latach, gdy 
rozmaici decydenci, nie wiedzieć dlaczego, nie uważali za stosowne dotować całego przedsię-
wzięcia, oraz pani Danucie Łuczak, świetnej organizatorce, osobie, której zaangażowaniu opolski 
konkurs na esej zawdzięcza stosowną, stojącą na najwyższym kulturalnym poziomie oprawę.

I  wreszcie słowo do Was, moi koledzy z  jurorskiego gremium: Jacku, Sławku! Dziękuję 
wam z serca za wszystkie spotkania, dyskusje, rozmowy, przyjacielskie wsparcie.

grudzień 2014
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Z adaniem niniejszej publikacji jest podsumowanie dotychczasowych edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu na Esej. Jako organizator konkursu i wydawca tego tomu Miejska Bi-
blioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu jest winna Czytelnikowi słowo wyjaśnienia 

na temat tych dwóch inicjatyw. 
 Ogólnopolski Konkurs na Esej powstał w 2004 roku. Początkowo jego adresatami byli 

jedynie uczniowie ogólnokształcących i zawodowych szkół średnich, od roku 2008 zaprosili-
śmy do udziału także studentów. Obecnie konkurs odbywa się w dwóch kategoriach i cieszy 
się niezmiennie dużym zainteresowaniem, co motywuje nas, aby organizować kolejne odsłony 
tego wydarzenia. 

 Głównym celem konkursu jest zachęcanie młodych ludzi do stawiania, nierzadko pierw-
szych, kroków na drodze słowa. Dzięki niezwykle pojemnej formule, jaką stanowi esej, chcemy 
budować platformę wyrażania własnych doświadczeń z  literaturą, a  także, co najważniejsze, 
dialogu. Mówiąc o dialogu, myślimy o podejmowaniu przez uczestników konkursu rozważań 
i, polemiki, nie tylko na temat określonych w temacie konkursu autora czy autorki, ale przede 
wszystkim na temat samych siebie. Powołując się na myśl Wisławy Szymborskiej, której twór-
czość stanowiła temat jednego z konkursów, nieustanie wierzymy, że doświadczenie czytania 
jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Ponadto uważamy, że czyta-
nie skłania do podjęcia rozmowy z Innym, co jest jednym z największych darów, jakie możemy 
otrzymać. Uwagę na to zwraca bohater X edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Esej w roku 2013 

Od wydawcy
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– Ryszard Krynicki. W krytyczno-literackiej metaforze problem ten zamyka Jacques Derrida, pi-
sząc: „Nic prócz słów nie zakwita na piasku czy na bruku”. Droga, którą proponujemy adresatom 
konkursu, wiedzie właśnie przez słowa. W podejmowanych przez młodych krytyków próbach 
jawią się one jako pojedyncze fenomeny i odsłaniają prawdziwy obraz Innego. Parafrazując filo-
zoficzną myśl Kartezjusza, chcemy powiedzieć wspólnym głosem: „Piszę, więc jestem”. 

  Prezentowany tom, gromadząc teksty pod wieloma względami różnorodne i w sposób 
indywidualalne oświetlające przestrzenie literatury polskiej XX i XXI wieku, ma przedstawiać 
obraz krytyki najnowszej. Publikacja zachęca również, aby w pogoni za słowem odsłaniać nowe 
konteksty i prowokować do refleksji nad miejscem literatury w życiu człowieka. 

***

Książka zawiera prace krytycznoliterackie nadesłane na Ogólnopolski Konkurs na Esej na 
przestrzeni osiemnastu lat. Są to szkice, które przez jurorów konkursu zostały ocenione jako 
najlepsze, publikacja gromadzi zatem eseje z lat 2004 – 2021, które uplasowały się na pierwszym 
miejscu obu kategorii. 

Organizator Ogólnopolskiego Konkursu na Esej 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu
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I Ogólnopolski Konkurs na Esej w roku 2004

Między ojczyzną a synczyzną. 
Gombrowicz o polskości w perspektywie dzisiejszej Europy

II Ogólnopolski Konkurs na Esej w roku 2005

Pochwała świata w poezji Czesława Miłosza

III Ogólnopolski Konkurs na Esej w roku 2006

Martwe natury, zgubione rzeczy. Poezja Wisławy Szymborskiej 
jako album świata nieożywionego.

IV Ogólnopolski Konkurs na Esej w roku 2007

Poezja Stanisława Barańczaka jako forma protestu

V Ogólnopolski Konkurs na Esej w roku 2008

Od cierpienia do Boga. Drogi transcendencji w poetyckiej twórczości 
Zbigniewa Herberta

VI Ogólnopolski Konkurs na Esej w roku 2009

„Poeta osobny” zaprasza w gościnę. 
Twórczość Mirona Białoszewskiego czytana dzisiaj

Wykaz tematów 
konkursowych
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VII Ogólnopolski Konkurs na Esej w roku 2010

Komizm i śmiech w twórczości Sławomira Mrożka

VIII Ogólnopolski Konkurs na Esej w roku 2011

Milczenie poezji – poezja milczenia. Twórczość liryczna Tadeusza Różewicza

IX Ogólnopolski Konkurs na Esej w roku 2012

Marcin Świetlicki – poezja naszego czasu

X Ogólnopolski Konkurs na Esej w roku 2013

Niepodlegli nicości – Ryszard Krynicki i jego poezja

XI Ogólnopolski Konkurs na Esej w roku 2014

Literatura pamięci. Twórczość Wiesława Myśliwskiego – lekcja wspominania

XII Ogólnopolski Konkurs na Esej w roku 2015

Błyski poezji. Spotkania z twórczością Julii Hartwig

XIII Ogólnopolski Konkurs na Esej w roku 2016

Prawda poezji. Wiersze Juliana Kornhausera

XIV Ogólnopolski Konkurs na Esej w roku 2017

Czy Stanisław Lem przewidział nasz świat?

XV Ogólnopolski Konkurs na Esej w roku 2018

Podróże z Andrzejem Stasiukiem

XVI Ogólnopolski Konkurs na Esej w roku 2019

Idź, biegnij, jedź. Podróżowanie dla podróżowania w książkach Olgi Tokarczuk

XVII Ogólnopolski Konkurs na Esej w roku 2020

Na drodze do siebie. Podróże z bohaterami Stachury

XVIII Ogólnopolski Konkurs na Esej w roku 2021

Baczyński – nasz współczesny?

XIX Ogólnopolski Konkurs na Esej w roku 2022

Bruno Schulz: zaproszenie do lektury
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Potrzeba miętoszenia

Pojęcia ojczyzny, patriotyzmu czy polskości były często i namiętnie komentowane w lite-
rackim dorobku Witolda Gombrowicza. Odgrywały w nim istotną rolę – pisarz czuł się zobo-
wiązany poruszać owe trudne i wzbudzające kontrowersje tematy. Czynił to głównie w Trans- 
-Atlantyku oraz publikowanych na łamach „Kultury Paryskiej” Dziennikach. Jednakże wątki 
dotyczące ojczyzny znajdziemy w większości jego dzieł; jeśli nie wprost, to pośrednio artysta 
przekazywał swój stosunek do kwestii polskości. Wielokrotnie już interpretowano i omawiano 
Gombrowiczowskie poglądy, ich genezę, rozwój i skutki. Warto jednak odnieść opinie pisarza 
nie tylko do konkretnej sytuacji, w której przyszło mu tworzyć, ale również spróbować przez ich 
pryzmat odczytać realia współczesnej Europy, a co za tym idzie – współczesnej Polski. Będzie to 
prawdziwe „miętoszenie” Gombrowiczowskiej spuścizny, puszczenie jej w obieg, analizowanie, 
stosowanie jej jako narzędzia pomocniczego interpretacji otaczającej nas rzeczywistości. A za-
tem za radą samego pisarza: „miętośmy” Gombrowicza!

Wrogowie

Gombrowicz jest bez wątpienia pisarzem polemicznym, często krytycznym i nieraz prze-
śmiewczym. Z czym jednak polemizuje? Co poddaje krytyce? Z czego niejednokrotnie się na-
śmiewa i dlaczego? Innymi słowy: kto jest wrogiem Witolda Gombrowicza?
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dzisiejszej Europy
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To, co pisarz najwytrwalej tępi, ale i czego najbardziej się lęka, to forma, „pupa”, którą oto-
czenie tak łatwo nam narzuca, a której tak trudno się pozbyć. „Pupa”, czyli stereotyp, utrwalony 
cudzy sąd, zamknięcie postaci w sztywnych ramach jednorazowo sformułowanego wizerunku. 
Trzydziestoletni Józio (bohater Ferdydurke) utrwalony przez profesora Pimkę w infantylnej for-
mie ucznia otrzymuje taką właśnie „pupę”. Później przeobraża się ona w formę  pozera – tak 
nazywa go Ziuta i jej matka – ostatecznie sytuacja wymusza na bohaterze zachowanie stereo- 
typowego młodego panicza, który porywa ukochaną ze szlacheckiego dworu. I choć Józio wal-
czy, nie potrafi wyrwać się z nadanego mu przez otoczenie zastygłego kształtu.

Jak łączy się jednak wrogość Gombrowicza wobec formy z problemem ojczyzny i polsko-
ści? Sprawdźmy, poszukując innych wrogów. Kolejnym przeciwnikiem – ale i ofiarą oraz obiek-
tem kpin – są typowo polskie cechy: romantyczny patos i hiperbolizacja. Witold Gombrowicz 
obchodzi się z nimi bezlitośnie. Wielokrotnie naśmiewa się z egzaltowanej, romantycznej kon-
wencji. Wspomniany już wyżej dworek szlachecki i panna Zosia z Ferdydurke to typowe przykła-
dy tego, w jaki sposób pisarz trawestuje i ośmiesza mity głęboko zakorzenione w polskiej litera-
turze i obyczajowości. Zosia i Józio uciekają przecież wyłącznie z powodu konwenansu, w który 
zostali wpisani. Tak wypada – by porwać umiłowaną, by uciec. Zosi godzi się, by ukochane-
go miłować i  iść za nim wiernie. Szybko przychodzi jednak rozczarowanie i słynna modlitwa 
do trzeciego człowieka, który powinien nadejść, wyrwać ich ze wzajemnej relacji narzucającej 
formę, a ostatecznie… nadać nową. W Trans-Atlantyku końcowa scena tańca również stanowi 
wyraźną aluzję do Mickiewicza – to trawestacja poloneza wieńczącego Pana Tadeusza. U Gom-
browicza nie jest to jednak taniec dostojny i majestatyczny, lecz raczej groteskowy, prowadzo-
ny wśród dzikiej, wynaturzonej scenerii fauny i flory – mowa oczywiście o estancji Gonzala. 
Finałowe „kochajmy się!” przeradza się w „śmiejmy się!”, ponieważ wszystko kończy się dzikim 
i nieokiełznanym wybuchem śmiechu.

Widzimy, że Gombrowicz piętnuje i ośmiesza elementy romantycznej konwencji. Ujaw-
nia się to również w warstwie językowej: celowo nadużywana inwersja, patetyczne, podniosłe 
przemowy i zwroty, a nawet ciągłe padanie Gombrowicza na kolana w Trans-Atlantyku. Dlacze-
go w eseju Sienkiewicz, zawartym w Dzienniku, autor nazywa legendę polskiej powieści histo-
rycznej, pisarza czytanego i oklaskiwanego przez kolejne pokolenia, uwodzicielem, demonem, 
katastrofą umysłu i szkodnikiem? Odpowiedź nasuwa się sama. Jest to forma, kolejna „pupa”, 
której tak nie znosi Gombrowicz. Zatem omawiany wyżej mechanizm usidlający i zamykający 
w konwencjonalnym wizerunku odnosi się nie tylko do jednostek, ale i do całego narodu, a także 
do kwestii polskości. Witold Gombrowicz broni się przed, tak popularną i nadużywaną, roman-
tyczną formą pisania o Polsce i patriotyzmie. Pojawia się jednak kolejne pytanie. Wiemy już, że 
trawestacja romantycznych mitów bierze się z  obawy przed zamknięciem w  ciasnej formie. 
Skąd zatem wrogość do samej formy?

Po pierwsze, jak wspomniałem już wyżej, stanowi ona ograniczenie, rodzaj klatki, która znie-
wala. Ale to nie jedyny powód wrogości Gombrowicza wobec wszechobecnej „pupy”. Drugim, ale 
niemniej ważnym, jest fakt, że forma okazuje się Pusta. Pusta – celowo zapisane wielką literą, 
tak jak czynił to pisarz, by podkreślić jej fałsz i obłudę. Pusta tak samo, jak Puste były lufy pisto-
letów, które skierowali przeciw sobie Ojciec i Gonzalo w równie Pustym pojedynku na kartach 
Trans-Atlantyku. Dlaczego Pusta? Pusta, ponieważ straciła pierwotny charakter, nie niesie już za 
sobą przypisywanych jej treści, a jest jedynie mechanicznie powielanym, zewnętrznym gestem – 
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przejawem zniewalającej konwencji. Najwyższe wartości, imponderabilia, do których odwołują się 
w pojedynku Tomasz i przejeżdżający obok, niby przypadkiem, przedstawiciele polskiej ambasady, 
są pozbawione autentyczności. Poważna walka o dumę, honor i godność Polaka została ukazana 
w sposób komiczny, z przymrużeniem oka, gdzie nawet sekundanci przeciwnych stron paktują ze 
sobą potajemnie. Jak zatem mówić tu o heroicznym postępowaniu?

Gombrowicz odrzuca zniewolenie krępującą formą, patetyczne, egzaltowane postawy 
wyrastające z  literatury romantyzmu, a  także fałsz i obłudę – puste gesty. Niesie to za sobą 
jeszcze jedną negację, która przysporzyła artyście najwięcej wrogów i wzbudziła najgłośniejsze 
kontrowersje. Gombrowicz odcina się od ojczyzny słabej, małej, wątłej. W Trans-Atlantyku rzu-
ca na nią bluźnierczą klątwę: „A płyńcież wy, płyńcież Rodacy do Narodu swego! Płyńcież wy 
do Narodu waszego świętego chyba Przeklętego! Płyńcież do Stwora tego św. Ciemnego, co od 
wieków zdycha, a zdechnąć nie może!…”1. Później autor potwierdzi ją następującymi słowami 
w  przedmowie do wydania z  1957 roku: „Trans-Atlantyk jest […] porachunkiem […] z  Polską 
taką, jaką stworzyły warunki jej historycznego bytowania i jej umieszczenia w świecie (to znaczy 
z Polską s ł a b ą)”2. Dlaczego pisarz odcina się od owej „Polski słabej”? Co rozumie poprzez okre-
ślenie: „słabość”? Niechaj odpowie sam słowami Dziennika:

Cóż mnie obchodzi Mickiewicz? Wy jesteście dla mnie ważniejsi od Mickiewicza. I ani 
ja, ani nikt inny, nie będzie sądził narodu polskiego według Mickiewicza lub Szopena, 
ale wedle tego co tu, na tej sali, się dzieje i co tu się mówi. […] gdybyście umieli mówić 
o nich ze swobodą ludzi duchowo wolnych, z umiarem i trzeźwością ludzi dojrzałych, 
gdyby słowa wasze obejmowały horyzont nie zaścianka, lecz świata… […] Ale tak jak się 
rzeczy mają, Szopen z Mickiewiczem służą wam tylko […], aby wzmocnić nadwątlone 
poczucie własnej wartości i dodać sobie znaczenia3 .

Gombrowicz żąda od narodu postawy aktywnej, twórczej. Żąda, by wychodzić sytuacji 
i realiom naprzeciw. O słabości Polski i Polaków ma świadczyć umysłowy zastój, wieczne od-
woływanie się do przedstawicieli minionej epoki. Jest to tylko pozorne uleczenie narodowych 
kompleksów i ograniczeń. Gombrowicz rezygnuje z półśrodków.

Przyjaciele

W  jaki sposób zatem chce się Gombrowicz przeciwstawiać scharakteryzowanym wyżej 
wrogom? Jak unikać formy, pustej konwencji i słabości? Gdzie szukać sojuszników, przyjaciół 
i narzędzi niezbędnych w literackiej batalii?

Przypomnijmy sobie pierwsze dni pobytu Gombrowicza w Argentynie opisane w Trans-
-Atlantyku. Dochodzi wtedy do wieczornego spotkania artystów i pisarzy u malarza Ficinatie-
go. Gombrowicz przedstawiany jest przez tamtejszą polonię jako „Mistrz Wielki Polski Geniusz 
Gombrowicz Głośny”4 i nic dziwnego, że drażni go narzucona mu forma. Zgromadzeni są świad-
kami konfrontacji słynnego argentyńskiego pisarza i „upupionego” Gombrowicza. Argentyńczyk 
na poglądy Polaka celnie odpowiada, że nie są one przecież jego prywatną własnością, lecz sta-
nowią jedynie kontynuację myśli głoszonych już przed stuleciami (rzekome odwołanie do Sarto-
riusza). Irytuje to Gombrowicza, który w uniesieniu odpowiada: „A mnie po diabła co Sartoniusz 
powiedział, gdy Ja Mówię?!”5. W ten sposób pisarz zrywa z przygotowaną dla niego formą, od-
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cina się od niej, ale równocześnie naraża się na krytykę i dezaprobatę rodaków. Co broni Gom-
browicza? Broni go indywidualność. Fakt, że jest on wolną jednostką i ma prawo do własnych, 
suwerennych sądów, pozwala mu zakończyć niefortunną rozmowę i słynnym samodzielnym, 
ale i samotnym „chodzeniem” opuścić salę. Choć Polacy uznali Gombrowicza za pokonanego, 
on sam zachowuje niezależność. Podobnie dzieje się w Ferdydurke, w proteście przeciwko po-
stępowaniu profesora Pimki Józio krzyczy: „Duch! Sam żywy! Ja!”6. Chce silnie zaakcentować 
swoją indywidualność, swoje prawo do decydowania i formułowania sądów. Stanowi to pewien 
paradoks – punkt widzenia jednostki, który odkrył i rozpowszechnił przecież romantyzm, Gom-
browicz wykorzystuje w swej twórczości, by właśnie z romantycznymi mitami walczyć.

Indywidualność stanowi więc pierwszego ze sprzymierzeńców Gombrowicza, kolejnymi 
są dystans i poczucie humoru. Żart, kpina to zabiegi, którymi często posługuje się pisarz. Nie 
waha się trawestować znane literackie motywy, reinterpretować je w groteskowej scenerii. Po-
jedynek odbywa się bez kul, estancja Gonzala jest zmutowanym ogrodem zoologicznym, a fina-
łowa scena Trans-Atlantyku to zbiorowy śmiech. Dystans okazuje się bardzo cenny, posunięty 
zaś jest tak daleko, że w Pornografii bohaterami powieści uczynił Gombrowicz żołnierzy AK, 
a jej akcję umieścił w czasie drugiej wojny światowej.

Między Ojczyzną a Synczyzną

Jaką postawę przyjmuje Gombrowicz wobec ojczyzny? Krytykuje ją, ośmiesza jej wady, od-
cina się od jej słabości. Ale czy jest w stanie odseparować się całkowicie? Wydaje się, że nie, a co 
więcej, nie ma nawet takiego zamiaru. Pisze o sobie: „[…] taki zaś człowiek, gdyby nawet nie był 
związany z narodem więzami zwyczajnego patriotyzmy […] nie może od narodu się oderwać i wo-
bec świata jest Polakiem […]”7. Stoi Gombrowicz niejako na krawędzi. Toczy się w nim wewnętrzny 
spór. Konflikt ten oddaje zagubienie bohatera w Trans-Atlantyku. Pomimo rzuconej klątwy czuje 
się związany z Ojczyzną. Choć Synczyzna zasiana w jego sercu przez Gonzalego kusi nieustannie, 
to Gombrowicz postępowanie Argentyńczyka nazywa „zboczeniem”. W końcowej scenie, kiedy 
zginąć ma Syn lub Ojciec, mężczyzna waha się. Ojciec to honor, tradycja, pewne przywiązanie. 
Syn uosabia to, co nowe, pozwala wyjść poza krępującą ruchy konwencję. Gombrowicz nie chce, 
by było „z powrotem wszystko po staremu, tak jak było”8. Przeważa pragnienie, by „coś się Stało 
[…] A bo dosyć, dosyć tego starego, niech co Nowe będzie!”9. Pisarz jest rozpięty pomiędzy tym, co 
tradycyjne, zasłużone, z czego się wyrasta, a tym, co fascynujące, niezwykłe i nowe.

Podobny problem ukazuje także w Pornografii, gdzie wyprawa z Fryderykiem na wieś wy-
rywa bohatera z konwencji „naród, Bóg, proletariat, sztuka”10, a pozwala nasycić się młodością 
Karola i Heni. Powraca więc wciąż to samo pytanie: jak wyrwać się ze starej formy? Gdzie zna-
leźć to, co nowe? I kluczowa kwestia: czy możliwe jest, by zapomnieć zupełnie o „ojcu” i skon-
centrować się tylko na „synu”? Przytoczony już wcześniej fragment Dziennika sugeruje, że jed-
nak nie jest to możliwe – ojczyste korzenie wrastają zbyt głęboko…

Dziś

Poznawszy poglądy Gombrowicza, warto zapytać teraz, w jaki sposób odnoszą się one do 
aktualnej sytuacji społeczno-politycznej. Z pewnością artysta przestrzegał Polaków przed zamy-
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kaniem się w skamieniałej od wieków formie – na przykład formie Polski Mesjasza narodów. Nale-
ży zatem dostosować się do obecnej sytuacji. Można to odczytać jako wezwanie, by wykorzystać 
szanse, które daje Polakom jednocząca się Europa, by wyjść im naprzeciw. Ale Gombrowicz prze-
strzega też z pewnością przed skrajnościami – by z wygodnych i Pustych sloganów „europejsko-
ści” nie uczynić kolejnej formy. Nie wolno bezkrytycznie powoływać się na proces jednoczenia, 
nie wolno usprawiedliwiać nim wszystkich wad, wszystkich trudności. Potrzeba ostrożności, by 
„pupy romantycznej” nie zastąpiła „pupa europejska”. Jak tego dokonać? Odpowiedzi już padły: 
odciąć się od ojczyzny słabej i wciąż ze słabości rozgrzeszanej, chronić indywidualność – w tym 
wypadku indywidualność narodu – i bronić jej, oczywiście bez zbytniego radykalizmu. Trzeba też 
zdobyć się na odrobinę dystansu, na umiejętność kpiny i żartu z samego siebie. To zapobiega po-
wstawaniu potępianych przez Gombrowicza patosu i egzaltacji.

Odnoszę wrażenie, że pozostają jeszcze nierozstrzygnięte pytania. Odpowiedzi na nie 
dopisze prawdopodobnie historia. Na ile potrafimy szukać tego, co nowe – a więc rozwoju, 
reorganizacji, przebudowy, zmiany wizerunku i mentalności – skoro tak głęboko zanurzeni 
jesteśmy w starym? Kolejnym problemem staje się też pytanie, jak bardzo powinniśmy o tym, 
co stare, pamiętać?

Wyzwania przyszłości to umiejętne balansowanie pomiędzy „ojcem” a „synem”. To od-
rzucanie dogmatycznej, sztywnej formy przy równoczesnym pamiętaniu, że dawne, zakurzo-
ne i niemodne dziś hasła też w pewien sposób zobowiązują i mogą jeszcze kiedyś okazać się 
przydatne. W chwilach trudnych i złych niech lekarstwem pozostanie zdrowy dystans i bu-
chający śmiech.
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O pocieszeniu, jakie daje filozofia

Boecjusz, myśliciel żyjący na przełomie IV i  V wieku, ostatnie miesiące życia spędził 
w więzieniu. Oficjalnie oskarżono go o uprawianie magii, lecz w istocie chodziło o podejrzenia, 
jakoby organizował w senacie opozycję przeciw ostrogockiemu władcy, Teodorykowi. W osa-
motnieniu, przepełniony rozpaczą i poczuciem beznadziejności, filozof napisał dzieło swojego 
życia – De consolatione philosophiae, w którym uczył spokoju ducha, chwaląc harmonijny układ 
świata i piękno przyrody. Pisał: „Miłość tworzy ten rzeczy łańcuch / Ona rządzi ziemią, mo-
rzem / i rozległym niebem”1 .

Został kanonizowany jako męczennik za wiarę, chociaż jego nauka była przedmiotem wie-
lu sporów o to, czy jej głosiciel był na pewno chrześcijaninem.

Prawie piętnaście wieków później Czesław Miłosz, jeden z najwybitniejszych poetów dwu-
dziestowiecznych, nie tylko polskich, lecz także światowych, napisał poemat Świat. Był 1943 
rok, przyszły noblista przebywał wtedy w okupowanej przez hitlerowców Warszawie. Podczas 
gdy Krzysztof Kamil Baczyński przeżywał apokaliptyczne wizje zagłady, a  Tadeusz Borowski 
w obozie oświęcimskim doświadczał tragicznego losu, który potem opisał ze ściskającą gar-
dło oschłością w swoich opowiadaniach, Miłosz namalował poetycki obraz świata widzianego 
okiem dziecka – niewinnego, przejrzystego i szczęśliwego, interpretowanego w duchu chrze-
ścijańskich cnót: wiary, nadziei i miłości.

„Do tego zostałem 
wezwany”. 
Pochwała świata 
w poezji
Czesława Miłosza

Jakub Boryczko
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Poema naiwne

Nie jest naszym celem szczegółowa analiza poematu. Doczekał się on już licznych omó-
wień wybitych badaczy*. Chodzi tu raczej o  określenie charakteru Miłoszowskiej pochwały 
świata przez konfrontację z innymi zjawiskami światopoglądowymi i pogłębioną interpretację 
filozoficzną. Prezentujemy więc nie ilościowe, a jakościowe podejście do tematu.

Powiedzmy tylko krótko, że poemat Świat rozgrywa się w przestrzeni w pełni oswojonej, 
noszącej cechy mitologiczne. Poznawanie świata zostało w nim przedstawione jako porusza-
nie się w owej przestrzeni (Droga, Furtka, Ganek, Jadalnia). Mit budowany jest w nim na silnej 
obiektywizacji świata, „kamera” przesuwa się od szczegółu do szczegółu. Narrator w swojej wy-
powiedzi zbliża się do sposobu postrzegania dziecka.

Mikrokosmos codziennej przestrzeni dziecięcej jest modelem Całości (Przypowieść 
o maku) i choć doświadczenie makrokosmosu może spowodować uczucie zagubienia, lęku wy-
nikającego z wrażenia własnej małości, poczucie negatywności, zła wpisanych w naturę bytu 
– tak jak w dzień wpisana jest potencjalna noc, bez której traci on swój sens – to lęk ten jest 
„nierozumny” (Wyprawa do lasu, Królestwo ptaków, Trwoga, Odnalezienie). Ojciec, stojący po 
stronie rozumu, wyjaśnia, że: „Noc zaraz minie, dzień wzejdzie niedługo”2, odbierając tym sa-
mym owej metaforycznie pojętej nocy całą demoniczność.

Przeanalizujmy kwestię „naiwności” poematu, zarysuje się nam funkcja owej dziecięcej 
pochwały świata. Otóż – jak już zostało powiedziane – poemat powstał w roku 1943, w tym sa-
mym Miłosz napisał Głosy biednych ludzi, których nastrój wyraźnie kontrastuje z infantylnym 
optymizmem Świata. Gdyby więc nie autorska, nazwijmy ją, asekuracja – sam podtytuł umiesz-
cza utwór w odautorskim nawiasie, każąc spoglądać na niego z dystansem – rola poematu by-
łaby w istocie doniosła, szczególnie w kontekście lat okupacji.

Chodzi tu o „powiększenie przestrzeni bytowania”3, o porzucenie wizyjnego, mocno zsubiek-
tywizowanego opisu świata – będącego powszechną w poezji reakcją na katastrofę wojny – na rzecz 
chrześcijańskiej ontologii, przejrzystej metafizyki, która na nowo wypełnia świat sensem.

Afirmacja bytu w Świecie przez to, że wyśpiewana w czasie wojny, jest swoistym ratunkiem 
i oczyszczeniem, pokazując niezmienne prawdy elementarne, daje chwilę wytchnienia.

Wiara, Nadzieja, Miłość, Słońce

Być może Świat rozumieć można też jako Miłoszowski powrót do natury w czasach, gdy 
gmach kultury runął, powrót pogłębiony – niech nie zmylą nas pozory stylizacji – intelektualną 
refleksją dotyczącą ładu uniwersum, pozostającą w ścisłym związku z nauką św. Tomasza z Akwi-
nu. O owym związku przyjdzie nam jeszcze mówić w dalszej części niniejszego szkicu.

Spróbujmy uogólnić podstawy filozoficzne, na których opiera się misternie poprowadzo-
na konstrukcja poematu. W tym celu posłużymy się słowami wybitnego znawcy tematu, Alek-
sandra Fiuta: „Fundamentem poezji Miłosza jest niezłomna wiara, że świat istnieje niezależnie 

*   Syntezą badań jest książka Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, a w niej przede wszystkim szkice: 
K. Wyka, Ogrody lunatyczne, ogrody pasterskie; K. Dybciak, Poezja pełni istnienia; A. Fiut, Wygnanie z raju .
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od najbardziej nawet subtelnych i wyrafinowanych spekulacji intelektu czy igraszek wyobraź-
ni. O tym, że istnieje – świadczy bezpośrednio pięć zmysłów”4. Badacz nazywa więc Miłosza 
sensualistą. O trafności tego stwierdzenia świadczyć może charakterystyczne skupienie poety 
na konkrecie, szczególnie w jego wymiarze wizualnym. Realizm epistemologiczny w poemacie 
Świat uznaliśmy już jednak za postawę postulowaną przez poetę, pewien wzór czy ideał, który 
pisarz wyznacza człowiekowi, a nie za jego pełnoprawną deklarację światopoglądową.

Ów stosunek do świata precyzuje w poemacie Wiara, nadzieja i miłość. W dużym uprosz-
czeniu można rzec, że trójca cnót teologicznych odpowiada u Miłosza trzem działom filozofii. 
Ontologia – wiara w realne istnienie świata widzialnego, a także w konieczność wszelkiego zła. 
Epistemologia – nadzieja, że zmysły oddają wierny obraz rzeczywistości, choć nie można zba-
dać jej od podstaw, dotrzeć do rzeczy samych w sobie†, należy przyjąć, że tak właśnie wygląda 
obiektywna rzeczywistość. Etyka – miłość, jednak w znaczeniu odbiegającym od potocznego, nie 
o prosty zachwyt tu chodzi. W istocie Miłość jest niezwykle wieloznaczna, najwyższe autorytety 
wyrażają się o niej z ostrożnością i jedynie hipotetycznie. Użyteczne tu być może odniesienie do 
nauki Akwinaty. Zacytujemy fragment z przypisów do Boskiej komedii Dantego, które to dzieło 
stanowi m.in. wybitną poetycką syntezę filozofii scholastyczno-arystotelesowskiej: „Patrząc na 
światło Boga, Dante zobaczył, że wszystkie stworzenia i rzeczy, które na ziemi istnieją oddzielnie, 
indywidualnie, łączą się w Bogu, najwyższej Jedności, a siłą spajającą jest miłość”5. Miłosz przy-
znawał się do inspiracji nurtem scholastycznym, można więc wysnuć hipotezę, że jeżeli chodzi 
o pewną płaszczyznę obcowania człowieka z naturą – którą przez to, że zakłada określony sto-
sunek ludzki do bytu, a więc i pewną aksjologię, nazwać moglibyśmy etyczną – postawą postulo-
waną przez poetę jest swoiste równouprawnienie bytu i człowieka jako elementów łączących się 
w Jednej Wszechmiłości, choć jako istoty – najzupełniej odrębnych.

Słońce pointuje poemat. Szczegółowemu opisowi z  kilku pierwszych wierszy, nasyce-
niu barwnym konkretem, który tworzy przestrzeń oswojoną, nadaje nowy sens, funkcjonujący 
obok mitotwórczego – sens poznawczy. Kto „ […] patrzy w promień od ziemi odbity” odnajdzie 
„Gwiazdy i róże i zmierzchy i świty”6; kto skupi się na elementarnym zjawisku przyrodniczym, 
przeczuje zasadę uniwersum; kto zatrzyma się nad konkretnym, jednostkowym bytem, sięgnie 
ku transcendencji. Do tej kwestii powrócimy jeszcze pod koniec szkicu.

Chcąc doprecyzować specyfikę pochwały świata w Świecie, a może raczej – postawę twór-
cy chwalącego świat w poemacie, przywołajmy postać tego, który jest ucieleśnieniem podobnej 
postawy – św. Franciszka.

Czy w Poemach naiwnych Miłosz jest apostołem povarello, biedaczyną bożym? Francisz-
kanizm to „działanie pod wpływem irracjonalnych natchnień […], prostota, bezpośredniość, 
piękna miłość do przyrody, wzruszające poczucie z nią jedności”7. Miłosz natomiast chwali byt 
z premedytacją i dystansem – to postępowanie obliczone na pewien efekt, działający prawidło-
wo tylko w określonym kontekście. Nie umniejszając uniwersalności poematu, pamiętać należy 
o jego świadomej siebie „naiwności”, a także o polemicznym charakterze jego przesłania. Daleko 
też Miłoszowi do stwierdzenia jedności człowieka z naturą, wszak mówiąc o „ogrodzie wszyst-

†   „Rzeczy same w sobie” – termin w filozofii I. Kanta; rzeczywisty, ale niepoznawalny przedmiot, istniejący poza 
świadomością, przejawiający się przez zjawiska i stanowiący źródło wrażeń.
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kich rzeczy”, kontrastuje, że „Wejść tam nie można”8. Franciszek jest ewangeliczny, Miłosz – co 
najwyżej teologiczny.

Być poetą

Po Świecie radość przeżywania świata – coraz częściej pojawiająca się w twórczości Mi-
łosza i chyba coraz bardziej będąca postawą samego twórcy, a nie tylko pewną maską literacką, 
kreacyjną – ulega sublimacji i cieniowaniu:

W  dojrzałej twórczości poety, zwłaszcza tej z  lat pięćdziesiątych i  sześćdziesiątych, 
doświadczenie to przybiera postać zmysłowej radości patrzenia, pozwalającej naj-
pierw zobaczyć, a potem głęboko przeżyć istnienie i odrębność bytów zjawiających się 
w polu czyjegoś widzenia. U późnego Miłosza radość ta przybiera odcień kontempla-
cyjno-afirmatywny, zmienia się w pochwałę wszelkich rzeczy istniejących9 .

Wypisywanie elementów pochwały świata z  całej twórczości poetyckiej Miłosza wyda-
je się zajęciem jałowym, a przede wszystkim wymagającym pracy znacznie obszerniejszej niż 
niniejszy szkic. Użyteczniejsza i być może ciekawsza będzie tu próba umiejscowienia afirmacji 
bytu rozumianej jako stanowisko światopoglądowe w kontekście najbardziej typowych dla Mi-
łosza problemów filozoficzno-literackich.

Po pierwsze, refleksja afirmatywna jest obecna przy rozważaniach poety o „formie bar-
dziej pojemnej”10 jako oczywistość obiektywnego istnienia świata w całej różnorodności przed-
miotów, którym poeta chciałby nadać odpowiednią nazwę.

Wtedy natomiast, gdy mówi o sobie: „Sługa ja tylko jestem niewidzialnej rzeczy”11, podkre-
śla rozmycie własnej podmiotowości, odbiera poezji status wyznania odsłaniającego własne ego 
na rzecz wpływów zewnętrznych, oddaje się głosowi dajmoniona, który otwiera na inne odmia-
ny bytu. Odpowiedzią na to wezwanie jest mediumiczność poezji Miłosza, mówienie „cudzym 
głosem”, zakładanie literackich masek i przybieranie ról, co „pozwala […] oglądać świat z nie-
dostępnej perspektywy, sycąc głód pełni […]”12. Wycofanie Ja poety na dalszy plan ma również 
wartość moralną – chroni od pychy.

Podsumowując powyższe rozważania, stwierdzić należy, że afirmacja bytu stanowi dla Mi-
łosza o byciu poetą.

„I patrzę, patrzę. Do tego byłem wezwany: 
/ Do pochwalania rzeczy, dlatego że są”13

Należałoby teraz podjąć próbę wskazania na genezę tak rozumianej roli poety. W Widze-
niach nad Zatoką San Francisco Miłosz pisze o swojej młodości:

Fascynowały mnie […] kolorowe ilustracje w przyrodniczych książkach i atlasach […] 
szczerze cierpiałem z powodu nadmiaru, którego nie można posiąść, byłem nienasy-
conym romantycznym kochankiem, aż znalazłem środek zażegnania inwazji pragnień, 
zdobycia pożądanego obiektu na własność: nazwę14 .
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Pochwała świata w jego późniejszej poezji jest więc nie tylko postawą filozoficzną – ma 
ona swoje źródło w młodzieńczej fascynacji poety przyrodą i jako owe stanowisko filozoficzne 
jest właściwie zjawiskiem wtórnym. Można by rzec, że wyobraźnia Miłosza, sposób obrazowa-
nia, dążenie do opisu konkretnych przedmiotów właściwe całej jego twórczości, sensualizm 
jako zasadnicze stanowisko poznawcze są konsekwencją owej dziecięcej fascynacji bytem, 
a poezja-nazywanie – reakcją człowieczą na ów „nadmiar, którego nie można posiąść”15, swo-
istą reakcją obronną, remedium na zagubienie. Z niemożności wypowiedzenia Całości bierze 
się też metonimiczność tej poezji, fakt, że „rządzi […] nią zasada pars pro toto”16. Widzimy 
więc, jak owo wczesne zachłyśnięcie się urodą świata determinuje u Miłosza nawet takie ele-
menty jak forma wierszy.

Wyjątkowego znaczenia nabiera też u poety sama czynność patrzenia, gdyż sprawia, że 
„przedmioty stają się bliskie, »należą« do patrzącego, współtworzą jego własny świat”17 .

Esse est percipi

„Jakakolwiek rzeczywistość istnieje dla nas o tyle tylko, o ile jest  w i d z i a n a, czyli tym sa-
mym poddana operacji umysłu”18 – pisze Miłosz na marginesie dialogu z powieść 1984 Orwella. 
Przypomina to oczywiście Berkeleyowski immaterializm i  jego formułę esse est percipi. Wła-
dysław Tatarkiewicz tak pisze o tej filozofii: „Dla przedmiotów świata zewnętrznego »istnieć« 
znaczy: być postrzeganym”19 .

Poeta w swojej twórczości stawia sobie zadanie „ocalenia” przedmiotu, dotarcia do jego 
esencji przez kontemplację szczegółu, chce „unieruchomić przepływ czasu i  »wyrwać« ów 
szczegół z »gardła ruchowi«”20. Wtedy „chwila zobaczenia” rzeczy zmienia się w „chwilę zro-
zumienia, pełnego oglądania”, a później „chwilę oczarowania”. Zmienność, zjawiskowość kon-
kretu nabierają w poezji przemyślanych struktur, dowolnie modelowanych przez poetę, który 
może budować pomost od świata mikro do świata makro, każąc przedmiotowi być reprezen-
tantem Całości.

Gdy Miłosz ogarnia wzrokiem cudowność świata, a potem skupia się na jednym podda-
nym wpływowi czasu elemencie, przeżywa epifanię, dotyka sfery sacrum, w momencie olśnie-
nia odnajdując wieczność. Tak to pochwała świata w poezji Czesława Miłosza pozwala spełnić 
odwieczne marzenie ludzkości – by dotknąć Absolutu.
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Krótka definicja istoty rzeczy

Przedmiot jest. W  zasadzie nie podlega czasowi, a  przynajmniej nie w  takim stopniu jak 
człowiecze ciało. Czysta forma. Nie ma w nim treści – bo cóż ciekawego znajduje się w istnieniu 
kubka? Nie licząc nadruku – niewiele. Albo w gwieździe? Kula gazu. Kropka. Nazwa, mniej lub 
bardziej mitologiczna. No właśnie. Nazwa nie jest już przedmiotem, a określeniem dla niego. To 
jest już nadanie mu znaczenia, odróżnienie od innych mu podobnych, a dzięki nazwie – odręb-
nych. Przedmioty istnieją w życiu ludzi jako te najłatwiej oswajalne kawałki materii, te najbardziej 
przydatne części świata. W przeszłości, i to odległej, wciąż wydzierane naturze, kiedyś kamień 
pięściak i ozdoba z otoczaka, wianki z kwiatów, cenne oczka minerałów… dzisiaj masowo produ-
kowane pióra, doniczki i koperty. Przedmiot. Rzecz. Łatwy do zmierzenia, zważenia. Wyrzucenia.

Przedmiot jest tym, co idealnie określa epokę. To wykopaliskom ufamy bardziej niż źró-
dłom pisanym, martwej bezwzględności rzeczy bardziej niż podszytym emocjami słowom ludzi. 
Aby udowodnić zbrodnię, potrzebujemy dowodu rzeczowego bardziej niż zeznań.

Aby popełnić zbrodnię oddziaływania na świat, także potrzebujemy rzeczy.
Poezja, sztuka słowa, potrzebuje jedynie nazw, pod którymi jednak kryją się same przed-

mioty, mniej lub bardziej demoniczne, mniej lub bardziej pozbawione naturalnych właściwości. 
Kunszt poety określa się miarą podkładania kolejnych mało trywialnych i jak najbardziej meta- 
fizycznych, choć nie megapatetycznych znaczeń pod formę przedmiotu.

Ze sposobów
organizacji
materii

Natalia Wojciechowska
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Przedmiot kontra czas

Czas to chyba najtrudniejsza z prób, wręcz próba ogniowa. W poezji Szymborskiej to 
przedmioty trwają, gdy nikną ludzie. Przykładem tego jest chociażby wiersz Muzeum. Wę-
drówka po salach i korytarzach prowadzi do konkluzji o wyścigu sukni i człowieka. Suknia 
jest wyjątkowo oporną na przemijanie materią. „A  jaki ona upór ma! / A  jakby ona chciała 
przeżyć!”1, podsumowuje podmiot liryczny. Przedmiot staje się pretekstem do ujawnienia pa-
radoksalności świata, w którym żyjemy. W wierszu Śmiech podobną funkcję pełni fotografia 
– jedyny dowód istnienia dziewczynki, która już dawno zniknęła z życia kobiety, bo w tę ko-
bietę się przeobraziła – istnienia wstydliwego, które chce się wymazać z pamięci. Fotografia 
utrwala jednak to, co było, to, kim się było. Ma zdolność zatrzymania czasu, tak niedostępną 
ludziom, a tak pożądaną. I choć nie jest to zamknięcie na zawsze, a tylko do chwili śmierci 
kobiety, która wie, kto jest na fotografii, przesuwa ono znacznie perspektywę patrzenia pod-
miotu lirycznego. Cofa go, więzi w pamięci.

Inną formą cofnięcia się w przeszłość, z tym że trochę bardziej odległą, jest wiersz Fetysz 
płodności z paleolitu. Po ludziach z tamtych czasów został nam proch, czasem jakaś czaszka. 
Wielka Matka natomiast, wytwór tych rozsypanych już dłoni, dumna, choć bez twarzy, jest dla 
poetki doskonałym powodem przeprowadzenia na jej archaicznym ciele wiwisekcji świata. I jest 
to świat nie tylko prastary, ten „obfity”, by się miały „dokąd porozbiegać dziatki”, ale świat nie-
ustający i częścią takiego właśnie nieustającego świata stała się Wielka Matka. Nie szkodzi, że 
nie posiada stóp. Są jej zbędne, jak i ręce, będące jedynie „prześmiechem ornamentu”. Istotą jest 
jej brzuch, wypukły, „z ślepym pępkiem pośrodku”, czyli też nie ona sama, a jej fragment. Nie jest 
to jednak specjalnie istotne, skoro przetrwała do szalonych czasów, w których świat bardziej niż 
kiedyś „aż do przesady cały i prawdziwy”2 .

Przedmioty u  Szymborskiej opierają się próbie czasu, wytrzymują ją bez trudu, ale nie 
ograniczają się do biernego trwania, nie są zasuszoną różą, starym pamiętnikiem, rzeczami – 
martwymi świadkami przeszłości. Są fotografią, sukienką, posążkiem, tym, co nadal działa na 
wyobraźnię (Wielka Matka), pamięć siebie (fotografia) czy codzienność (sukienka).

Człowiek kontra przedmiot

Jest to walka nierówna, w której człowiek skazany jest na niepowodzenie. Jak już po-
wiedzieliśmy, rzeczy trwają dłużej niż ludzie. Są niemymi świadkami naszych ludzkich spraw 
i sprawek, jak choćby cień biegający za królową, podmiotem lirycznym; jak błazen, który kła-
dzie się na torze w finale wiersza; jak serce będące nieodłącznym towarzyszem podmiotu. 
Osoba mówiąca w wierszach Szymborskiej skazana jest na przedmiot i nie może żądać apela-
cji, doskonale wie, że bez cienia czy serca skazana jest na niebyt. Bytowość, istnienie na tym 
świecie, to życie na kredyt – „wszystko pożyczone”3. Człowiek zmuszony jest do zapłaty za 
życie sobą. Sercem, wątrobą. W efekcie uniemożliwione zostaje istnienie jednostki, podmiotu 
lirycznego, który bez tych atrybutów mógłby sobie być powietrzem na dworcu w mieście N, 
do którego odbył się tegoż podmiotu nieprzyjazd. Równie niezbędne wydają się rzeczy, isto-
ty z wiersza Urodziny. Świat ze wszystkich stron świata, skondensowana różnorodność, to 
wszystko, co nagle rzuca się na głowę, w świadomość, i nie wypuści już z krzywo zagiętych 
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pazurzastych łapek. W dodatku podmiot zdaje sobie sprawę z tego, że ludzkim rozumem nie-
możliwe jest ogarnięcie tego nadmiaru, rozmachu, bogactwa. „Co dalsze przeoczę, a co bliż-
sze pomylę”4 – mówi i wcale nie jest z tego powodu zawstydzony. Bo świat jest mu do życia 
niezbędny, ale w ograniczonym dość wymiarze.

Ta niezbędność własnego ciała, miłości, która jednak nie jest przedmiotem, i kilku przy-
datnych drobiazgów, które przywołane zostały w Martwej naturze z balonikiem: pogubione rze-
czy, parasole, klucze, agrafki; wszystko to ma swoją nietypową funkcję, nie jest beznadziejnie 
utylitarne. Kluczem otworzy się przeszłość, rdzę, papiery pozwolą zajść słońcu, a róża z bibuły 
będzie akceptacją wszystkich decyzji, tylko balonik smutno przypomni, że nie ma tu dzieci, 
a kiedy już się obniży i wyfrunie po raz kolejny, jeśli ktoś wtedy krzyknie jedno krótkie „o!”, bę-
dzie można zapłakać w czasie umierania. I nie będzie to płacz nad życiem, a nad utratą tych 
wszystkich wspaniałości.

Szymborska lubi przedmioty. Te codzienne ubiera w metafizyczne przemiany, to w naj-
zwyklejszym pokoju dokonuje się cud przemiany nocy w dzień, szara godzina przejścia świtu 
w ranek nigdy nie została podarowana oczom, odbija się ona tylko na przedmiotach, w wyra-
zistości szczegółów, stopniu jasności prześwitów. Cud tworzenia dnia zasadza się w nadaniu 
kolorów nawet najmniejszej rzeczy. Ukazuje to podmiot liryczny jako osobę zajętą drobiazgami 
życia, widzącą je, a więc żyjącą uważnie. Dostrzeganie przedmiotów jest w świecie Szymborskiej 
dowodem na bycie dobrym obserwatorem. To w małych, codziennych rzeczach przejawia się 
wielkość losu. Zakochanym od pierwszego wejrzenia Szymborska objawia „zbieg okoliczności 
łagodzących”5 – jak to nazwał Adam Ziemianin – drzwi obrotowe, w których mogli się minąć, 
listek frunący z ramienia na ramię. Los szuka odpowiednich środków wyrazu, a któż z nas nie 
zastanowiłby się, widząc, jak dopiero co poznana kobieta wyciąga z torebki lusterko identycz-
ne jak to drzemiące w ciemnej przegródce pod naszym ramieniem. Jak miło zadziwiają nas te 
same płyty na półkach nowych znajomych. Przedmioty są i stają się płaszczyzną spotkań ludzi, 
jak parapet klatki schodowej w wierszu Zaręczyny Ewy Lipskiej, jak koc, kawa i stół w tekstach 
Katarzyny Nosowskiej, jak śniadanie, na które czekał Stachura, pisząc: „ty się pochyl róża-bóg”6 .

Przedmiot kontra człowiek

Stanisław Balbus w książce Świat ze wszystkich stron świata na określenie przedmiotów 
czy zwierząt, które Szymborska obdarza głosem używa terminu innobyty. Innobytem jest ka-
mień, do którego próbuje się dostać człowieczy podmiot liryczny, innobytem jest tarsjusz, in-
nobytem jest tabletka na uspokojenie. Podarowanie rzeczom głosu jest nie tylko prostym zabie-
giem mającym zaskoczyć czytelnika i na moment zmusić go do zmiany perspektywy. Bergson, 
myśliciel modernizmu, twierdził, że to, co widzimy, jest złudzeniem, fałszywym obrazem, a je-
dynym, co poznajemy bez zniekształceń, jesteśmy my sami, bo znamy siebie od środka. Poezja 
pozwala nam na wcielenie się w jakąkolwiek rolę i podglądnięcie świata z odmiennej perspekty-
wy, która być może rzuci nowe światło na nas samych.

Przedmiot ma nad człowiekiem władzę. Jasno świadczy o tym i Rozmowa z kamieniem, 
i Prospekt. Kamień jest tak samo jednolity w środku, jak i na zewnątrz. Nie ma w sobie szalonej 
anatomii przywołanej w Cebuli. „Nie mam mięśni śmiechu”, mówi, odpowiadając na patetycz-
ne: „moja śmiertelność powinna cię wzruszyć” podmiotu. Jest wyniosły, zarozumiały i pyszny, 
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a jednocześnie ze spokojem tłumaczy człowiekowi, dlaczego nie może go wpuścić w głąb swej 
kamiennej natury. „Możesz mnie poznać, nie zaznasz mnie nigdy”7, mówi, a nam od razu przed 
oczyma staje analogia do świata ludzkiego. Najpierw dajemy się sobie zaznać, później szukamy 
poznania. Dopiero z  perspektywy kamienia wygląda to nieco zabawnie. Ale my przecież nie 
mamy czasu, jesteśmy słabi, potrzebujemy wzajemnego wsparcia. Kamień będzie żył jeszcze 
miliardy lat, nawet jeśli stanie się tylko pyłkiem piasku niesionym przez wiatr, nie będzie miał 
drzwi, by wpuścić podmiot do siebie, choć to jego „krewny”, czy też może on sam dał podmio-
towi szansę na osiągnięcie takiego stopnia rozwoju, wykrzesał z siebie iskrę, ogień. Podobień-
stwo ognia do gwiazd nie jest przypadkowe, kamień jako dawca ognia jest równie jak gwiazdy 
nieosiągalny. Mówi o tym wiersz Notatka .

Zupełnie inaczej z kamieniami postępuje Herbert. Nie ma w nim ciekawości żądnej zaj-
rzenia pod skorupkę, która jest całym ciałem, całym istnieniem. Podmiot liryczny Kamyka waży 
szarą materię w dłoni, ogrzewa ją. Wychodzi do przedmiotu jako człowiek, niczego nie żąda, 
wiele daje, za to dostaje oko spokojne, bardzo jasne. Uważne przyglądanie się światu doprowa-
dza do wykształcenia dwóch postaw: spokojnego obserwowania świata i wyciągania wniosków 
z  tego, co się widzi, lub natarczywej i nieustannej ingerencji w  istoty nas otaczające. Kamyk 
Herberta w końcu przenika fałszywe, bo ludzkie i ulotne, ciepło, podmiot Rozmowy… odchodzi 
z pustymi rękami, natyka się bowiem na przeszkodę nie do pokonania: brak drzwi.

Podobno w takim wypadku trzeba wejść oknem. Szymborska może nie propaguje wspinania 
się po rynnie, ale delikatnie wprowadza nas w senną szpitalną atmosferę. Słyszymy mleczny głos: 
„Jestem pastylka na uspokojenie”, na zszargane nerwy, stresującą pracę, nadmiar obowiązków. 
Zresztą, nawet nie trzeba jej prezentować, ona zupełnie sama ogłosi, że wie, co zrobić z nieszczę-
ściem. Jedna mała pigułka zna lekarstwo na cierpienia milionów ludzi! Niesamowite do czego nas 
ta medycyna, nauka, doprowadziła. Szymborska pozwala paplać tabletce jak najętej, a sama lekko 
mruży oczy i uśmiecha się do nas ironicznie. „Oddaj mi swoją przepaść – / wymoszczę ją snem”, 
kusi pastylka. I jesteśmy gotowi rzucić się w jej ozdrawiające objęcia, ale! przepaść, która się w nas 
czai, to nic innego jak dusza. To konflikt dobra i zła, życia i śmierci. O tym się pamięta, kiedy żyje 
się w zgodzie z naturą, blisko niej, bo widzi się wtedy niezwykłość człowieka na tle jednolitej, 
nieuwikłanej w duchowe problemy przyrody. A widzi się to, bo tylko w tej przyrodzie odnajduje 
się spokój. Cywilizacja zabija w nas i mądrość, i spostrzegawczość. Szymborska pokazuje to jasno 
jak na dłoni: „Sprzedaj mi swoją duszę […] / Innego diabła już nie ma”8. Nietzsche uśmiercił dla 
współczesnych Boga, pigułka uśmierca każdego innego szatana niż ona sama. I uzasadnia moją 
opinię: wyściełanie przepaści poduszkami jest brakiem woli walki o własną duszę, o ten jedyny 
kawałek świata, który nie jest pożyczony, a własny i zapełniony tylko tym, co dla nas ważne.

„Niebo gwiaździste nade mną…”9

Tak pisał Bachtin, kiedy interpretował Rabelais’go:

Wszystkie przedmioty – słońce, gwiazdy, ziemia… itd. – są człowiekowi dane nie jako 
przedmioty indywidualnej kontemplacji ani też bezinteresownej refleksji… Wszystkie 
przedmioty wciąga ruch życia, czyniąc je żywymi uczestnikami jego zdarzeń. Przed-
mioty te biorą udział w fabule, nie są przeciwstawiane działaniom jako ich bierne tło10 .
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Rola przedmiotu w poezji Wisławy Szymborskiej to rola zasadniczo filozoficznej, choć nie-
bywale zwiewnej natury. Nie są to utkane z czystej formy słowa pogrzebacze i piece Białoszew-
skiego, nie ma w nich spokoju cechującego rzeczy czysto ozdobne jak w Jadalni Miłosza, a po-
dobny do Spadających z nieba wiersz Ericsson, synku Ewy Lipskiej jest dużo bardziej podniosły, 
mniej skonsolidowany z codziennością, a więc bliskością drugiego człowieka. Szymborska do 
mądrości dodaje lekkość, ironię, co sprawia, że łatwo nam zapadają w pamięć jej słowa o rze-
czach, jej słowa-rzeczy. I choć czasem, widząc jasny punkt na niebie, myślę: „Ericsson, synku / 
módl się do satelity”11, tak częściej niż życzenia, widząc spadającą, przecinającą niebo świetlistą 
smugą gwiazdę, myślę, że nie wiem, „czy to właśnie rzecz, co spaść powinna”12 .

A nawet jeśli była to gwiazda, życzenie o przedmiotach się nie spełni… Wszystkie kiedyś 
staną się śmieciami, z których ktoś odczyta historię naszego wieku. Jeśli zaplącze się gdzieś to-
mik Szymborskiej, nasi następcy odkryją wiele przeznaczeń każdej małej rzeczy. I siebie samych.
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Tragizm poznania rzeczywistości

Rzeczywistość, w której żyjemy, jest jedyną, którą tak naprawdę znamy. Można ją uznać 
za zamkniętą na inne światy. Różnice między poszczególnymi rejonami świata powoli zanikają. 
Żyjemy w świecie globalizacji, w którym zaczynamy odczuwać coraz więcej kulturowych i go-
spodarczych podobieństw pomiędzy nami a ludźmi z innych państw. Zjawisko to należy jednak 
uznać za stosunkowo młode, bo zaledwie kilkanaście lat temu było ono w Polsce i całej Europie 
Wschodniej praktycznie nieznane. Brak świadomości tego, że życie mogłoby być inne, lepsze, 
był powszechny wśród ludzi. Stefan Wilkanowicz w liście otwartym do Marka Skwarnickiego 
napisał: „Przez długie lata żyliśmy w krainie kłamstwa, gdzie oczywiste bzdury były z powagą 
przedstawiane jako niezbite fakty. Gdzie prawdą była ideologia, a  rzeczywistość stawała się 
nielegalna”1. Ludzie tkwili w świecie, gdzie rzeczywistość zastępowana była czymś innym, ich 
wiedza na temat życia poza żelazną kurtyną była niewielka albo w ogóle jej nie było. Tragizm 
ludzkiej egzystencji ujawnia się wówczas, gdy człowiek uświadamia sobie, że świat, w którym 
żyje, mógłby być lepszy. Gdy jednostka zauważa, że wszystko, co spotyka, jest tylko nieuda-
nym zastępstwem, i zaczyna myśleć, że tak wcale nie musi być. Człowiek taki odczuwa rosnący 
w nim wewnętrzny bunt i tylko od niego zależy, czy wyleje się on i przerodzi w otwarty sprze-
ciw, czy też dokona psychicznego „rozniesienia”. O takiej właśnie sytuacji mówi wiersz Stanisła-
wa Barańczaka Braki, odrzuty, produkty zastępcze. Zauważamy w nim problem jednostki świa-

Kolejka po braki, 
odrzuty, produkty 
zastępcze

Stanisław Seidel
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domej, że żyje w świecie, który nie jest prawdziwy, który nigdy do takiego nie będzie mógł się 
nawet zbliżyć. Autor pokazuje bunt człowieka niebędącego w stanie poprawić swojej sytuacji, 
ponieważ realizacja tego, czego chce, przerasta możliwości pojedynczej osoby. Utwór Barań-
czaka ukazuje życie w rzeczywistości gorszej, zamkniętej, w rzeczywistości „braków, odrzutów, 
produktów zastępczych”.

Język według Barańczaka – Nowa Fala

Protest przeciw rzeczywistości poprzez poezję wymaga od jej twórcy konkretnego ro-
dzaju języka i oczywiście odpowiedniego stosunku do rzeczywistości. Warto przeanalizować 
te czynniki w twórczości Stanisława Barańczaka, by móc stwierdzić, czy sprzyjają one twór-
czości buntowniczej.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na pokolenie Nowej Fali, do którego należał Ba-
rańczak. Jak możemy przeczytać w Słowniku literatury polskiej XX wieku: „Nowa Fala była ru-
chem poetyckim akcentującym aktualność, «mówienie wprost», bliski związek poezji z życiem 
codziennym i świadomością społeczną, której wyrazem jest język”2. Takie określenie bardzo 
dobrze charakteryzuje poezję Barańczaka – pisał przecież o sprawach jemu aktualnych, zwra-
cał uwagę na problemy społeczeństwa. Wszystko to w latach 70. niezbędne było do tworze-
nia zbuntowanej literatury, pozbawionej obłudy i zakłamania. Potwierdzeniem tego może być 
fragment książki Tadeusza Drewnowskiego: „Obydwaj młodzi poeci poznańscy [Barańczak 
i Krynicki – S.S.] […] usiłują wyzwolić język z kłębowiska metafor i nic nie znaczących for-
mułek, z fałszu, obłudy i paraliżu”3. Bunt bardzo często wywodzi się z chęci ukazania prawdy 
– zatem jak inaczej nazwać poezję Barańczaka? Nie jest to protest –  brak akceptacji otacza-
jącej rzeczywistości, ale już otwarty bunt, w którym poeta poprzez swój język próbuje działać 
i się przeciwstawiać. O sposobie pisania Barańczaka Tadeusz Sławek napisał: „Wieszcz, wizjo-
ner […] zostaje zastąpiony przez poetę, który przemawia «głosem powszednim», starając się 
nadać «ziarnistość» istnieniu «szarego człowieka»”4. Sławek zauważa, że Barańczak jest poetą 
pochodzącym z tego samego środowiska, co jego odbiorcy – przeciętni ludzie. Taka postawa 
w  poezji buntu jest potrzebna – łatwiej oddziaływać na ludzi z  tej samej grupy społecznej, 
z której samemu się pochodzi.

***

Język i słowa są postrzegane często jako znaki, które tworzą pewien sens. Jednak takie 
rozumienie słów nie jest do końca właściwe. Umberto Eco napisał: „Słowo nie jest znakiem. Jest 
otwieraniem się samego bycia. Wobec ontologii języka umiera wszelka semiotyka. Na miejsce 
semiotyki wchodzi jedyna nauka o języku: poezja”5 . Patrząc na poezję Barańczaka poprzez sło-
wa Eco, widzimy, że język może tworzyć swoją własną rzeczywistość. Przez tworzenie słowa 
zbuntowanego poeta stwarza zbuntowaną rzeczywistość. Ktoś mógłby stwierdzić, że jest ona 
fałszywa, że jest po prostu mitem. Ale co jest tak naprawdę prawdziwe? Tylko język. Tylko on 
może przezwyciężyć rzeczywistość. Z tego powodu właśnie bunt Barańczaka ma szansę prze-
zwyciężyć komunistyczną codzienność.
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Żałobny bunt – Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu 
Stanisława Barańczaka

Omawianie tomu Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu wymaga już na wstępie wyjaśnienia, 
dlaczego Barańczak nazwał go tryptykiem. Nie jest to przecież żaden gatunek literacki, lecz 
nazwa składających się z trzech części obrazów lub płaskorzeźb, których tematyka jest najczę-
ściej religijna. Religijność ma tutaj szczególne znaczenie. Komuniści zakładali bowiem, że reli-
gia powinna być zastąpiona przez ich ideologię*. Tą alternatywą, którą ukazuje Tryptyk…, były 
w rzeczywistości „beton, zmęczenie i śnieg”. Barańczak obnaża już w samym tytule działanie 
systemu komunistycznego.

Poeta wyraża bunt przeciwko rzeczywistości, w której ludzie żyją w  „jamach z betonu”6 . 
Beton, związany z pierwszą częścią tomu, pokazuje szarość życia, zamknięcie i izolację na inne 
światy, a także przypomina o jednym z symboli systemu, czyli o blokowiskach. Zmęczenie to stan 
społeczeństwa. Człowiek zmęczony nie ma czasu na to, by zastanawiać się nad tym, czy jego 
życie mogłoby być lepsze, jest uległy, a  to dla ówczesnej władzy było jedną z najważniejszych 
cech obywatela. Zmęczenie możemy szczególnie zauważyć w trzeciej części tomu – Dojść do lady, 
w której utwory pozornie pokazują jeden z największych symboli PRL-u – kolejkę w sklepie. Kilku-
godzinne czekanie na towary zdecydowanie można uznać za odzwierciedlenie zmęczenia. Śnieg, 
pojawiający się w środkowej część tomu, symbolizuje zatajanie rzeczywistości. Jest to szczególnie 
widoczne w utworze Elegia pierwsza, przedzimowa, w której czytamy: „[…] a śnieg jak schludny 
schron / skrywa przed czasem szarość, niejasność, brud; a mróz trzyma”7. Metafora ta pokazuje, 
że rzeczywistość była skrywana pod czymś pozornie niewinnym, a jednocześnie „zamrażającym”, 
uniemożliwiającym zdemaskowanie†. Co ciekawe, w  drugiej części tomu  możemy przeczytać 
cztery elegie. Już sama ich nazwa pokazuje, że są to utwory w pewnym sensie żałobne, opłakujące 
„zimową” rzeczywistość, której wady są ukrywane i niezauważane.

Barańczak buntuje się przy pomocy obnażania wad systemu komunistycznego i ukazywania 
sposobów jego działania. Zauważa, że betonowo-zimno-zmęczony świat, w którym żyje, nie jest 
tym, w jakim powinni żyć ludzie. Potwierdzeniem mogą być elegie, wyrażające smutek i żałobę, 
ujawniające nastrój, który towarzyszy buntowi w utworach Tryptyku z betonu, zmęczenia i śniegu .

Kolejka po braki, odrzuty, produkty zastępcze

Trzecia część Tryptyku… – Dojść do lady – składa się z utworów, których tytuły kojarzą 
się z ogromnymi kolejkami w sklepach z czasów PRL-u. Posuwać się do przodu, Co dziś rzucili, 
Pan tu nie stał, Niech pan zajmie mi miejsce – wszystkie te tytuły były nieodłącznymi hasłami 
kolejkowej rzeczywistości. Tematyka utworów nie jest jednak z  tym stricte związana. Można 
powiedzieć, że sklepowa kolejka jest metaforą ukazującą społeczeństwo PRL-owskie. Zauważyć 
to można we fragmencie utworu Grunt to zachować porządek:

*   Piszą o tym również W. Gombrowicz w Dzienniku i A. Wat w Moim pamiętniku .
†   Podobnie jak Chochoł w Weselu Wyspiańskiego – tam róża (symbol Polski) skrywana pod sianem miała znów za-

kwitnąć na wiosnę. Śnieg Barańczaka również kiedyś miał stopnieć i ukazać prawdziwy świat.



38
SPIS TREŚCI

tak jak oni z życiem, przez życie 
dojść do ładu, dojść do lady sobie życzę; 
bo co za nią? 
lepiej się nie łudźmy8 .

Stanie w kolejce symbolizuje komunistyczną rzeczywistość, codzienność, porządek pań-
stwa. Ludzie czekają na coś w  swoim życiu, jednak sami nie są do końca przekonani na co. 
Podążają do jakiegoś wytyczonego celu – którego metaforą jest towar za ladą – i jest on wszyst-
kim. Barańczak jest przeciwny takiej rzeczywistości. Nie zgadza się na to, by człowiek dążył do 
niepewnego celu, by na końcu czekało go coś, co tak naprawdę nie powinno wymagać takiego 
poświęcenia. Poeta buntuje się przeciwko temu, że człowiek w komunistycznym świecie musi 
zadowalać się „brakami, odrzutami, produktami zastępczymi”9. Chce, by człowiek godnie szedł 
przez życie i by cele, które sobie obierze, były warte oczekiwania. Taką postawę może odnieść 
do wspomnień Zygmunta Baumana:

Osobiście należę do jednego z  owych „przeszłych pokoleń”. Za (mego) młodu moi 
współcześni, a  ja wraz z nimi, słuchałem za młodu uważnie pouczeń Jean-Paul Sar-
tre’a o wyborze „projektu na życie”, który to wybór raz na zawsze określić miał, co czy-
nić mamy od dziś do śmierci […] A i słuchałem cierpliwie, nie protestując, wykładów 
z psychologii powołujących się na doświadczenia ze szczurami poszukującymi w matni 
(by ją raz na zawsze zapamiętać) drogi do jadła, w której przy każdej kolejnej próbie te 
same skręty prowadziły do celu i te same prowadziły na manowce. Także i w przeży-
ciach szczurów pobrzmiewały echa naszych własnych10 .

Barańczak sprzeciwia się temu, by człowiek musiał zawsze trafiać na drogi prowadzące na 
manowce. Zestawiając Barańczakowską kolejkę i porównanie przez Baumana swoich doświad-
czeń do eksperymentu ze szczurami, można dojść do wniosku, że ludzie w okresie PRL-u żyli jak 
szczury w laboratorium – nie wiedzieli, do czego tak naprawdę dążyli, na końcu mogło czekać 
ich rozczarowanie, i nie mogli być pewni tego, czy w ogóle swój cel osiągną.

Kolejka w sklepie tworzyła pewną chwilową grupę społeczną, której elementem łączącym 
był wyznaczony cel – zakup produktu. W kolejkach zawierano przyjaźnie, dyskutowano, zabija-
no nudę samego czekania. Najważniejszą cechą wszystkich uczestników była równość. Barań-
czak pisze w utworze Przepraszam, kto jest ostatni: 

Przepraszam, kto jest ostatni, ten 
gorszy wprawdzie, kto pierwszy, 
ten lepszy, zgoda, ale i tak 
ostatni będą pierwszymi 
jeśli odstoją 
swoje11

Ta równość prowadziła do pewnej solidarności między ludźmi. Barańczak w tym utworze 
protestuje przeciw temu, by życie ludzi było pozbawione określonego celu. Jednocześnie nama-
wia ich, by nie tracili nadziei i wykorzystali to, że czują się solidarni: 
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więc przepraszam bardzo, ale musimy 
w końcu 
bronić się do ostatniego przed 
utratą tej ostatniej 
nadziei, 
jaka nam jeszcze została12

Barańczak chce przenieść swój bunt na innych, by w solidarnej grupie móc coś zrobić, 
a przede wszystkim nie stracić nadziei na lepsze jutro.

„Chcę żyć jak człowiek”13 
– bunt przeciwko wybrakowanej rzeczywistości

Jak już zostało napisane, tragizm człowieka ujawnia się wówczas, gdy zaczyna on zauwa-
żać, że świat, który go otacza, nie jest światem idealnym, a  wręcz przeciwnie – wypełniony 
jest elementami niepożądanymi, takimi, które mogłyby być czymś lepszym. Poeta twierdzi, że 
człowiek nie narodził się, by zaspokajać swoje potrzeby „brakami, odrzutami, produktami za-
stępczymi”. Buntuje się przeciwko tej wybrakowanej rzeczywistości, chce odnaleźć inny świat. 
Problem stanowi to, czy taki świat w ogóle istnieje?

W utworze Braki, odrzuty, produkty zastępcze zauważamy często powtarzający się zwrot: 
„więc to już”. Wyraża on załamanie podmiotu, który z niedowierzaniem patrzy na otaczający świat. 
Jednocześnie pokazuje, że liryczne Ja nie zgadza się na to, w jakiej rzeczywistości żyje.

Podmiot liryczny stara się ukazać elementy, które nie spełniają jego oczekiwań, które 
w  innym, lepszym świecie byłyby zupełnie inne. Już na samym początku pierwszego wersu 
mowa jest o dorszu drugiej świeżości‡. Barańczak chce pokazać sposób myślenia, jaki komuniści 
chcieli wpoić przeciętnym ludziom: ryba nie może być nieświeża – ona jest drugiej świeżości! 
Podobnie z mityczną krainą mlekiem płynącą. Ale jakie jest to mleko? Sztuczne i rozwodnione. 
W księdze przeznaczeń miało natomiast brakować arkusza – to metafora niepewności.

W drugiej zwrotce utworu elementy niepożądane są zestawione z ich alternatywami świa-
ta wymarzonego. Podmiot zauważa, że zamiast rajskich wrót wszystkich czekają drzwi z oblu-
zowaną klamką. Zarówno drzwi, jak i wrota są metaforami dojścia do określonego celu. Jednak 
kontrast pomiędzy rajskimi wrotami i drzwiami z obluzowaną klamką jest tak wielki, że pozwala 
domyślać się tego, co za nimi stoi i do jakiego celu tak naprawdę człowiek dąży.

Trzecia zwrotka mówi o tym, że człowiekowi w komunistycznym świecie wmawia się, że 
jego codzienność jest dobra, bo nic jej nie zagraża. Owszem, nic jej nie zagraża, bowiem czło-
wiek nie ma nic do stracenia. Podmiot ujawnia sposób, w jaki ludzie starają się nie zauważać 
wad. Zamiast „szukać dziury w  całym”, są zmuszeni „patrzeć przez palce”. Wady będą nadal 
istniały, ale ludzie zaczną powoli wierzyć, że tak naprawdę ich nie ma. Komunizm potrafił oszu-
kać rzeczywistość. O podobnej sytuacji mówi Jean Baudrillard w książce Symulakry i symulacja, 

‡   Z podobnym zwrotem możemy spotkać się w powieści M. Bułhakowa Mistrz i Małgorzata, w której kot Behemot 
zwraca uwagę kelnerowi, że jego ryba jest właśnie „drugiej świeżości”. Jest to klasyczny utwór o systemie tota-
litarnym.
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opisując amerykański Disneyland. Pokazuje, że jest on światem powszechnie postrzeganym jako 
fikcyjny, bo wypełnionym tym, co znamy z bajek. Człowiek opuszcza ten świat i myśli, że teraz 
jest już w prawdziwym, realnym świecie. Disneyland powstał po to, by uświadomić ludziom, że 
ich życie jest prawdziwe. Baudrillard twierdzi, że Disneyland jako centrum rozrywki istnieje, by 
zakryć to, że cała Ameryka jest Disneylandem:

Sfera wyobrażeń otaczająca Disneyland nie jest już ani prawdziwa, ani fałszywa, jest to 
maszyna prewencyjna, wprawiona w ruch w przeciwnym celu – po to, by ożywić fikcję 
rzeczywistości. […] Świat ten mieni się dziecięcym, chcąc sprawić, byśmy uwierzyli, 
że dorośli są gdzie indziej, w „rzeczywistym” świecie – po to by ukryć, że prawdziwy 
infantylizm jest wszędzie14 .

Podobnie z zakrywaniem wad w komunizmie – sprawiały wrażenie, że ich nie ma, tak na-
prawdę trwały niezauważone. Tragizmem podmiotu jest to, że zauważa prawdziwy świat. Wie, 
że ktoś stara mu się wmówić, że korona, metafora lepszego życia, mogłaby spaść z jego głowy, 
więc w ogóle nie warto jej mieć.

Ostatnia zwrotka. Podmiot podkreśla, że nigdy nie będzie świata wymarzonego, czyli 
„świetnego, świetlistego i świeżego”. Zadaje również pytanie retoryczne, w którym zastanawia 
się, czy taki świat w ogóle gdzieś istnieje, bo „[…] nikt nie odpowiada / za ukryte usterki. Ani na 
wołanie”15 .

***

Tadeusz Sławek napisał o tym utworze: „Zadaniem Poety jest przestrzec przed «kurzą śle-
potą», polegającą na ignorowaniu ciemności [tego, co pozornie niezauważalne – S.S.] znajdują-
cej się w bezpośrednim sąsiedztwie i mniej lub bardziej świadomym urzeczeniu światłem, który 
zwodniczo prowadzi w «świetlaną przyszłość»”16. Trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić 
– Barańczak całym utworem przestrzega przeciętnego człowieka przed oszukaniem. Nie chce, 
by ludzie wierzyli, że ich świat jest idealny, podczas gdy on sam widzi w nim wiele wad. Czy nie 
jest to forma buntu?
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[…] wiem, jakie formy niesamowite przyjmuje cierpienie 
nadmierne, uczucie osierocone, wiem, że tzw. kultura nie ma tu nic 
do gadania, że w końcu, w pewnym stanie, człowiek Bóg wie jakiej 
kultury wychodzi z formy, zachowuje się, jakby się nigdy swych 
uczuć i zachowań nie nauczył kontrolować. Ale – zapisać to? 
 
Andrzej Kijowski, Irzykowski bezbronny1

„Praca artysty jest silnie związana z cierpieniem. Ono stoi u początków twórczej wizji”2 . 
Cierpienie i ból, główne pryzmaty epistemologiczne reprezentantów pokolenia* kolumbów, sta-
nowią konstytutywną część każdego aktu tworzenia, który – jak orzekli postmoderniści, a wcze-
śniej psychoanalitycy – wynika z poczucia braku. Tekst to próba wypełnienia pustki, sublimacja 
lęku przed nicością i niebytem, który paradoksalnie sprawia, że życie dewaluuje się i przeistacza 

*    Przytaczam tę kategorię w rozumieniu Mentrégo, który pokolenie literackie nazywał „hipotezą kierowniczą, po-
mocniczą zasadą, a nie środkiem wyjaśnienia historycznego” (Mentré, Les generations sociales, s. 448, cyt. za: K. 
Wyka, Pokolenia literackie, Kraków 1989, s. 33). Innymi słowy: chodzi tu nie o biologistyczne wyjaśnienie obecności 
określonych wątków w twórczości autorów danego pokolenia, ale o szerokie uwzględnienie kontekstu diachro-
nicznego i synchronicznego.

„Inne języki inne 
cierpienia”. 
Od cierpienia do Boga. 
Drogi transcendencji 
w poetyckiej twórczości 
Zbigniewa Herberta

Daniel Brzeszcz
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w „bycie ku śmierci”, Erlebnis der Todesrichtung†. Każdy zapis implikuje jednak zarzut estetyzacji 
bólu i nieuprawnionego jego powtórzenia, które przemienia „krzyk ofiar w dzieło sztuki, w «do-
bro kultury»”3. Twórczość – podobnie jak kultura – jest więc ugruntowana na bólu. Zdaniem 
Franaszka, „by zaistniało dzieło sztuki, konieczne są stosy trupów”4. Co więcej, wbrew hora-
cjańskiemu non omnis moriar, nie zapewnia ona nieśmiertelności – zbiorowa pamięć ludzkości 
przypomina raczej muzeum, w  którym zebrano przypadkowe eksponaty. Na podmiot, który 
pragnie pozostawić po sobie ślad, czyhają dwie pułapki: pierwszą jest niemożność sprawczego 
określenia, które elementy dorobku mają zostać zachowane – „nie wiesz jakie twe słowo i jaki 
kształt może błahy / przechowa zmarszczka kamienia”5; drugą natomiast – nieuchronne prze-
miany w recepcji, niepozwalające na jednoznaczne wyabstrahowanie autorskiego przesłania‡ . 
Jedyną – nie sposób uniknąć tu generalizacji – możliwością ustrzeżenia samego siebie przed za-
pomnieniem jest zwrot ku konkretnemu czytelnikowi, potraktowanie go jako współpartycypu-
jącego w relacji Innego, homo patiens, którego z autorskim Ja łączy uniwersalne doświadczenie 
cierpienia. Tekst w tym rozumieniu ma rozbrzmiewać tak, jakby autor „w miejsce palców miał 
słowa lub miał palce na koniuszkach słów”6, słowa te mają działać jak „zakończone hakiem liny 
wyrzucane w nieosiągalny świat”7 .

Metafory korporalne uzasadnione są tu o tyle, o ile to skóra właśnie jest „powierzchnią, na 
której tworzymy mapę swojej podmiotowości”8. Lévinasowskie spotkanie twarzą w twarz z In-
nym pozwala antycypować niepokojącą przyszłość§, przekroczyć zamknięty krąg własnej im-
manencji, „poddać się, służyć, zapomnieć o własnym Ja, nawet złożyć siebie w ofierze”9. Ukon-
stytuowanie i potwierdzenie własnej podmiotowości wiąże się więc z  jej równoczesną utratą 
– ofiarowaniem samego siebie Innemu.

Specyficznym przypadkiem spotkania z twarzą Innego jest ten, w którym Inny to Ja. Za-
pisana w tekście epifania własnej twarzy, obserwowanie swojego lustrzanego odbicia, „narcy-
styczna reprezentacja”10 to – w prostszej wykładni – taki rodzaj introspekcji, który na zasadzie 
synekdochy pars pro toto pozwala na rozpoznanie ogólnoludzkiej kondycji, ale i – w głębszej, 
uwzględniającej sposób działania motywu – zaznaczenie rozdwojenia podmiotu, jego rozdarcia 
przez dwie przeciwstawne względem siebie siły. Samo lustro z kolei symbolizuje w dyskursie 
wizualnym¶ poznanie, bo „odbija, odzwierciedla, służy doświadczeniu wzrokowemu”11 .

W świetle powyższych teorii utwór Zbigniewa Herberta Pan Cogito obserwuje w lustrze 
swoją twarz zyskuje wymowę zupełnie inną od powszechnie przyjętej. Rozpoczyna się on pyta-
niem „Kto pisał nasze twarze” – ostatnie słowo podkreślone jest przez antykadencję – na które 

†    Czyli przeżycie ukierunkowane na śmierć.
‡     Z czasem zresztą sama kategoria autora, a więc i jakiegokolwiek przesłania skierowanego do uprzednio wskaza-

nego wirtualnego odbiorcy, została zdystansowana, a tekst uznano za utkany „z wielorakich sposobów pisania 
[…], które wchodzą ze sobą w dialog […]; istnieje jednak miejsce, w którym owa wielorakość się skupia, a miejscem 
tym jest nie autor, jak dotąd mówiono, lecz czytelnik” (R. Barthes, Śmierć autora, tłum. M.P. Markowski, [w:] Teorie 
literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2007, s. 359).

§    E. Lévinas, autor Le temps et l’autre, w  tym kontekście definiował ją jako „teraźniejszość przyszłości”, progno-
zowanie spodziewanych wydarzeń następujące w teraźniejszości, konkretnym „tu i teraz”, ale odnoszące się do 
przyszłości, zakotwiczone w niej.

¶    W opozycji do ponietzscheańskiego dyskursu antywizualnego, który waloryzuje epistemologiczną wartość komu-
nikacji cielesnej czy zapachowej.
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odpowiedzią jest: „na pewno ospa”12. Autor inicjuje tu pewną grę z czytelnikiem, sugerującą – 
przez aversio i wprowadzenie podmiotu „my” – wspólnotę wątpliwości. W pierwszym wersie 
poruszona zostaje również kwestia religii i religijności. Jednostka bezrefleksyjnie akceptująca 
kościelne dogmaty powiedziałaby, że tak twarz, jak i całe ciało człowieka stworzył, czy też na-
pisał, bo pisanie jest tu synonimem tworzenia**, Bóg. Takiej odpowiedzi można by oczekiwać od 
poety, dla którego – jak pisał Jan Błoński – wartości religijne „zachowują zawsze i piękno, i do-
stojeństwo”13. Tymczasem spodziewane sacrum zastępuje aprosdoketoniczne profanum – twa-
rze pisze nie transcendencja, a immanencja: ospa, którą – co znaczące – zaraża się wyłącznie 
przez kontakt z drugim człowiekiem, z Innym.

Symbolicznym narzędziem służącym chorobie (metonimizującej ból) do modelowania 
twarzy jest pióro, atrybut pisarza. Oznacza ona twarze ludzi, kaligrafując literę „o”. Abstrahu-
jąc od względów czysto formalnych („o” przypomina kształt blizn po ospie), warto umiejsco-
wić tę samogłoskę w kontekście całej twórczości Herberta, w której pojedyncze lub zebrane 
w ciąg monoftongi stanowią zawsze signifiant cierpienia wyrażanego poprzez krzyk. Jest tak 
np. w znanym wierszu Apollo i Marsjasz, gdzie jedynym wypowiedzeniem obdzieranego ze skó-
ry Marsjasza jest „A”, czy w sztuce Drugi pokój, w której główny bohater w odpowiedzi na zło 
codzienności chce krzyczeć „Aaaooo!”.

W kolejnych wersach podmiot liryczny przechodzi do enumeracji detali swojej twarzy: 
podwójnego podbródka, wąsko osadzonych oczu, odstających uszu i  niewysokiego czoła. 
Wszystkie one stanowią swoisty spadek po umarłych. To elementy dziedzictwa gatunku za-
chowane w procesie ewolucji, mimo że obecnie zbędne i nieadekwatne – „[…] dlaczego oczy 
/ osadzone tak blisko wszak to on a nie ja / wypatrywał wśród chaszczy najazdu Wenedów”. 
Reguły romantycznej fizjonomiki, nakazujące wnioskować o charakterze człowieka na podsta-
wie rysów jego twarzy, okazują się zupełnie nie przystawać do realiów współczesności – spo-
tkanie z twarzą Innego w rzeczywistości jest konfrontacją z długą linią jego przodków, którzy 
„[…] nagle z wielkim krzykiem / spadali w próżnię by powrócić […]” na powierzchni skóry 
potomka. Krzyk wywołany upadkiem w próżnię, a sygnalizowany w drugim wersie, artyku-
łuje się teraz expressis verbis. To kolejny fragment, na podstawie którego można wnioskować 
o stosunku autora Rovigo do Boga: człowiek po śmierci nie idzie do piekła lub nieba, ale bez-
powrotnie ginie, a jedynym symptomem jego dawnej egzystencji są krążące w świecie geny – 
przekazywane cechy charakterystyczne czy znaki szczególne. Często są one niepożądane, jak 
w przypadku Pana Cogito, który robi wszystko, by je usunąć – słucha Mozarta, ogląda płótna 
renesansowych malarzy i czyta stare książki. Natura mimo tego nie daje się wyprzeć kulturze. 
Twarz pozostaje „workiem”, „gdzie fermentują dawne mięsa / żądze i grzechy średniowieczne 
/ paleolityczny głód i strach”. Obrazowanie to przypomina nieco barokowe prezentacje czło-
wieka, w których przedstawia się go jako przenikniętego abiektalną cielesnością (np. ludzka 
głowa to: „Gęstego pełen garniec błota”14). Z  barokiem omawiany wiersz wiąże się jeszcze 

**   Rozumienie to nie odbiega od prezentowanego w  Genesis. Bóg, tworząc świat, wypowiada słowa, które 
nazwać można performatywami. Funkcjonowanie tego motywu w omawianym tekście wpisuje się w cało- 
kształt twórczości Herberta, u którego biblijne nawiązania tracą zwykle „swoją podniosłość i powagę, ob-
niża się lub wręcz zaciera ich sakralny charakter” (A. Fiut, Język wiary i niewiary, [w:] tegoż, Pytanie o toż-
samość, Kraków 1995, s. 143).
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w jeden sposób: lustro, ukazując „obraz z natury efemeryczny”15, ulotny i przemijający, w obu 
przypadkach jest symbolem vanitas .

Schizofreniczny†† podmiot mówiący w  utworze Herberta stara się pokryć swoją twarz 
„makijażem” kultury. Maska, którą tworzą „pudry mikstury maście”, nie jest jednak wystarczają-
ca. Ciało Pana Cogito, podobnie jak ciało każdego innego człowieka, pozostaje „tym, co odraża-
jące i pociągające równocześnie, i jako takie całkowitemu oczyszczeniu nigdy nie ulega”16 . Prze-
strzeń biologicznej cielesności wygrywa ze sferą duchowo-racjonalną. Makijaż stanowi kolejny 
symboliczny element tekstu: jego zadaniem jest ukrywanie wizualnych efektów upływu czasu, 
takich jak zmarszczki czy przebarwienia. Pragnienie uzdrowienia za pomocą kosmetyków pod-
kreślone jest przez użycie słów medykalizujących tekst – do oczu przykłada się zwykle nie mar-
mur, a opatrunki, uszy natomiast naciera się nie Mozartem, a maścią.

Co istotne, z wymienionych postaci tylko Pan Cogito nie wykonuje żadnych pożytecznych 
czynności, ograniczając swoje działania do patrzenia w  lustro i  metaforycznego „malowania 
się” przy pomocy architektury („przykładałem do oczu marmur”), fresków i obrazów („zieleń 
Veronese’a”), muzyki („Mozartem nacierałem uszy”) oraz literatury („doskonaliłem nozdrza wo-
nią starych książek”). Przedstawieni bohaterowie, przodkowie Pana Cogito, nie są wymienieni 
w żadnym porządku, czy to sukcesywnym, czy inwersyjnym. W ich zbiorowym portrecie domi-
nują chaos i achronologia, wzmacniane jeszcze przez asyndetony, brak jakiegokolwiek porządku 
sylabicznego lub akcentowego oraz eliptyczne, urwane zdania. Podobnie jest w opisie twarzy, 
gdzie poszczególne elementy sprzężone są ze sobą przez zeugmę i  distributio, oraz w  pod-
sumowaniu, w którym dominującym środkiem stylistycznym jest amfibologia. Czytelnik może 
czuć się skonsternowany wieloznacznością wynikającą chociażby z różnych możliwości doko-
nania przyporządkowań składniowych, ale wrażenie to zaciera prosty schemat ogólny tekstu: 
kompozycja jest jednorodna, ułożenie wątków linearne, a ich ważność jasno zhierarchizowana. 
Ta charakterystyczna stylistyka, polegająca na ścisłym połączeniu czytelnych i niejasnych środ-
ków wyrazu, zdaje się poetyckim powtórzeniem tezy Zagajewskiego, który pisał:

Nikt z nas nie zna naprawdę swej twarzy – wszystkie lustra trochę kłamią […], kła-
mią portrety i fotografie, żadna podobizna nie jest ani ostateczna, ani doskonała. […] 
Jest w tym wielka niesprawiedliwość, skandaliczna asymetria, wołająca o pomstę do 
nieba. Co mi ze znajomości obcej twarzy – czyż nie wolałbym raczej poznać własnej? 
Najwyraźniej nasza twarz jest nie dla nas, jest dla innych, i podobnie nie dla nas są 
nasze wiersze17 .

Pointa utworu – trzy wersy, z których dwa pierwsze funkcjonują jako odrębne całostki 
znaczeniowe: „jabłko upada przy jabłoni / w łańcuch gatunków spięte ciało / tak to przegrałem 

††  Posługuję się tą kategorią w odczytaniu E. Bleulera, który definiuje ją następująco: „jest to choroba jaźni, polegająca 
na utracie […] mocnej, trwałej koordynacji psychicznej […]. Wszystkie poszczególne funkcje psychiczne są tu mniej 
lub więcej zachowane, ale życiu psychicznemu brak syntezy” (Pamiętnik pacjentki, red. A. Wizel, Kraków 2001, 
s 170). Pan Cogito mógłby powtórzyć słowa chorej na schizofrenię narratorki powieści Tove Ditlevsen, która mówi 
o swojej – jak twierdzi – przejętej od innych, przyswojonej fizjonomii: „kiedy się człowiek do niej przyzwyczaił, 
pojawiały się na niej ślady pierwotnej twarzy – jak wtedy, kiedy pęka stara tapeta, odsłaniając połacie wcześniej-
szej, zaklejonej powierzchni, zdrowej i dobrze zachowanej, pełnej wspomnień po dawnych mieszkańcach domu” 
(T. Ditlevsen, Twarze, tłum. E. Frątczak-Nowotny, Warszawa 2007, s. 6).
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turniej z twarzą”18 – przypomina, że „[…] nie ma / nic poza narodzinami i śmiercią nic tylko 
narodziny i śmierć”19. Twórcza parafraza związku frazeologicznego „niedaleko pada jabłko od 
jabłoni” mówi o podobieństwie – a nawet, hiperbolizując, o identyczności – twarzy spokrewnio-
nych ze sobą Innych. Ostatnia linijka wiersza najwyraźniej – przez obrazowanie militarne – od-
daje starcie kultury z naturą, które zmagają się ze sobą, chociaż jednoczy je „pogrążenie w złu 
i cierpieniu oraz głęboka obojętność na losy człowieka”20 .

Egzystencjalna trwoga Pana Cogito to obawa „nie tylko przed takimi czy innymi niebez-
pieczeństwami, lecz przed samym istnieniem. Pogrąża go ona w troskach, ale z drugiej strony 
pobudza do szukania ratunku, do wysiłku i przez to chroni od zagłady”21. Przypomina to antycz-
ną koncepcję pathei matho – nauki poprzez cierpienie. Mimo że nie tylko poznanie Absolutu, ale 
nawet poznanie samego siebie jest niemożliwe, Pan Cogito wypełnia postulaty etyki heroicznej, 
starając się sprawdzać, czy „można myśleć inaczej, niż się myśli, i postrzegać inaczej, niż się 
widzi, aby potem móc znów patrzeć i rozmyślać”22. Drogą do celu, który Foucault określa jako 
poszerzanie lokalnych szczelin wolności, jest dla porte-parole Herberta autorefleksja, spotka-
nie z Ja jako Innym, dzięki któremu możliwa jest względnie rzeczowa i obiektywna deskrypcja 
samego siebie. Symboliczny powrót do stade de miroir‡‡ może być jednak niebezpieczny – jeżeli 
podmiot nie skonstruował silnej tożsamości, samorozpoznanie w lustrzanym odbiciu stanie się:

dramatem, w którym wewnętrzny impuls dąży od niedoskonałości do wyprzedzania 
i który dla […] schwytanego w pułapkę identyfikacji przestrzennej stwarza kolejne fan-
tazmy, które przechodzą […] do alienującej identyczności, zbroi nakładanej na siebie, 
która odciska piętno swej sztywnej struktury na całym rozwoju psychicznym23 .

Groźba ta stoi również przed Panem Cogito. Lustro, z którym wiąże on nadzieję na odna-
lezienie transcendentnego doświadczenia – epifanii twarzy Innego – ukazuje tylko jego bolesne 
rozdarcie pomiędzy naturą a kulturą. Ten dualizm nie do przezwyciężenia czyni „bycie w świe-
cie” jeszcze trudniejszym, ale tylko cierpienie związane z nim umożliwia jakąkolwiek twórczość, 
nawet jeśli ogranicza się ona do właściwego doboru szminki i tuszu, a czas pozwala zaledwie 
„na ściek i próbę trenu”24 .

‡‡   Czyli „stadium lustra”, w którym niemowlę spostrzega swoje odbicie w lustrze i – „nie zważając na to, jak bardzo 
do stania i przemieszczania się potrzebne jest mu jeszcze ludzkie albo jakieś sztuczne wsparcie – wyzwala się 
nagle z tryumfalnym okrzykiem z tych wszystkich więzów” (H. Lang, Język i nieświadomość. Podstawy teorii psy-
choanalitycznej Jacques’a Lacana, tłum. P. Piszczatowski, Gdańsk 2005, s. 76).
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„Wytłumacz to innym / miałem wspaniałe życie // cierpiałem”1 – pisze Zbigniew Herbert 
w wierszu Do Piotra Vujičića. I choć nie można tej niby inwokacji traktować jednoznacznie odau-
torsko, to otwiera ona furtkę do sporu nie tyle o cierpienie samego Herberta, ile o aurę jego 
poezji. Od razu postawię tezę, że twórczość autora Rovigo interpretowano już od debiutu chyba 
zbyt „współcześnie”, zbyt „uniwersalnie” i zbyt „alegorycznie”. Darujmy sobie dowody. Wystar-
czą cudzysłowy. Ponadto wystarczy na razie subiektywna hipostaza, jakoby Herbert powoływał 
kategorię, nazwijmy ją umownie, „cierpienia” nie wyłącznie z powodów filozoficznych czy etycz-
nych – bo także zwyczajnie egzystencjalnych, podobnie jak własną głuchotą „przygrywał” swojej 
już poetyckiej metaforyce Norwid. Trochę tak, jakbym dociekał, które z dzieł „złotych Greków” 
czytał lub oglądał Herbert zimą 1954 roku, nie próbując wyobrazić sobie, jak upokarzającą zupkę 
jadł tego mroźnego stycznia wespół z Tyrmandem w stołówce Związku Literatów w Warszawie.

***

Herbert dla kilku generacji był zawsze współczesny. Na pewno bardziej współczesny niż 
Tadeusz Gajcy, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Borowski i kto wie czy nie Tadeusz Róże-
wicz. Paradoksalnie, bo był lub jest Herbert najmniej dosłowny z tej grupki niemal rówieśników. 
Rzadko bowiem dzisiaj powołujemy się na pokoleniowe resentymenty w poezji Herberta, bar-
dziej przeczuwane niż wyczuwane, chociaż pojawiają się w dedykacjach „towarzysze broni”.

Cierpienie 
Pana Cogito

Czesław Markiewicz
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Istotniejsza jest katastroficzna genealogia tego pokolenia (rozpisywał się na ten temat 
Kazimierz Wyka). Wszyscy z  tej, jakby nie patrzeć, reprezentatywnej grupy, żyjący i nieżyją-
cy, sentencjonalnie antycypowali swoistą niechybność śmierci, unicestwienia bądź „żywego 
cierpienia”. Gajcy pisze wprost o konieczności śmierci, Baczyński powiada: „Zostanę sam. Ja 
sam i ciemność”2, Borowski wyraża już pokoleniową hekatombę: „Zostanie po nas złom żela-
zny / i głuchy, drwiący śmiech pokoleń”3. Tyle umarli. Pierwszy i jedyny z żywych, Różewicz*, 
komunikuje: „Mam dwadzieścia cztery lata / ocalałem / prowadzony na rzeź”4. Drugi, który 
przeżył, Herbert, konstatuje zaś: „miałem wspaniałe życie // cierpiałem”5. Wszyscy po równo 
złączeni, po równo podzieleni – związani z AK, zjednoczeni we wspólnej „Drodze”, połączeni 
prawicowością posuniętą w przypadku Gajcego nawet do przejawów antysemityzmu, podzie-
leni zgryzotą socrealizmu (Borowski), konsolacją egzystencjalizmu (Różewicz). Jednak to w po-
ezji Herberta odnajdziemy najwięcej śladów pośredniego katastrofizmu. To Herbert umierał 
podzielony niemal z całym światem. Czytając z tezą cierpienia setki jego wierszy, można było 
się tego spodziewać. Jakkolwiek brzmi to cynicznie, być może, przeżywszy do naszych czasów, 
w podobnym miejscu znalazłby się artystycznie na przykład Baczyński. Być może jednak bliżej 
„ziemi obiecanej” niż zatoki Morza Śródziemnego.

***

Zarzuciwszy nieistotną chronologię, ów umowny katastrofizm Herberta układa się w po-
etyckie cierpienie. Poeta mówi: „Kiedy opadła groza pogasły reflektory / odkryliśmy że jeste-
śmy na śmietniku w bardzo dziwnych pozach”6; „uniesieni / myślą lekką jak strzała / wbiegamy 
przez bramy światła / z jasności w oślepienie”7; „Tyle pytań – o dęby – / tyle liści a pod każdym 
liściem / rozpacz”8; „i tylko sny nasze nie zostały upokorzone”9; „nic poza narodzinami i śmier-
cią nic tylko narodziny i śmierć / a wewnątrz krwawa miazga sekwoi”10; „tylko nas spotka los 
straszny / płomień i lament / bowiem przyjąwszy chrzest ziemi / zbyt mężni byliśmy w nie-
pewności”11; „oto nadchodzi czas / opuszczenia domów / błądzenia w dżungli / szalonej że-
glugi / krążenia w ciemnościach / czołgania w prochu”12; „zostało mi niewiele / bardzo mało 
// przedmioty / i współczucie”13; „Nie wiem naprawdę nie wiem skąd to zmęczenie niepokój 
udręka / zawsze i nawet teraz – kiedy mam prawo odpocząć”14 .

***

Herbert już egzystencjalnie, rozmyślnie albo z wyrafinowaniem przybierał osobliwe formy 
normalności. Sam określił to w Życiorysie jako „normalne życie w stopniu referenta”15. Powiedz-
my od razu: tak zwane położenie egzystencjalne Herberta zawsze wynikało z  bezwzględnej, 
bezkompromisowej wierności sobie. Taką postawę zawsze wieńczy cierpienie. Już w 1954 roku 
tak widział to, z pozycji niekłamanej przyjaźni, Leopold Tyrmand:

Zbyszek Herbert nie ma jeszcze trzydziestu lat, jest szczupły, trochę słabowity, o za 
szerokich biodrach. Ma uczniakowaty, wesoło zadarty nos i podejrzanie łagodne, jasne 

*    Tekst powstał w 2008 roku, sześć lat przed śmiercią T. Różewicza [przyp. red.].
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oczy. W ich błękitnej miękkości jest nieszczerość i upór. Jest grzeczny, życzliwy, spo-
kojny, lecz w uprzejmości czai się wola i krnąbrność i jakaś wyczulona przewrotność, 
z którą lepiej się liczyć. Mówi cicho, interesująco i wie, o czym mówi, nosi w sobie dużą 
bezinteresowną erudycję, którą bez wysiłku przetapia na dowcip i  wdzięk. Uprawia 
moralną czystość, bezkompromisowość i wierność samemu sobie trochę na pokaz, ale 
w tak solidnym gatunku, że nie można przyczepić się do niczego i nie można odpłacić 
mu niczym poniżej głębokiego szacunku. Oczywiście, cierpi nędzę. Zarabia kilkaset 
złotych miesięcznie jako kalkulator-chronometrażysta w spółdzielni produkującej pa-
pierowe torby, zabawki czy pudełka. Pogoda, z jaką Herbert znosi tę mordęgę po ukoń-
czeniu trzech fakultetów, jest wprost z wczesnochrześcijańskiej hagiografii. Ta pogoda 
to precyzyjnie skonstruowana maska: kryje się za nią rozpacz człowieka, który boi się, 
że przegrał życie w niepoważnym pokerze historii, w którym stawką były ideologiczne 
przywiązania i honory. W konsekwencji tego zgubnego nałogu nie jest w stanie po-
móc starym schorowanym rodzicom czy wymknąć się innym zgryzotom. Przypomina 
człowieka, który pochylił się nad studnią życia i którego doszedł stamtąd przeraźliwy 
smród, ale który się także wpił spazmatycznie w krawędź, aby się nie cofnąć i za żadną 
cenę nie przenieść rozmarzonego wzroku w cukierkowe landszafty16 .

Nie ma w całym pisaniu o Herbercie trafniejszej i bardziej czułej diagnozy. Mimo to sam 
Herbert rewanżuje się lirycznie Tyrmandowi dopiero po jego śmierci, jakby cierpienie prowo-
kowało dystans:

czasem sztuka odbija miraże 
zorzę polarną 
ekstazy nawiedzonych 
uczty bogów 
otchłanie 
 
zmaga się także z historią 
ze zmiennym powodzeniem 
 
stara się ją oswoić 
nadać ludzki sens17

I drugi, obszerniejszy fragment z Dziennika 1954 Tyrmanda – żaden z tych fragmentów 
nigdy nie za obszerny – dowód na z gruntu nierozstrzygalne przekomarzanie się czasu heroicz- 
nego, cierpiącego katastrofizmu pokolenia z czasem pogardy, egzystencjalnym antyuniwersa-
lizmem ocalałych. Tyrmand:

Zbyszek przyszedł rano pogawędzić. Zmienia pracę. Losy człowieka siedzą w nim sa-
mym, albo: pewne rzeczy zdarzają się wyłącznie pewnym ludziom. Tylko Herbert mógł 
zostać kalkulatorem-chronometrażystą w nauczycielskiej spółdzielni zabawkarskiej. Co 
to znaczy? Nie wiem, co to chronometrażysta, ale wiem, co to ta spółdzielnia. To dno 
upodlenia i nędzy. Starzy, emerytowani nauczyciele, których renta wynosi kilkadziesiąt 
złotych miesięcznie, zarabiają tam dodatkowe dwieście, klejąc pudełka z tektury i stru-
gając drewniane żyrafy. Ludzie, którzy niegdyś czytali na głos Pindara, Kochanowskiego 
i Byrona dożywają swych dni o jednym posiłku na dobę, w najlichszym obuwiu i strzępie 
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okrycia na zimę. […] I w tym wszystkim Zbyszek, wrażliwy jak otwarta rana, uczulenie 
to jego zawód i powołanie, Wergiliusz w piekle współczucia. Dziś Zbyszek powiedział: 
„Mam dość, nie mogę dłużej. Czy ty pojmujesz, co znaczy być kalkulatorem wysiłku ja-
kiejś żałosnej resztki człowieka, który uśmiecha się do mnie bezzębnie, bo od posta-
wionych przeze mnie kilku cyfr zależy, czy zje jeszcze raz w życiu talerz zupy… I patrzy 
na mnie rozpłyniętymi oczyma, które kiedyś rozumiały Schopenhauera… To koniec. 
Rzucam robotę…” Znam trudności, jakie towarzyszyły zdobyciu tej posady, rzekłem bez 
entuzjazmu: „Więc co będziesz robił?” „Mam coś na widoku – rzekł Herbert – w Central-
nym Zarządzie Torfowisk. Tam będę na swoim miejscu.” Emeryci, inwalidzi, torfowiska 
– Herberta metafizyka osobowości. Intensywny trening rozpaczy18 .

Ostatnie słowo. Herbert:

sztuka stara się uszlachetnić 
podnieść na wyższy poziom 
wyśpiewać odtańczyć i zagadać  
 
zetlałą materię ludzką 
zrudziałe cierpienie19

A nad tytułem Zwierciadło wędrujące po gościńcu dedykacja: „Pamięci Leopolda Tyrman-
da”. Jeden utwór. Dwuczęściowy poemat. Tylko.

***

Trudno – i chyba nawet nie wypada – domyślać się uczuć Herberta wobec rodziny. Dla-
czego nigdy i nigdzie lirycznie nie pojawił się jego zmarły w dwunastym roku życia brat, Ja-
nusz, chociaż siostra, Halina, zajmuje specjalne miejsce w twórczości poety jako ważna postać 
w  lirycznych aluzjach rodzinnych? Dlaczego Herbert nigdy po wojnie nie wrócił, choćby na 
chwilę, do rodzinnego Lwowa?

Wśród licznych dedykacji poszczególnych wierszy rzadko pojawiają się dedykacje rodzin-
ne. Krótki Tren w Raporcie z oblężonego miasta poświęcony jest „Pamięci Matki” – Marii. Guziki 
w Rovigo „Pamięci kapitana Edwarda Herberta” – wuja zamordowanego w Katyniu. Ale już cały 
Raport… dedukuje Herbert żonie, Katarzynie, zdrabniając jej imię. Podobnie Napis poświęcony 
jest „Pamięci Ojca” – Bolesława. To zresztą jedyne dedykacje całych tomików. Licząc jednak 
wszystkie postacie pojawiające się w dedykacjach i w samych tekstach, pozostaje jakiś dziwny 
familijny niedosyt. Tym bardziej, że dedykacyjne tropienie cierpienia u Herberta ma z pewnością 
sens. Dlaczego na przykład w Panu Cogito nie pojawia się żadna dedykacja? Jakby uniwersalizm 
musiał być pozbawiony żywej, indywidualnej czułości. Dlaczego w obszernym Hermesie, psie 
i gwieździe pojawia się tylko jedna, odpersonalizowana dedykacja: „Obłudnym protektorom”?

Oczywiście jest wiele wierszy, które można zaliczyć do rodzinnych (Moje miasto, Kraj, 
Dom poety, Mój ojciec, Mama, Ręce moich przodków, Rozmyślania o ojcu, Matka, Siostra, Dom 
i wiele innych), ale trudno byłoby je weryfikować podmiotowo – w znaczeniu lirycznym. Więcej 
w tych wierszach zapewne adresów uniwersalnych niż osobistych. Być może tę stoicką ostroż-
ność tłumaczy dystychiczny fragment ośmioczęściowego, a więc pojemnego, Życiorysu: 
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trzeba mu oddać sprawiedliwość 
nieprędko zgodził się na życie

przybierał wartki strumień zdarzeń 
on stał w pustkowiu i zawodził

szukał pamiątek po ruinach 
modlił się imionami zmarłych

poezja córką jest pamięci 
stoi na straży ciał w pustkowiu

szelesty wierszy tyle warte 
ile jest w nich oddechu tamtych

siedzi samotny przy stoliku 
bębni palcami woła pustkę20

A już po śmierci Herberta jego żona w zupełnie innym kontekście powiedziała w którymś 
z wywiadów: „Zbyszek miał bardzo różne okresy. Zmieniał się. Czasem bardzo się zmieniał. Cza-
sem stawał się całkiem nie do poznania”21 .

***

Pozostańmy przy dedykacjach. To one nie tylko bezpośrednio określają środowisko Her-
berta, ale także opisują egzystencjalny „nastrój” poety. Oprócz konkretnych adresatów osobo-
wych pojawiają się, a raczej pojawia się, bo to absolutna rzadkość, np. taka dedykacja: „czci-
cielom umarłych religii”. Wiersz opatrzony tą małą literą pisaną, inskrypcją, nosi tytuł Kapłan 
i kończy się obrazoburczym albo tylko prowokacyjnym czterowierszem:

i wiem że dym ofiarny 
dążący w zimne niebo 
zaplata warkocz bóstwu 
bez głowy22

Galerię postaci, którym Herbert poświęca pojedyncze, ale starannie dopasowane teksty, 
tworzą osobistości związane przede wszystkim z „Kulturą Paryską” i tzw. demokratyczną opo-
zycją (m.in. Jerzy Turowicz, Józef Czapski, Konstanty Jeleński, Adam Michnik, Jan Józef Szcze-
pański, Ryszard Przybylski, Jan Adamski czy Zbigniew Zapasiewicz). Jednak gdyby przeanali-
zować poszczególne teksty opatrzone dedykacjami, prawie zawsze wyjdzie, że Herbert miał 
w tym jakiś interes. Zwykle polemiczny. Czasami serdeczny. Najczęściej bywał poeta surowym 
sędzią przywdziewającym togę sumienia. Taka rola, z gruntu niewdzięczna i niewygodna dla 
podsądnych, musiała wywoływać osamotnienie sądzącego. Oto, zachowując w pamięci okres 
całkiem poprawnych relacji z poetą, Adam Michnik surowo, ale z serdecznym dystansem okreś- 
lał właśnie tę pozę, jaką przybrał za życia Herbert:
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Wytworzył własny język – język pokornego heroizmu, autoironicznej odwagi, roman-
tyzmu ducha rozmiłowanego w klasycznym kanonie piękna, europejskiej polskości. Był 
poetą, który z dumą pełną determinacji opowiadał o Polsce podbitej i poniżonej, o jej 
smutnej godności, gdy już tylko sny nie zostały upokorzone. […] Potrafił jednak słowa 
czułe i kruche wiązać w taki sposób, że stawały się twarde jak metal…23

Trzy dedykacje są szczególne dla tezy cierpiącego poety. Symptomatycznie tylko 
w tych dedykacjach pojawiają się grzecznościowe kwantyfikatory „Pani”, „Profesorowi”. Naj-
pierw: „Prof. Henrykowi Elzenbergowi” przy wierszu Do Marka Aurelego. Wiedząc, jak ważną 
w intelektualnym życiu Herberta postacią był Elzenberg, dość gorzko pobrzmiewają heksa- 
metry pierwszej strofy:

Dobranoc Marku lampę zgaś 
i zamknij książkę Już nad głową 
wznosi się srebrne larum gwiazd 
to niebo mówi obcą mową 
to barbarzyński okrzyk trwogi 
którego nie zna twa łacina 
to lęk odwieczny ciemny lęk 
o kruchy ludzki ląd zaczyna 
 
bić […]24

Elzenberg, filozof z lwowskimi korzeniami, chyba największy, toruński autorytet Herberta, 
być może dlatego, że marginalizowany w Polsce Ludowej – poeta był wszak przewrotny – skupiał 
w swoim myśleniu bodaj wszystko to, co mogło utwierdzać Herberta w cierpieniu. Po pierw-
sze był etykiem heroicznym, po drugie piewcą wyrzeczenia i po trzecie krytykiem hedonizmu. 
A Herbert zapytany przez profesora, czego szuka w filozofii, odpowiedział: „Mocnych wzru-
szeń intelektualnych, bolesnego napięcia rzeczywistości i abstrakcji, jeszcze jednego rozdarcia, 
jeszcze jednej, głębszej niż osobista, przyczyny do smutku”25. Dlaczego więc Herbert dopiero 
wiele lat po śmierci Elzenberga dedykował mu wiersz? Chociaż profesor i tak został wyjątkowo 
zapisany przez poetę – poza dedykacją w Strunie światła jeden jeszcze wiersz, otwierający całe 
Rovigo, opatrzony jest tytułem Do Henryka Elzenberga w stulecie Jego urodzin i zawiera znaczą-
cy passus: „Żyliśmy w czasach które zaiste były opowieścią idioty”26 .

Druga z  tych szczególnych dedykacji ma zaskakująco podwójny zwrot grzecznościowy: 
„Pani Profesor Izydorze Dąmbskiej”. I w tym przypadku mamy do czynienia z postacią, jeśli nie 
marginalizowaną, to odsuniętą. I znowu postać o bardzo surowych poglądach. „Filozofia po-
winna być wytworem niezależnego i bezinteresownego dążenia umysłu ludzkiego do prawdy”27 
– to jeden z kanonów intelektualnych Dąmbskiej. Może ta znowu surowa i wymagająca zasada 
wzbudziła masochistyczne zaufanie Herberta. Jednak okoliczności pojawienia się tej dedykacji 
pozwalają posądzać poetę nawet o  wyrachowanie. Oto w  tym czasie Artur Sandauer atako-
wał Herberta w warszawskiej „Kulturze”. Izydora Dąmbska żarliwie, ze stosownym autorytetem 
broniła poetę. Herbert rewanżuje się, dedykując jej Potęgę smaku. Dlaczego właśnie ten kluczo-
wy dla twórczości autora Pana Cogito wiersz? Przypomnijmy ostatnią strofę:
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To wcale nie wymagało wielkiego charakteru 
mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi 
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku Tak smaku 
który każe wyjść skrzywić się wycedzić szyderstwo 
choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała głowa28

Może właśnie dlatego – w zgodzie z wymaganiami pani profesor, z wątpliwościami San-
dauera i wyliczeniami lirycznego chronometrażysty.

Jest jeszcze jedna osobliwa, „mówiąca” dedykacja. I ona obnaża stan ducha Zbigniewa Her-
berta. W Rovigo, tomie zresztą najbardziej szczodrym, jeśli mówimy o dedykacjach, pojawia się 
mniej znana w świecie bohemy postać Władysława Walczykiewicza. Herbertowi kojarzy się on 
z bolesną samotnością w latach pięćdziesiątych. Sam tak o tym pisze w słynnym liście do Sta-
nisława Barańczaka:

Najgorsze w  tym czasie było ostre widzenie nonsensu; całego tego życia, zupełne 
osamotnienie i raz po raz nadchodzące wątpliwości, że Oni mają rację. Jedynymi mo-
imi przyjaciółmi w Warszawie byli mój gospodarz, wierny i nieodżałowany Przyjaciel 
Władysław Walczykiewicz urzędnik Ministerstwa Handlu Zagranicznego, oraz nade 
wszystko Leopold Tyrmand, który wspierał mnie moralnie i materialnie. Na jego po-
stawie moralnej wzorowałem się i naprawdę nie wiem czy przeżyłbym bez niego te 
ciemne czasy29 .

Znowu wiele wyjaśnia tytuł wiersza dedykowanego Walczykiewiczowi: Pan Cogito na zada-
ny temat: „Przyjaciele odchodzą”. Odszedł więc Tyrmand i odszedł Walczykiewicz – bo dedykacja 
pojawiała się, jak zwykle u Herberta, jeśli dotyczyła najważniejszych dla niego postaci – po śmier-
ci upamiętnianego. Wiersz jest adekwatnie dostojny, trzyczęściowy, zaczyna się autoironicznie:

Pan Cogito  
szczycił się w młodości  
niebywałym bogactwem 
przyjaciół

A kończy niemal funeralnie:

na tle tego chóru  
Pan Cogito  
nuci  
swoją arię  
pożegnalną30

 
***

Wydaje się, że Herbert najpewniej czuł się otoczony umarłymi. Najchętniej w marmurowo 
bezpiecznym antyku. Chociaż niekoniecznie, bo „marmur” przewrotnie pojawia się w wierszu 
z współczesnymi aluzjami. W In memoriam Nagy László czytamy: „zazdroszczę Panu marmuro-
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wej twarzy […] szlachetni mają twarz wody i ziemi”31. Aczkolwiek „starym” Grekom i Rzymianom 
(Apollinowi, Atenie, Markowi Aureliuszowi, Midasowi, Nike, Dedalowi, Ikarowi, Klaudiuszowi, 
Prometeuszowi, Minotaurowi, Achillesowi, Cernunnosowi itd.) przeciwstawia, być może kon-
trapunktowo, nowożytnych (Beethovena, Marię Rasputin, Isadorę Duncan, Spinozę, Georga 
Heyma, Wita Stwosza, Orwella, mademoiselle Corday, Jehudę Amichaja itd.). Galerię uzupełniają 
nieliczni reprezentanci „neutralnych” kultur, np. Ankhenaton i Nefretiti, bo już testamentowego 
Barabasza trudno neutralnie kwalifikować. Z pewnością to kulturowe arcypanopticum nie jest 
formą egzystencjalnej ucieczki, lecz intelektualnym wyborem – tym bardziej, że w takim sku-
pieniu to absolutne uniwersum. Czy nie jest prowokacyjnym takie ostentacyjne wyrugowanie 
chrześcijańskich antenatów? W konwencji cierpienia Hiob byłby przecież zaiste protagonistą. 
Jednak również wśród antycznych postaci odgrzebywanych przez Herberta znalazły się takie, 
które w istocie egzemplifikują ten kontekst. Liwiusz na przykład wprawdzie nie był ani margi-
nalizowany, ani odsunięty, ale był swego rodzaju outsiderem. Mimo pochodzenia z zamożnej ro-
dziny nie zajął się zwykłą dla Rzymian działalnością polityczną, nie sprawował urzędów, nie za-
siadał w Senacie. Całe życie zajmował się nauczaniem retoryki i pisaniem. Arijona od niechybnej 
śmierci cudownie ocaliła pieśń na cześć Apollina. A Damastes zwany Prokrustesem? Przecież 
współczesne określenie „prokrustowe łoże” oznacza działanie, którego celem jest wymuszenie 
na kimś nienaturalnego dostosowania się do określonej sytuacji. A  tej granicy dostosowania 
Herbert nigdy nie przekroczył. Przypłacił to samotnością i plemiennym cierpieniem.

***

Potęga smaku weszła do naszego języka. Ale czy sam Herbert nie przekroczył granicy sma-
ku, gdy już w latach 90. dał się użyć jako „młot na polskich intelektualistów”32 – pyta w jednym 
ze swoich felietonów Tomasz Jastrun. Pytanie to, wyrwane z  dżungli bolesnego sporu Her-
bert versus Miłosz, łatwo weryfikują poetyckie, uwiarygodnione intelektualnie frazy Herberta. 
Z tych pojedynczych wersów można ułożyć gotowy kodeks artystyczny, określający powinności 
każdego twórczo cierpiącego Pana Cogito. Poeta odpowiada: „prawdę nosimy w zaciśniętych 
ustach / okrutna jest i nazbyt ciężka”33; „Poeta walczy z własnym cieniem / Poeta krzyczy jak 
ptak w pustce”34; „mylne są wróżby poezji / wszystko było inaczej […] pozostał tylko pusty cokół 
– / ślad dłoni szukającej kształtu”35; „Tej garstce która nas słucha należy się piękno / ale także 
prawda / to znaczy – groza // aby byli odważni / gdy nadejdzie chwila”36; „Poeta strażnik tych 
co śpią / zauroczony przez noc grozy / drży i zaciska w drżących rękach // malutką trąbkę Eu-
stachego / na której pięknie można wygrać / ranną pobudkę dla komarów”37; „czym byłby świat 
/ gdyby nie napełniała go / nieustanna krzątanina poety / wśród ptaków i kamieni”38; „w cieniu 
jednego heksametru leżą / wilk i łania jastrząb i gołąb / a dziecko usypia na grzywie lwa / jak 
w kołysce”39; „niebezpieczne są słowa / które wypadły z całości / urywki zdań sentencji / po-
czątki refrenu / zapomnianego hymnu”40; „co będzie / kiedy ręce / odpadną od wierszy”41; „To 
nie anioł / to jest poeta”42. I to już nie jest romantyczne cierpienie za miliony. Tutaj poeta cierpi 
we własnym imieniu. Samotnie i za siebie.

Herbert nie wikłał się w poetyckie spory, przynajmniej nie w  liryce. Sprawy „załatwiał” 
uniwersalnymi adresami dedykacyjnymi. Otworzył się, nie bez bólu i goryczy, chyba tylko przed 
Ryszardem Krynickim. Bo jak inaczej czytać Do Ryszarda Krynickiego – list? 
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Niewiele zostanie Ryszardzie naprawdę niewiele 
z poezji tego szalonego wieku […] 
[…] 
nie ma frazy godnej pamiętania a mowa jest jak piasek 
[…] 
uwierzyliśmy zbyt łatwo że piękno nie ocala 
[…] 
na chude barki wzięliśmy sprawy publiczne 
[…] 
przesyłam tobie nocą te sowie zagadki 
uścisk serdeczny 
    ukłon mego cienia43

A publicystyczne uprzedmiotowienie poety, ów „młot na polskich intelektualistów” – być 
może przejście Herberta-publicysty do „Gazety Polskiej” – autor Napisu odbrązawia z doraźno-
ści innym fragmentem Do Ryszarda Krynickiego – listu:

tak mało radości – córki bogów w naszych wierszach Ryszardzie 
za mało świetlistych zmierzchów luster wieńców uniesienia 
nic tylko ciemne psalmodie jąkanie animuli 
urny popiołów w spalonym ogrodzie44

I najważniejsze: relacja Herbert–Miłosz. W wierszu Do Czesława Miłosza już w pierwszej 
części Herbert stawia subtelnie niedopowiedzianą, acz wielką, paralelę równości: 

Nad Zatoką San Francisco – światła gwiazd 
rankiem mgła która dzieli świat na dwie części 
i nie wiadomo która lepsza ważniejsza a która gorsza 
nawet szeptem pomyśleć nie wolno że obie są jednakowe45

Tylko tyle i  aż tyle. Chociaż inni, choćby Tomasz Jastrun, dokonują uparcie wyborów: 
„Wolę Zniewolony umysł Miłosza i jego próbę zrozumienia tego zjawiska, tłumaczenia go czarną 
wiarą, ideowym cynizmem, namiastkami religii… niż Herberta jako surowego sędziego”. Ale już 
po chwili dodaje: „Tak naprawdę teraz ważne są już tylko jego [Herberta] wiersze i eseje. One 
uczą tego, co najważniejsze”46 .

Ale rola sędziego – przypisana bądź obrana przez samego Herberta – już zawsze okupio-
na będzie cierpieniem Pana Cogito. I dlatego Katarzyna Herbert tak wieńczy ostatnie gorycze 
poety: „Znalazł się w świecie, do którego przecież nigdy nie należał. Już nad tym nie panował. 
[…] słyszę biedny, schorowany, zachrypnięty, rozzłoszczony głos Zbyszka wypowiadający bar-
dzo niesprawiedliwe sądy o ludziach, których przez wiele lat kochał i z którymi poróżnił się na 
samym końcu życia”47 .
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Arkadia przepadła. Straciliśmy ją. Skazani na wieczne zwątpienie, cierpienie i wędrówkę 
błąkamy się w przepastnym gąszczu ludzkiej pychy i chciwości. W świecie, w którym nie ma 
wyraźnego podziału na dobro i zło, czujemy się zagubieni. Rozpaczliwie poszukujemy pomo-
cy. Znikąd ratunku – wszakże zabiliśmy swojego Boga. Nietzsche napisał: „istniał tylko jeden 
chrześcijanin i ten umarł na krzyżu”1. Śmierć Chrystusa to koniec jednej z wielkich narracji. Na 
szczęście dla rozwoju ludzkości ktoś sięgnął po dawne archetypy i postanowił odnowić dialog 
ze Stwórcą. Zbigniew Herbert, jeden z Kolumbów*, przekopał literacką ziemię, wyciągając na 
światło dzienne utracone świadectwa sacrum. W dobie dewaluacji i degeneracji języka poku-
sił się o stworzenie czegoś na kształt transcendentalnej logiki. „Uciekinier z Utopii”† przekazał 
zbiór prawd i nakazów, które, nawiązując do tradycji judeo-chrześcijańskiej, wyznaczają zapo-
mnianą i dawno nieuczęszczaną drogę moralności.

Herbert zadaje pytania o  obecność Boga w  życiu człowieka. Słusznie zauważa, że Bóg, 
który jest tylko abstrakcją, pustym frazesem, nie znajduje wielu wyznawców. Od stuleci więc 

*   Część badaczy i teoretyków literatury nie przyporządkowuje Zbigniewa Herberta do pokolenia Kolumbów. Jednak 
z całą pewnością jest on ich rówieśnikiem (ur. 1924), a w jego twórczości dostrzegalny jest charakterystyczny ge-
neracyjny katastrofizm historiozoficzny.

†   Sformułowanie zaczerpnięte z tytułu książki Stanisława Barańczaka Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Her-
berta, Londyn 1984.

Od cierpienia 
do Boga. Drogi 
transcendencji 
w poetyckiej 
twórczości 
Zbigniewa Herberta

Mariusz Szędzioł
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personifikacja Stwórcy pojawia się we wszelakich systemach teokratycznych. Bóg jako abstrak-
cja był tyle wszechwładny, doskonały, co również idealnie odległy, nieobecny i zimny. Odwró-
cono się od niego. Nieobecność Boga spowodowała chaos – dekonstrukcję pierwotnego ładu 
i porządku, z kolei zejście Boga na ziemię, jego uczłowieczenie w osobie Syna Bożego, a następ-
nie uśmiercenie, przesądziło o tym, żeby nadać mu jakieś oblicze. Owszem, przed tą narracją 
istniały systemy takie jak totemizm i  fetyszyzm, ale zgodnie z koncepcją Freuda były jedynie 
wyrazem strachu i bojaźni wobec praw rządzących naturą i  jej personifikacjami. Bóg jako taki 
zaistniał dopiero w kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej. To właśnie ta kultura i jej bogactwo 
nadaje poezji Herberta pełnię barw i odniesień tekstualnych. To właśnie Włochy i Grecja były 
kolebkami ludzkości, więc przez pryzmat mitów i odniesień do Biblii Zbigniew Herbert próbuje 
znaleźć drogę powrotną – do prapoczątku wszechrzeczy.

Personifikacja Boga, uczynienie go bezsilnym, jednym z nas, to kategoria szczególna, któ-
ra pozwala na tak bezpośredni dialog z Nim. Poezja Herberta to osobista modlitwa, w której 
zawarta jest prośba o zrozumienie i ukojenie duszy. Autor zwraca się do Najwyższego, a  jako 
gorliwy chrześcijanin świadomy jest swego upadku. Mimo wszystko z odwagą i szacunkiem po-
średniczy w dialogu człowieka rozumnego z Odwiecznym, którego ten odrzucił. Bohater kre-
owany przez Herberta cierpi życie. Jest to jednak cierpienie zawinione, a  jego najważniejszą 
cechą jest samoświadomość. Cierpię, więc jestem – oto wyznanie człowieka wierzącego. Wiara 
bowiem jest świadomością cierpienia. Ma ona jednak swoją cenę. Jest nią samotność. Człowiek 
wygnany z  arkadii jest samotny, bezdomny i  świadomy swego wydziedziczenia. „Pragnąłem 
wrócić / do zatoki dzieciństwa / do kraju niewinności”2 – mówi podmiot liryczny Małego serca . 
Pamięć o utraconym dzieciństwie naznaczona jest cierpieniem, które uszlachetnia i pozwala na 
wyjście „na zewnątrz”, co jest podstawowym założeniem chrześcijańskiej transcendencji. Zgod-
nie z Kartezjuszem i kartezjańskim sceptycyzmem zmuszeni jesteśmy do analizowania swoich 
przeżyć. Narzędziem analizy i  archiwizacji doświadczeń staje się historia. Ta z  kolei zajmuje 
u Herberta miejsce szczególne.

Historia w poezji Zbigniewa Herberta jawi się jako dogodny obszar rozprzestrzeniania się 
i egzystencji zła. Zło stało się wszechobecne, niedostrzegalne na pierwszy rzut oka. Autor do-
wodzi, że aby zwalczać zło, należy je najpierw sprowokować do ukazania swego oblicza. Według 
niego historia jest dziedziną obserwacji zła. Herbert ustanawia podmiot nadrzędnym wobec me-
chanizmu dziejowego. Wartość jednostki przeciwstawia podmiotowości następstwa historycz-
nego. Ten zabieg wydaje się nie tyle karkołomny, co pozbawiony sensu w ogóle, bo przecież nie 
jednostka, lecz masa nadaje ton historii. Liczy się tłum i jego wrzask. Człowiek jako indywidu- 
um jest słaby i jego wołania nie usłyszy nikt, nikt nie zwróci na niego uwagi. A mimo to historia 
zna przykłady garstek bezbronnych, które rzuciły wyzwanie ogółowi. Traktuje się je zwykle jako 
ciekawostki i to literatura wynosi je na ołtarze, budując „pomnik trwalszy niż ze spiżu”3 .

Czas, a więc podstawowa materia historyków, jest znaczącym elementem poezji Herberta. 
W jednym ze swych wierszy poeta po raz wtóry podejmuje polemikę z historią i jej rolą w na-
szym życiu. Czas to poetycki opis zależności czasu i przestrzeni. Padają w nim pytania o pod-
miot – formę, która również poddana jest tym zależnościom. Dochodzi w końcu do kwestii racji 
bytu i Kartezjańskiego cogito ergo sum. W tym wierszu podmiot liryczny uznaje, że skoro jest 
nieruchomy, to nie istnieje. Zastanie w biegu nie jest jednak negacją egzystencji, wskazuje raczej 
na potrzebę chwilowej refleksji nad nią. Nie sposób bowiem zatrzymać rzeki. Heraklitańskie 
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panta rhei, które wyraża ideę, że ciągłe stawanie się i przemijanie są najważniejszą cechą bytu, 
znajduje swoje przełożenie u Herberta. Przełożenie to jednak jest podporządkowane Herber-
towskiemu systemowi wartości i kłóci się ze stanowiskiem Heraklita. Podstawą dialektyki jest 
niezmienne ścieranie się przeciwieństw, walka, z której wynika świat. Heraklit wyklucza boską 
kreację – neguje Boga. Herbert w swoim wierszu Do rzeki nie cytuje więc Heraklita. Jego apo-
strofa jest uwielbieniem Boga, a zwracając się bezpośrednio do rzeki (a nie do samego Boga) 
– poprzez swoisty deizm, dostrzegając w stworzeniu swego twórcę – korzy się przed nim i wy-
raża swoje poddaństwo wobec niego. Podmiot liryczny zwraca się do rzeki:

naucz mnie rzeko uporu i trwania 
abym zasłużył w ostatniej godzinie 
na odpoczynek w cieniu wielkiej delty 
w świętym trójkącie początku i końca4

Tym samym podkreśla pogodzenie z losem i tęsknotę za utraconą arkadią. Cierpienie, nie-
odzownie związane z tęsknotą i pamięcią, nie jest pozbawione nadziei. To ona pozwala przeżyć 
kolejny dzień.

Herbertowska wykładnia moralności nakazuje zachować „postawę wyprostowaną”5 – do-
tyczyło to zwłaszcza opozycji antykomunistycznej – i nie poddawać się zalewającemu zewsząd 
złu. Walka w pozycji wyprostowanej rozumiana jest przez poetę jako rejestracja wydarzeń i póź-
niejsza relacja, swoiste świadectwo – ma to odzwierciedlenie w Raporcie z oblężonego miasta . 
Herbert w swojej poezji niejednokrotnie przywiązywał szczególną uwagę do archiwów pamię-
ci. Wiele z nich przybierało nieoczekiwane kształty (Kamyk, Guziki). Prawdziwym bohaterem, 
który zrodził się z poezji Herberta jest Pan Cogito – człowiek myślący, a poświęcony mu tom 
wierszy stanowi swego rodzaju poetycki dekalog. Pan Cogito to podróżnik, moralista, człowiek 
dojrzały, esteta i gorliwy chrześcijanin. Cechują go, podobnie jak całą poezję Herberta, nieuf-
ność wobec świata, drwina oraz rozdwojenie osobowości. To człowiek rozpaczliwie poszukują-
cy porozumienia z historią i tradycją jako źródłami rozumu.

Warto na koniec zauważyć podstawy dyskursu, jakimi posługuje się poeta, kreując swój 
magiczny świat. Język Herberta, z natury zwięzły, jest bliższy filozofii i etyce niż publicystyce. 
Autor stworzył słownik pojęć i  odniesień, które pozwalają precyzyjniej poruszać się po jego 
poetyckiej krainie. Kraina ta zbudowana jest z  siatki pojęć, które wymagają znajomości fun-
damentów kultury europejskiej. Poprzez odniesienia do korzeni i tropów tej kultury, czerpiąc 
z  bogactwa mitologii i  Biblii, Herbert traktuje język jako narzędzie służące przekazywaniu 
transcendentalnych prawd. Nadaje archetypom współczesne znaczenie, stając się tym samym 
pośrednikiem w międzypokoleniowym dialogu. Zyskał jednak miano kogoś większego niż tyl-
ko międzyludzkiego posłańca i głosiciela-moralisty. Wskazując drogi ludzkiej transcendencji, 
wpłynął na rozwój nowej narracji, być może ostatecznej.
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Niesamowitość dająca się odczuć w kontakcie ze światem stworzonym w poezji i prozie 
Mirona Białoszewskiego wynika z  co najmniej dwóch przyczyn. Po pierwsze z  umieszczenia 
zwykłych rzeczy i pojęć w zupełnie niecodziennych kontekstach. Słowa w logice nieoswojonego 
porządku gramatycznego wytrącają rzeczy z ich stałego miejsca i funkcji w rzeczywistości. Po 
drugie przedstawienia domu przywołują na myśl schulzowski świat kołyszący błogą sennością 
obrazów, a zarazem dekomponują go, bo porozrywany język opowieści dekonstruuje każdą for-
mę. Dzięki temu sposób opisu świata staje się filozofią życia jako ruchu oraz sztuki jako nie-
ustannego wybudzania z uśpienia w swojskości formy, słowa, rzeczy. To także filozofia języka 
konstatująca stan podmiotu, którego mieszkaniem jest zbombardowana rzeczywistość. W jaki 
sposób podmiot we fragmentarycznej rzeczywistości rozpadu może być jednocześnie ukołysa-
ny w formie? Ponieważ podmiot ten wśród świata odłamków stwarza sobie własne wielkie nar-
racje fikcyjnych całości, które budują odtąd horyzont jego widzenia. Opisuje swój świat całymi 
zdaniami i zasypia przed ekranem fikcji szczelnie zasłaniającym Realne. Twórczość Białoszew-
skiego burzy ten obraz i przypomina o ruchomym podłożu rzeczywistości, która nieustannie 
przechodzi proces przeobrażania kształtu, zmiany skóry. Sprawia, że podmiot zaczyna dostrze-
gać swoją rolę aktywnego twórcy obrazów pierwotnie rozsypanych we fragmenty, do których 
opisu pasują jedynie popękane słowa.

Poeta osobny 
zaprasza 
w gościnę. 
Twórczość Mirona 
Białoszewskiego 
czytana dzisiaj

Sylwia Szczupak
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Zawsze mówiłem, że chcę

Istnienie u Białoszewskiego związane jest z miejscem, ponieważ siebie można odnaleźć 
tylko w konkretnej przestrzeni, nawet jeśli jest to jedynie przestrzeń pamięci. Święty czas naszej 
obecności rozdrobniony na codzienność odpowiada rozpięciu między szarością a nieskończo-
nością. Rytm codziennych rytuałów szczelnie zasłania pustkę nieskończoności i wyryty w pa-
mięci pozwala odnaleźć Ja w  przeszłości, kiedy „dziadek tarł chrzan przed świętami”, kiedy 
można było patrzeć na „szycie kołdry”, na „obrządek maglowania” i  słuchać jego: „dududu”1 . 
W tym rytmie powtórzeń człowiek znajduje swój dom, który we wspomnieniach zawsze będzie 
już porozrywany na fragmenty – jak pisał Gaston Bachelard. W opowieść o zwykłości narrator 
wplata zdania donoszące o tragediach, które nijak nie mieszczą się w porządku przyczynowo-
-skutkowym, demaskując tym samym fikcyjność ładu. Opowieść o domu zawsze będzie się roz-
padać, a schronić się można tylko we fragmencie. Na gruzach wszelkiego ładu człowiek znów 
będzie odprawiał rytuały stanowiące dla niego nić łączącą z dawnym porządkiem, będzie trzy-
mał się uporczywie cząstek świata, które niegdyś budowały jego pewny dom.

Człowiek szuka schronienia w rzeczach, tych widzialnych i dotykalnych formach rzeczy-
wistości. Kiedy jednak materia natchniona tajemną swobodą rozpręża się i odkształca – zupeł-
nie jak w opowiadaniach Schulza w adaptacji braci Quay – człowiek wciąż przechowuje w sobie 
nazwy rzeczy. Odtąd mieszka on w słowie niczym we własnym ciele, niczym w domu: „wystar-
czy zaskrzeczeć ustami – / śmieją się drzwi…”2 . Pobrzmiewa tu smutek, ale i mądrość Sartre’a, 
który pisał, że człowiek posiada tę tajemną swobodę dążenia, zmierzania wciąż do siebie, do 
tego obiecanego sobie domu, stwarzania go i wybierania wciąż na nowo.

Zapatrzeć się

Zafascynowany patrzeniem na świat rzeczy poeta podważa prymat władzy spojrzenia 
w doświadczeniu obecności drugiej osoby. Obraz człowieka nagle zobaczony w ruchu, wśród 
„pomieszanych form” rzeczy, kruszy się pod naszym spojrzeniem. Ruch jako zasada życia rozsy-
puje w kawałki każdą rzeczywistość, także ludzką przestrzeń spotkania, a Inny pozostawia nas 
zawsze ze swoją „niedoobecnością”.

Aktualne jest doświadczenie obecności nieobecnej w  dobie komunikacji internetowej 
i portali pozorujących bliskość i bezpośredniość kontaktu, gdzie krucha obecność zjawy z pła-
skiej rzeczywistości ekranu wypiera potrzebę zmysłowego ciepła drugiej osoby, a zretuszowane 
barwne fotosy udostępniają tylko jedną ze stron człowieka, pozbawioną wymiarowości. Zdomi-
nowane przez patrzenie doświadczenie spotkania jest uprzedmiotawiające, zafałszowane i pu-
ste, ponieważ pod barwną powłoką obrazu niczego już nie szuka, a człowiek dawno już przestał 
rozpaczać nad utratą „strony niewidzianej”, jak czynił to Białoszewski czy Sartre.

Paradoksalnie jednak patrzenie także stwarza obecność! Nie widzimy swojego autopor-
tretu, lecz go odczuwamy, kiedy przychodzi do nas z zewnątrz w spojrzeniu Innego. Doświad-
czenie rzeczywistości jako fragmentu odnosi się do doznawania zarówno świata zewnętrznego, 
jak i obrazu siebie. Rozrzucone rzeczy i podzielone ciało unoszą się jako osobne cząstki w ciem-
ności nieobjętego kosmosu – niczym w powieściach Gombrowicza – a scala je spojrzenie. Dla-
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tego właśnie człowiek tak bardzo spragniony jest światła, które pozwala widzieć świat i być 
dostrzeżonym. To jedna z najistotniejszych myśli, jakie przekazuje nam poezja Białoszewskiego.

Wśród spojrzeń innych ludzi rodzi się świadomość i pewność istnienia Ja. Patrzenie stwa-
rza obecność ludzi i rzeczy. Kiedy przedmioty giną w jednolitych szarościach zmierzchu, nie 
można pisać, bo nie wiadomo, „Który to dzień stworzenia świata / i jakich ludzi”3, a słowo nie 
wystarcza. Patrzenie to życie, to przebudzenie, głęboka świadomość próbująca schwytać świat 
zmysłami. Nie wystarcza myśl, konieczny jest obraz. A ten obraz to:

kobiety w chustach kakaowych 
  figowych, 
[…] 
kobiety z czerwcami 
  rozkwitłymi na sukniach 
[…] 
kapłani odprawiający starzyznę, 
  obwieszeni liturgią 
  gałganów

Święto ulicy, jarmark ludzi i rzeczy. Wygasanie dnia „z piorunów światła i cienia”, z za-
chwytów i cudów patrzenia jest powrotem do szarości płaczu „wyschniętego na kurz” i garnka, 
który „znów napełnił się popiołem”4. Kiedy gasną obrazy, nie ma myśli i nie ma poezji.

I bywam wszystkimi rzeczami

Rzeczy – przechowalnie dotyku – stanowią medium dla ludzkiej obecności. Kolejne epoki 
mijają poukładane w dzieła sztuki, skrystalizowane w dotykalne obrazy, w rzeźby – jak średnio-
wiecze w wierszu Fioletowy gotyk – w niesamowity sposób zamykają swojego ducha w material-
nych formach. W wierszu Barbara z Haczowa mamy przykład doskonałego przeżycia estetycz-
nego: rzecz-rzeźba w epifaniczny sposób objawia utajoną w sobie obecność.

O poezji Białoszewskiego mówi się często, że jej tematem jest mistyka codzienności. Oko 
poety z uwagą wpatrzone w rzeczywistość potrafi dostrzec unoszącą się nad światem mistycz-
ną mgiełkę, która sprawia, że pozbawiona już cielesności przeszłość pozostawia po sobie kolo-
ry. Dlatego wciąż można „widzieć” średniowiecze nasycone mistyką fioletu, dostojne w złocie 
i czerni – kontrast dla żywej zieloności renesansu. W barwach przetrwał duch żywej niegdyś 
obecności i myśli ludzkiej.

Tajemnicą sztuki i otaczającej nas rzeczywistości zmysłowej jest medialność niosąca ze 
sobą „roztrzepotaną obecność”5, nie dającą się wypowiedzieć ani uchwycić, lecz to ona sprawia, 
że rzeczy „patrzą twarzami”6 – a to najistotniejszy znak obecności według Tischnera. Rozmy-
wają się twarze i ich migotliwa obecność posklejana z popiołu, srebra i drewna, ponieważ życie 
wmieszane w rzecz jest „niedoobecne”, pograniczne, naznaczone Freudowskim niesamowitym 
(das Unheimliche). To odbicie ludzkiego kształtu zamknięte w przedmiocie. Rzeczy jako medium 
chwytają życie we wszystkich tych momentach, kiedy ich kształty wygładzane są spojrzeniami 
i dotykiem dłoni, muśnięte obecnością. Sztuka w rozumieniu Białoszewskiego jest więc pojmo-
wana jako medium przenoszące cenną, lecz kruchą ludzką obecność. Czyż nie w tym samym 
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celu stworzone zostały wszelkie media konstruujące mnogie rzeczywistości, zarówno dotykal-
ne, jak i wirtualne przestrzenie bytowania współczesnego człowieka? Jednakże doświadczenie 
obecności zdaje się coraz bardziej w nich, czy dzięki nim, zanikać, gdyż same barwne symulakra 
zaczynają człowiekowi wystarczać, nie pośredniczą już, lecz zastępują, a człowiek obcuje z nimi 
nie po to, by z utęsknieniem oczekiwać spełnienia ukrytej w nich obietnicy obecności, ale – by 
nacieszyć się ich pustką.

A czyj język najadł się całym smakiem…?

Człowiek czuje się bezpieczny w swojej ojczyźnie słowa, mając nadzieję, że skoro nazy-
wa, to zna i posiada, a więc czyni swoim. Z tego oswojenia wytrąca go poezja pytająca „którę-
dy wyjść ze słowa?”7, poszukująca nowych obszarów Realnego, które jednak, jeśli zgodzimy się 
z Lacanem, są nie do opisania, nie do nazwania. Poeta pokazuje nam przez to, że rzeczywistość 
i życie ( jako ruch) dają się pełniej opisać słowami porozrywanymi, połówkami słów, ponieważ 
żaden język nie przystaje ściśle do tego, co realne. Świadomy zniewalającej myśl figuratywno-
ści języka Białoszewski dokonuje gestu rozrzucenia słowa, które rozsypuje się w karnawałowe 
confetti: „smocz”, „sucz”, „nykoń”, „yix”, „uzo”, „kiw”, „tokkółata”. Wprowadza w swój język poezji – 
wyzwolony z retoryki – estetykę karnawału, gdzie mieszają się wyższe i niższe porządki, a słowa 
wirują rytmem odpustowej karuzeli.

Rozumienie tej poezji to nie tyle znaczeniowe oswajanie zgrzytających słowotworów, co 
spostrzeżenie, że jej pełen językowych odłamków nurt odzwierciedla rzeczywistość dotykającą 
nas w naszym codziennym odczuwaniu chaosem pokawałkowanych obrazów i dźwięków; gdzie 
każdy z  nich najpierw jest, a  dopiero potem znaczy. Język życia przemawia chaosem, który 
jest wymiarem naszej rzeczywistości bardziej pierwotnym niż nieudolnie usiłująca go zakryć, 
uładzona powierzchnia zdań. Ten podskórny bełkot przypomina o  sobie, gdy rozprężają się 
związki słów „potworzone” z konieczności przyczynowej, użytkowej i ludzkiej, a rzeczy zaczy-
nają luźno krążyć w kosmosie. Wtedy język poety, jednostkowy i osobny, nawleka te wszyst-
kie porozrzucane kształty na własną unikalną nić i buduje z nich konstrukcję świata odstającą 
od form potrzebnych, znaczących, sielankowych, swojskich. Tak wiele zależy od sposobu pa-
trzenia. Na przykład w sytuacji, kiedy zniszczone krzesło staje się dziełem sztuki abstrakcyjnej, 
przedmiot uprowadzony (przez sztukę) przestaje być tożsamy ze sobą i odnajdujemy jego obraz 
jako wielość rzeczy(wistości). Sztuka zwielokrotnia obraz przed nami, synchronizuje różne po-
ziomy wyobraźni, rozprasza spojrzenie. Człowiek zanurzony w kosmosie rzeczy krążących po 
własnych orbitach próbuje oswoić go swymi ludzkimi kategoriami, naiwnymi pojęciami głupoty 
i mądrości. Rzecz(ywistość) jednak nie jest możliwa do schwytania ani dotykiem, ani językiem, 
a kosmos wymyka się wszelkim ludzkim pojęciom.

Zjawisko rozbicia charakterystyczne jest dla współczesnego świata, gdzie dominuje ruch 
skierowany odśrodkowo, rozsadzający, wybuchowy – także dosłownie – stąd sposób opisu 
Białoszewskiego, mimo pozornego oderwania, zbliża się do tkanki znaczonego. Jest nią świat 
zasypany przedmiotami na półkach i billboardach, zalewany powodzią informacji, przeciwko 
któremu człowiek ustawia swój niedoskonały aparat percepcyjny, by wychwycić zaledwie mi-
gotliwe urywki, by doświadczyć rzeczywistości jako obrazu, na którym widać tylko „smugi rąk 
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i twarzy”8. Świadomość spisuje jedynie okruchy, podobnie jak poeta wsłuchujący się w odgłosy 
spiętrzonego osobnymi światami mrówkowca.

Tutaj fantastyka realizuje się w słowach, wyobraźnia nie buduje bowiem nowych obra-
zów, lecz jest wyobraźnią słów. Wyłania się z niej nowy wymiar rzeczywistości słownej, a przez 
to nowy wymiar rzeczywistości w ogóle – udziwniony i wyobcowany, niesamowity i wytrącają-
cy. Okazuje się więc, że sztuka słowa Białoszewskiego sięga poza wyobraźnię, ponieważ dzięki 
rozsypaniu języka przekracza obrazy. Sztuka poszerza doświadczenie, gdyż pozwala człowie-
kowi chwytać świat jeszcze dalej niż sięgają siły-narzędzia, czyli język i wyobraźnia, służące 
jego opanowywaniu. Trzeba pamiętać o słowach poety, które przypominają, że „[…] widnokrąg 
rozciąga się od nas / w stronę swoją”9 – ponieważ świat jest większy, gdzieś tam jeszcze po-
zaludzki i pozajęzykowy, nieobjęty kategoriami, którymi chcemy go opasać. Twórczość Biało-
szewskiego wpisuje się w ten nurt literatury i sztuki współczesnej, który poprzez język (i nie 
tylko) dekonstruuje rzeczywistość; jak Gombrowicz ze swą obsesją rozbijania zastygłych form, 
jak filmy animowane braci Quay, gdzie nie zawsze można odgadnąć i nazwać kształt rzeczy, 
sztuka Orlan rozbijająca cielesność czy ujęcia Wernera Herzoga, który dźwięki europejskiej 
muzyki umieszcza w egzotycznym sercu dżungli. Postmodernistyczna dekompozycja, o której 
pisał Wolfgang Welsch, realizuje się w poezji Białoszewskiego, udowadniając, że sztuka nie po-
zwala kształtom wystygnąć, lecz każe krążyć najdrobniejszym cząstkom rzeczywistości w roz- 
ognionej dynamice życia.

To, co dzieje się w poezji Białoszewskiego, jest budzeniem ze słowa do bardziej świado-
mego odczuwania języka poprzez wyłamywanie jego gramatyki, rozluźnianie zastałych wię-
zów pojęć, wykręcanie i rozbijanie logiki przyzwyczajenia, którą kołysani – zasypiamy. Czytel-
nik przebudzony do nowego patrzenia i nowego mówienia, ze sztuki dobrze znanej do sztuki 
„potworzonej”, jest „ósmy, obcy” i  osobny, a  jednocześnie pragnący dramatu – czyli rozbicia 
osobności – będącego warunkiem życia i możliwością spojrzenia na obecność drugiej osoby tak 
„z bliziutka”10 .
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Twórczość Mirona Białoszewskiego pojawia się w mojej głowie, ilekroć próbuję zadomo-
wić przestrzeń, w której się znajduję. Dom-magazyn, zbiór gratów i rupieci, mironczarnia – jak-
kolwiek nazwiemy teren poety osobnego, staje się on dla czytelnika nie tylko figurą literacką, ale 
także miejscem konkretnym, zagospodarowanym dzięki potędze wyobraźni. Ta zaś karmiona 
jest niezliczoną ilością neologizmów i neosemantyzmów.

Miron Białoszewski lubił przebywać w  domu. Życie poety toczyło się przez wiele lat 
w przedwojennych kamienicach czynszowych. Przedmioty, świątki, ikony, meble „weszły w pi-
saninę” poety i dawały mu natchnienie przez wiele lat.

Grunt to… podłoga

Większość z nas zna ten nagły odruch zatrzymania się w progu czyjegoś domu na wi-
dok lśniąco czystej i nabłyszczonej podłogi. Dopiero serdeczna zachęta ze strony gospodarzy 
ośmiela nas do wejścia i deptania tego, co pod nami. Podobny gest zawahania wywoła syme-
trycznie ułożona, harmonijna podłoga apteki „o manierach / i o fornierach w serca, w sęki”1 .

Wchodząc do mieszkania poety nie musielibyśmy zdejmować butów. Przedmiot szczegól-
nego umiłowania – podłoga – jest bowiem szara, bura, ziemista i przybrudzona. Kształty są za-
tarte, bezpostaciowe, a powierzchnia zdeptana, pozbawiona wyraźnego rysunku. To tylko stara 
podłoga, ale przecież jest częścią dnia powszedniego. Traktowana niezmiernie ciepło, wręcz 

Meblowanie 
mieszkania Mirona 
Białoszewskiego

Kamil Majchrzak
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z miłością, zyskuje nawet wymiar sakralny, staje się „leżącą stroną boga naszego powszednie-
go”. Trawestacja słów modlitwy zdaje się usprawiedliwiać prośbę zawartą w tytule, jak również 
brzmiącą jak litania błagalna treść: „Podłogo nasza, / błogosław nam pod nami”. Zwykła, co-
dzienna, „niska” rzecz przeznaczona do deptania doczekała się apoteozy i  ubóstwienia. Nie 
świadczy ona ani o zasobności, ani o wysokiej pozycji jej właściciela. Za to, jak wszystkie sprzęty 
w mieszkaniu poety, wywołuje „nieustanne uroczyste zdziwienie”2 .

Zaproszenie do stołu

Okami sęków 
pawi się stół […] 
Ma stół wymiary 
  równości […] 
i topografię iście salomonową 
I stało się stół słowo3

We frazeologii języka polskiego istnieje powiedzenie o rodowodzie biblijnym „zasiąść do 
Stołu Pańskiego”. Namaszczony, dostojny, pełen patosu stół stawał się w poetyckim tekście Mi-
rona Białoszewskiego efektem kreacyjnej mocy Bożego słowa, które było „na początku” – „I sta-
ło się  s t ó ł  słowo” [wyróż. – K.M.].

Zajmuje ten mebel bardzo ważne miejsce w mieszkaniu i – jakby świadom swojej pozycji 
– „pawi się okami sęków”. Surowe drewno „konara odkrytego wpół” to wystarczający dowód, 
że nie przywieziono go właśnie ze sklepu meblowego. „Naczynia słojowate z fermentem prze-
strzeni” zapraszają do poznania głębi przedmiotu poetę, który zawsze pragnie zobaczyć to, cze-
go się nie widzi na pierwszy rzut oka.

Doskonałość stołu nie ma nic wspólnego ani z użytecznością, ani z funkcjonalnością, zwykle 
przypisywanymi codziennym sprzętom. Nie wiadomo, jaki jest duży, bo ma „wymiary równości 
[…] z poezją formy”. Nie przypomina solidnego, drewnianego, wspartego na stabilnych nogach 
centralnego mebla jadalni. Ze swoim „tajemniczym bogactwem uchybień” nie zachęca do biesia-
dowania. Jednak „wyzwalając się z funkcji rzeczowej, zachowuje funkcję semiotyczną”4. Staje się 
znakiem, kolejnym cudem świata, którego topografię mógłby wymyślić tylko mądry Salomon.

Utylitarne znaczenie mebla poeta celowo pomija i  dopiero to odrzucenie pozwala na 
twórcze odkrywanie stołu. Niewielka rola przypada zmysłom, bo przecież są niedoskonałe. Za 
to zdumiewa niekonwencjonalne spojrzenie na przedmiot, świeżość oglądu nieobciążona żadną 
wcześniejszą wiedzą czy doświadczeniem.

Tylko poznanie poetyckie uprawnia do spojrzenia na stół jako formę pozostałą „po lesie / 
po zmarłym / po grzybie”. Stojąc na zewnątrz, można jednocześnie „przeniknąć autonomiczny 
sposób istnienia przedmiotu, zaistnieć w utajonej jego stronie”5. A przecież stół jako mebel cen-
tralny każdego mieszkania godny jest wszelkiego wysiłku poznawczego.
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Przestawiamy krzesło

„Stoi krzesło : / artykuł prawdy […]”6. Niezależnie od standardu wnętrza postawienie 
krzeseł przy stole daje poczucie ładu i zadomowienia, oswojenia egzystencjalnego.

W mieszkaniu poety stołowi nie towarzyszą krzesła. To w jakiś sposób stawia go w sytu-
acji ekstremalnej, niedomowej. Jedno siedzisko, w dodatku połamane, uświadamia samotność 
egzystencji mieszkańca. Wyjątkowy charakter tego mebla polega między innymi na odmiennym 
od codziennego przeznaczeniu. Zasadnicza rola, która zwykle przypada krzesłu, nie znajduje 
zastosowania w przestrzeni znanego nam pokoju. Jest ono albowiem „rzeźbą samego siebie” 
i w żadnym razie nie spełnia funkcji użytkowych.

Kiedy stoi, jest instrumentem wysokim, pochodzi ze sfery sacrum, wyznacza nawet obszar 
norm etycznych jako „artykuł prawdy” – spróbujmy usiąść wyprostowani na krześle i kłamać 
rozmówcy prosto w oczy! Wraz ze zmianą pozycji z wertykalnej na horyzontalną krzesło prze-
chodzi do obszaru profanum. Jego powołanie jest teraz zupełnie abstrakcyjne – „przyciąga te-
raz / całe tłumy rzeczywistości”. Nieoczekiwane przemieszczenie w hierarchii pociąga za sobą 
konsekwencje: teraz krzesło samo w sobie spełnia wyłącznie funkcję estetyczną – jest bowiem 
świecznikiem. Mistrz Miron podejrzewał, że hierarchia ważności może być zupełnie inna od 
przyjętej, a obroty rzeczy wydają się niemożliwe do zbadania. A wobec tego można wszystko 
przekształcić w żart lub nabrać dystansu do rzeczywistości. Odpowiednio ustawione krzesło 
mogło przypominać głowę byka. Najmniej interesujące są dla poety przedmioty realne. Te wy-
kreowane przez wyobraźnię nie grożą egzystencjalną pułapką, gwarantem ich istnienia nie jest 
zasobność portfela, ale potęga wyobraźni artystycznej.

Aby to zaobserwować, możemy wnieść do znajomego pokoju szafę.

Wnosimy szafę
Szafo szafo Semiramido 
   Piramido 
 […] 
spróbuję arii „O szafo…” 
 
Jeden powiedział: 
taki żydowski kloc – 
ta szafa to Golem7 .

Adresatem uroczystej inwokacji jest tym razem szafa. Wołacz został zastosowany dwu-
krotnie: „Szafo szafo” Zwyczajowo sięga się dalej po epitety, ale poeta woli rzeczowniki, któ-
rych używa zamiast określeń. Obiektem poetyckiego podziwu staje się szafa zwana teraz Se-
miramidą. Jest to imię legendarnej królowej Asyrii, założycielki ogrodów uznawanych za jeden 
z siedmiu cudów świata – to ponowny zabieg odwołania się do znanych postaci starożytności, 
warto bowiem przypomnieć, że stół miał rzeźbę godną pomysłu Salomona, biblijnego króla ży-
dowskiego słynącego z mądrości. Nie wystarcza to jednak, by wyrazić uwielbienie dla pięknego 
mebla – szafa jest także monumentalną piramidą, skupia więc w sobie doskonałość kolejnego 
cudu naszej cywilizacji.
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Jeżeli wyobrazimy sobie, ile miejsca musiała zajmować trzydrzwiowa, solidna szafa w po-
koju poety („jeden powiedział: / taki żydowski kloc”), stanie się natychmiast jasne, że potrzebuje 
ona zestawienia ze zjawiskami równie monumentalnymi, jak… opera w trzech aktach.

Poeta-właściciel pragnie śpiewać dla swojej pięknej szafy arie operowe, wyśpiewuje jej 
pochwałę od pierwszych słów wiersza. Niczym wielokrotne echo wybrzmiewa samogłoska „o”, 
dając wrażenie pełni, dosytu, otwarcia, ale także nawoływania charakterystycznego dla wołacza 
– „szafo”, „Semiramido”, „Aido”, „piramido”, „opero”. Już na poziomie fonetycznym zaczyna się 
waloryzowanie estetyczne obiektu i przedmiotu wielbienia. Wkrótce staniemy się świadkami 
swoistej solantomachii, kiedy pojawią się głoski dające efekt świszczący: „świeci”, „błyszczysz”, 
„świece”, „śpiewać”. Walka głosek może sugerować zmaganie się z materią słowa, które nigdy nie 
jest dość wytworne, by podkreślić splendor opiewanego mebla.

Pozostaje jeszcze element tajemnicy, który skrywa chyba każda szafa zapamiętana przez 
nas z dzieciństwa. Ileż to razy stawała się schronieniem nieszczęśnika szukającego samotności 
albo kryjącego się przed światem w noc tego największego z domowych mebli? W  jego bry-
łę tchnięte jest życie – „ta szafa to Golem*”. Nie można wydrzeć mocy tej królewskiej szafie, 
zwłaszcza że jest to moc języka niepospolitego poety.

Zabierają piec
Piec też jest piękny: 
ma kafle i szpary, 
[…] 
a szczególnie kiedy 
tasuje błyski8

Rzadko można znaleźć u Mirona Białoszewskiego zachwyt wyrażony wprost, najprostszy-
mi słowami – „piec […] jest piękny”. Magia ognia i ciepła powoduje atawistyczne wręcz uczucie 
bezpieczeństwa i ukojenia.

Pełen atencji czciciel „pieca podobnego do bramy triumfalnej” poświęcił mu także odę 
„Ach, gdyby nawet piec zabrali…”. Moja niewyczerpana oda do radości. Rozpoczyna się ona pate-
tycznym, wzniosłym monologiem przypominającym wzorzec klasycznej pieśni:

Mam piec 
podobny do bramy triumfalnej! 
Zabierają mi piec 
podobny do bramy triumfalnej!!9

Trzy kolejne dystychy na różny sposób podkreślają ważkość opiewanego obiektu: przez 
multiplikację, hiperbolizację widoczną w porównaniu, a także dzięki wykrzyknieniom. Ich siła 
rośnie, a wraz z natężeniem głosu ujawnia się ekspresja uczuć podmiotu lirycznego – od podzi-
wu po zdumienie i gniew. Oto dowód, że nie tylko człowiek przebywa w domu, ale dom i two-

*    W żydowskich podaniach ludowych Golem to postać ludzka ulepiona z gliny, w którą tchnięto życie.
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rzące go przedmioty w  jakiś sposób istnieją w człowieku, przede wszystkim dzięki zabiegom 
językowym, które aż roją się od niewyczerpanych znaczeń.

Piękny przedmiot zostaje zabrany, a pozostaje po nim „wielkie szkaradzieństwo”. Gdy gi-
nie przedmiot – pisze Edward Balcerzan – pozostają słowa10. Gdy fakty są przykre („szara naga 
jama”), można schronić się w przyjemnych rozigraniach słów niespodziewanie naśladujących 
japońszczyznę („szaranagajama”). Przyspieszenie tempa odbywa się jakby w kilku etapach: naj-
pierw zapis kilku wyrazów w jednym wersie, potem zapis słów w postaci sylab, a na koniec jeden 
ciągły wyraz.

Radość z faktu posiadania pieca zamienia się w językową grę – szukanie pęknięć, szczelin 
i  „luzów” polszczyzny, z których można stworzyć bogactwo form. Piec zabierają, ale zawsze 
pozostaje uparte, podniecające oczekiwanie na możliwości ukryte w słowach, które staną się 
ekwiwalentem dla poety deklarującego przewrotnie: „I to mi wystarczy”.

Miron Białoszewski, choć nigdy się na stałe nie zadomowił, wdarł się jednak w nowe prze-
strzenie liryczne. Wciąż jest ślad jego obecności tam, gdzie połamane krzesła, przepastne szafy, 
sękate podłogi. Jest dla mnie „poetą mieszkania”.

Kto w nim mieszka?
Poeta, któremu nic nie wydawało się zbyt mało istotne, „zanadto przyziemne, za niepo-

ważne, za przypadkowe, za mało godne uświęcenia przez poezję”11 .
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Groteska, mimo że zdaje się oderwana od rzeczywistości, w  istocie najlepiej ją opisu-
je – paradoksalnie, w sposób abstrakcyjny, ale oparty na realiach, uwydatnia prawdę o nich. 
Wspominał o tym Bernard McElroy w Grotesce i jej współczesnej odmianie: „[Groteska – M.M.H.] 
zniekształca lub przesadnie uwydatnia powierzchnię rzeczywistości, by przekazać nam pewną 
prawdę o niej”1. Wynika z tego, że groteska nie może istnieć bez rzeczywistości, ponieważ to 
rzeczywistość jest źródłem tego, co groteskowe, pełni funkcję manekina, z którym można zro-
bić praktycznie wszystko, dowolnie go przebrać czy zmodyfikować.

Czym jest groteska, co warunkuje jej istnienie, z czego się składa, co ma wspólnego z rze-
czywistością? Michał Głowiński pisze o tym zjawisku jako o kategorii estetycznej, pojmując je 
bardziej jako kontekst, pryzmat przez który patrzymy na dzieło, niż coś, co konkretnie je okre-
śla. Rodzi się ono ze świadomości sprzeczności panujących w rzeczywistym świecie, Głowiński 
wspomina, że „bez świadomie założonych dysonansów groteska po prostu nie istnieje”2. Oczy-
wiście nie są to dysonanse przypadkowe, ale zharmonizowane. Przedstawiając groteskę jako 
zespół zharmonizowanych dysonansów, Głowiński serwuje nam już pewien ogląd na jej istotę. 
Krótko mówiąc, jest ona spójnym zestawieniem i uwidocznieniem wspomnianych już paradok-
sów świata rzeczywistego. Ponadto samo wyrażenie świetnie sytuuje się w kontekście zjawi-
ska, które opisuje, gdyż jest groteskowe „do kwadratu”, opisuje ten specyficzny ogląd świata 
i jednocześnie samo w sobie jest groteskowe, zestawiając dwa słowa o przeciwnym znaczeniu, 
tworzy oksymoron.

Groteska
jako kontekst
rzeczywistości

Michał Mateusz Hecel
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Siła groteski tkwi w jej niezależności, nie musi się ona niczego obawiać, gdyż jej przywile-
jem jest tymczasowe zniesienie praw i zasad rządzących realnym światem. Dobrym przykładem 
może być tutaj klaun* Jeana Onimusa, który: „[…] może królowi powiedzieć to, czego nikt inny 
nie ośmieliłby się nawet pomyśleć”3, jego komiczna rola daje mu całkowitą swobodę działania 
i wypowiedzi.

Skoro jesteśmy już przy błaźnie, to z pewnością dobry moment, aby odpowiedzieć na pyta-
nie, jaki winien być autor groteskowych dzieł. Twórca literatury tego typu powinien być właśnie 
jak błazen Jeana Onimusa – musi obdzierać obraz świata z płaszcza powagi aż do groteskowej 
bielizny, stwarzać swego rodzaju gabinet luster, w którym raz jesteśmy grubi, raz chudzi, innym 
razem niscy, to znów wysocy. Chociaż w tym przypadku powinniśmy raczej mówić o gabine-
cie soczewek, przez które widzimy świat obdarty z jego zewnętrznej, podniosłej otoczki. Men-
talność twórcy takich dzieł doskonale ujął John Ruskin, pisząc: „mistrza prawdziwej groteski 
postrzegamy tu nie jako człowieka tworzącego, lecz jako człowieka widzącego”4. Istotnie, jeśli 
groteska jest specyficznym przedstawieniem rzeczywistości, to kto inny będzie potrafił lepiej ją 
wykreować, jeżeli nie człowiek, który potrafi patrzeć na rzeczywistość.

Uważa się, że groteska jest jednym z  tych rodzajów literackiej ekspresji, które najlepiej 
wyrażają iście nihilistyczne założenia modernizmu. W takim właśnie modernistycznym duchu 
była utrzymana twórczość Sławomira Mrożka oraz Witolda Gombrowicza. Z pewnością byli oni 
także twórcami posiadającymi tę specyficzną umiejętność patrzenia na świat.

Mamy twórcę, mamy również definicję zjawiska, ale kiedy ono tak naprawdę występuje? 
Jak pisał Michał Głowiński: „funkcjonuje ona przede wszystkim w tych czasach, w których kła-
dzie się nacisk na sprzeczności określające świat”5. Krótko mówiąc, kultura, niektóre mechani-
zmy, systemy polityczne same wystawiają się na ośmieszenie, chociażby Polska Rzeczpospolita 
Ludowa i jej sprzeczne zasady oraz propaganda, proszą się o podkreślenie ich paradoksalności.

Skoro mamy już ogólne pojęcie o grotesce, warto by wspomnieć również o zjawisku, które 
także nas śmieszy, lecz nie będzie szerzej omawiane. Mowa o parodii. Dlaczego właśnie ten za-
bieg, a nie karykatura, satyra, farsa i cała reszta środków „śmiesznego” przekazu? Otóż parodia 
jest istotnym elementem twórczości Witolda Gombrowicza. Ma ona ścisły związek z tym, jaką 
literaturę tworzył. Ten wątek najlepiej omówić na konkretnym przykładzie jego twórczości.

Mrożek, Gombrowicz, stereotypy a polskość

Ma rację Michał Głowiński, pisząc: „Już w swej pierwszej książce był Gombrowicz w pełni 
sobą, pisarzem dojrzałym, ukształtowanym, od razu gotowym”6, potwierdza to fakt, że wydany 
w 1933 roku debiutancki zbiór opowiadań pisarza zatytułowany Pamiętnik z okresu dojrzewania† 
pozwolił mu wybić się na wyżyny poważanego środowiska literackiego. Bez mała ćwierć wieku 
później ukazał się tomik opowiadań Sławomira Mrożka Słoń, którego częścią jest opowiadanie 
Weteran piątego pułku. Od razu nasuwa się pytanie, jakie znaczenie ma pisanie o Gombrowiczu, 

*   Chodzi tutaj o klauna wykreowanego i użytego jako przykład przez Jeana Onimusa w studium Groteskowość a do-
świadczenie świadomości .

†   Reedytowany później  w 1957 r. jako Bakakaj. Zmiany były spore, skrócono tytuły niektórych utworów, usunięto 
pewne fragmenty oraz, zależnie od wydania, dodano od trzech do pięciu opowiadań.
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kiedy mamy rozważać „śmieszność” twórczości Mrożka? Można by rzec fundamentalne! Gom-
browiczowska literatura kreuje swoistą podwalinę dla pisarstwa Mrożka, obaj krążą na niemalże 
tych samych orbitach, wokół podobnej problematyki. Zbrodnia z premedytacją to jedno z dwu-
nastu opowiadań w tomie Bakakaj. Na pozór nie ma nic wspólnego ze śmiechem, tytuł wskazuje 
wręcz, że będzie to kryminał. Nic z tych rzeczy, wystarczy choć trochę zagłębić się w utwór 
i zamiast poważnego śledztwa dostrzeżemy groteskowe „szukanie dziury w całym”. Cóż więc 
nas tak śmieszy w tym opowiadaniu? Użyjmy dedukcji, czyli wychodząc od ogółu, przejdźmy do 
bardziej szczegółowych zagadnień. „Gombrowicz […] buduje literaturę z literatury. Jego dome-
ną od młodzieńczych opowiadań po Kosmos i Operetkę – jest swojego rodzaju nadliteratura”7 
– pisze Głowiński w studium Gombrowicz i nadliteratura. Jest to zdanie jak najbardziej trafne. 
Dlaczego? Otóż kluczowa jest tutaj pierwsza część cytatu, „buduje literaturę z literatury”, ozna-
cza to nic innego jak ponowne zestawianie i zagospodarowywanie form, które już kiedyś były‡ . 
Jak przemienić utarte schematy w coś oryginalnego? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy 
się przyjrzeć temu, co tak naprawdę – oprócz zestawiania – Gombrowicz i Mrożek robią z owy-
mi stereotypami. Otóż u Gombrowicza „stereotypy stają się swoistymi wyznacznikami działań 
bohatera bądź ich częściami składowymi”8 . Istotnie, praktycznie każdy gest czy czynność sę-
dziego H. kierowane są jakimś schematem – bo tak wypada, tak nakazuje konwencja. To samo 
dzieje się u autora Słonia. Jak to stwierdził Jan Błoński: „u Mrożka także mundur tworzy czło-
wieka”9; mundur w sensie dosłownym – np. mundur weterana piątego pułku, jak i przenośnym 
– zbiór tych wszystkich schematycznych działań, w które przyodziewane są pewne formy§ .

Teraz czas przejść do tego, co najważniejsze, czyli jak te stereotypy umiejętnie ośmieszyć? 
„Tak więc przedstawić jakiś przedmiot jako groteskowy to umieścić go w groteskowym świe-
cie”10 – Mrożek oraz Gombrowicz są mistrzami w kreowaniu takich okoliczności, takiego świata, 
i doskonale wykorzystują to, aby ośmieszyć bohaterów, którzy noszą brzemię różnych stereoty-
pów, a przez to automatycznie skompromitować i owe stereotypy. Parodia jest bardzo ważnym 
czynnikiem humorystycznym w twórczości Gombrowicza. Nie jednak ta codzienna, jaką znamy 
w formie zwykłego powtarzania, lecz „można mówić w przypadku Gombrowicza o parodii kon-
struktywnej czy parodii pozytywnej”11 . Co znaczy tutaj owa konstruktywność? Chodzi o nic in-
nego jak to, że owe humorystyczne naśladowanie, to coś więcej niż sam wygłup, śmieszna treść. 
Zasadnicze jest tu także to, że Gombrowicz „nie tyle wpisuje wypowiedź w rozległe konteksty, 
ile interesuje się owymi szerokimi kontekstami kulturalnymi”12, parodiuje kulturę, z której dany 
wzorzec został zaczerpnięty, sprowadzając go częściowo do parodii formy, stwarzając pewien 
dysonans między tym, o czym mówi, i  tym, jak to wyraża. W przypadku Mrożka ewidentnie 
brakuje tego dysonansu, ma on co prawda podobny ogląd na przeszłość jako zbiór obumarłych 
form, ale nie musi on już ich ponownie zestawiać, w pewnym sensie zrobił to za niego Gombro-
wicz. Mrożek koncentruje się już tylko na treści, kreowaniu świata, formę jako taką pozostawia 
w spokoju, co wcale jednak nie ujmuje mu komicznych zasobów, ma on nawet pewną przewagę 
nad Gombrowiczem, o czym wspomnę później.

‡   Pisząc „były”, nie mam tutaj na myśli tego, że ich czas się skończył, ale to, iż są już utarte, stały się schematami, 
stereotypami.

§   Używając określenia „formy”, mam na myśli role, np. społeczne.
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Ważną rolę u obu pisarzy odgrywa język. Śmieszą nas wszelkie dwuznaczności czy hi-
perbole, czasami pewien nietakt w dobieraniu słów przez bohatera oraz odrywanie języka od 
rzeczywistości przez wprowadzanie dialogów czy opisów w ogóle z ową rzeczywistością nie-
związanych. Dajmy na to sędzia H., kiedy mówi o naturalnym ataku serca, wypowiada się: „wła-
sna krew zabija”13, czyniąc jednocześnie aluzję do rzekomego zabójstwa popełnionego przez 
syna na ojcu, które jest tak naprawdę tylko wymysłem jego jaźni skrzywionej stereotypowym 
myśleniem oschłego sędziego śledczego. Innym razem nazywa ciało zmarłego „zezwłokiem”, co 
jest komiczne w kontekście całego opowiadania. U Mrożka natomiast patetyczny język wetera-
na zostaje często zripostowany lakonicznymi odpowiedziami podmiotu, który jednym słowem 
kwituje patos chorążego, jednocześnie go ośmieszając, pokazuje błahość jego sprawy. W dal-
szych opisach wprowadza komiczne porównania, na przykład wzroku chorążego do wzroku 
wypchanego jastrzębia.

Człowiek upokorzony – zawieszony w obcości

Śmiejemy się również z  całokształtu postaci, zarówno sędziego, jak i  weterana. Sędzia 
śledczy, specjalista od morderstw, osadzony w okolicznościach naturalnej śmierci siłą rzeczy 
jest postacią groteskową. Śmieszy nas, gdyż wszystko to, co robi, to istna farsa. Kierowany ste-
reotypami, jakie nosi, będąc śledczym, uważa, że te wszystkie czynności są jak najbardziej słusz-
ne, wręcz są jego zawodowym obowiązkiem. Dostaje on obsesji na punkcie braku fizycznych 
śladów zbrodni, jest to szczególnie zabawne w świetle tego, że część teoretyczną¶ dorabia sobie 
sam, można powiedzieć, że jest reżyserem całej zbrodni. Pod koniec opowieści pojawia się sce-
na, w której sędzia już tylko czeka, aż zbrodnia się dopełni. Kiedy oczekiwanie w ciasnej szafie 
się przedłuża, oburza się – ile w końcu może czekać, aż zdesperowany syn, przygnieciony całą 
tą paradoksalnie śmieszną atmosferą pseudośledztwa, „zabije” po raz drugi swego ojca. Ponadto 
H. obawia się, że „wystrychnęli go na dudka”, bawi nas to szczególnie w obliczu tego, co zrobił 
całej rodzinie. W końcu czym było wykreowanie zbrodni i wciągniecie w nią familii „zezwłoka”, 
jak nie wystrychnięciem owej familii na dudka.

Wyklarował nam się tutaj iście heglowski Gombrowicz, z tą tylko różnicą, że, jak to ujął 
Głowiński, Gombrowicz jest skażony również Heideggerem: „powrót do świata nigdy nie odby-
wa się jak u Hegla, pod znakiem odzyskanej transparentności i przywróconej instrumentalności, 
lecz w ponurej atmosferze wieczystego nieporozumienia”14. Tym nieporozumieniem jest tutaj 
właśnie zbrodnia, której tak naprawdę nie było.

Weteran również nie mógłby się obejść bez umiejscowienia postaci w odpowiednim śro-
dowisku, do którego nie pasują, tutaj akurat jest to środowisko, nazwijmy to, nowoczesno-
ści. Stary, przyodziany w  zbyt duży, zniszczony mundur mężczyzna, dla którego świętością 
jest mocno sponiewierany sztandar dawno zapomnianej jednostki, jest idealnym przykładem 
człowieka współczesnej groteski, mianowicie – jak definiuje go Bernard McErloy – człowieka 
upokorzonego, wyalienowanego z nowoczesnego świata przez swoje pozorne zacofanie. Da-
lej McErloy pisze, że groteska jest grą z absurdem. Świetnie klaruje się nam to stwierdzenie 

¶   Mam na myśli uzasadnienie winy na podstawie przesłanek, dowodów i wnioskowania.
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w twórczości zarówno Gombrowicza, jak i Mrożka, kiedy spojrzymy na całokształt obu wybra-
nych utworów i zastanowimy się, czym tak naprawdę są wszelkie działania bohaterów w obliczu 
ich zawieszenia w obcym dla nich świecie. Czym więc jest próba urządzenia uroczystej defilady 
na cześć nieistniejącego już pułku na placu, którego w zasadzie już nie ma, a przynajmniej nie 
pełni on funkcji miejsca defilad, jak nie grą z absurdem. To samo tyczy się śledztwa w sprawie 
morderstwa, którego nie popełniono. Każda czynność mająca dowieść zbrodni jest okrutną far-
są, bowiem czy można – jak to powiedział sam sędzia H., niezmiernie się przy tym pogrążając 
– „przyrządzić pieczeń z zająca, nie mając zająca”15?

Finalna jednorodna orbita

Docieramy powoli do najtrudniejszego, ale także najistotniejszego pytania dotyczącego 
twórczości obu pisarzy. Jaką rzeczywistość ośmieszają, co jest stricte źródłem ich humoru? 
Otóż w istocie ich problematyką jest polskość, niestety pojawia się tu pewna rozbieżność, gdyż 
owa polskość to w tym przypadku dwa różne wymiary. U Gombrowicza polskie jest to, co go 
„goni”, przed czym on nieustannie ucieka, częściowo również fizycznie, emigrując, ale też du-
chowo, chroniąc się w świecie literackiej parodii. Całkowita ucieczka – jak to ujął Michał Paweł 
Markowski w swojej rozprawie Czarny nurt – oczywiście nie jest możliwa, nie da się uciec przed 
własną tożsamością, ale jednak jest ona niezbędna, aby utrzymać pewien dystans i umiejętnie 
tę tożsamość trawestować. Przez to, co polskie, rozumie on głównie tradycje najbardziej zako-
rzenione w naszej kulturze narodowej: arystokrację, wszelkie mityzacje postaci historycznych 
lub fikcyjnych – to głównie ten obraz polskości jest przez niego ośmieszany. Mrożek natomiast 
polskość rozumie z goła inaczej, dla niego są to głównie problemy, z jakimi borykamy się jako 
naród od lat 40. XX wieku. Kładzie on bardzo duży nacisk na to, aby jego groteska miała wymiar 
społeczny, swoją drogą bardzo ważny w czasie narzuconych przemian w strukturze państwa, 
jak i społeczeństwa polskiego. Ściślej koncentrował on swoją uwagę na – jak to określił Błoński 
– przywarach naszego narodu. Jego początkowa komiczna twórczość była swego rodzaju bun-
tem przeciwko tym wszystkim paradoksom, protest był jednocześnie przejawem ukrytego lęku 
przed tym, że to skrzywione społeczeństwo zmierza do autodestrukcji. Wspomniany strach 
przed nicością jest również jednym ze źródeł humorystycznego nacechowania jego utworów. 
Przeciwnie do Gombrowicza, który raczej woli parodiami żonglować i bawić się nimi, niż się ich 
bać. W obawach Mrożka przed przemianami społecznymi można wyczuć pewną nutkę senty-
mentu do tradycji, przeszłości – klaruje się to chyba pierwszy raz w Weteranie piątego pułku, kie-
dy to chorąży niemalże błaga podmiot o kontemplowanie defilady wiekowego, aktualnie jedno- 
osobowego pułku. 

Te niewielkie różnice nie zmieniają faktu, że u obu pisarzy groteska działa w prawie ten 
sam sposób, krążą na bardzo podobnych orbitach wokół jednej masy – polskości oraz obaj są 
psychologami naszej świadomości, pomagają odnaleźć czytelnikowi jego własną tożsamość. Wy-
wlekają często bolesną prawdę o tym, co nas otacza, jak i również o nas samych, przywdziewają 
jednak te fakty w grube groteskowe futro. Uświadamiamy się więc lekko i bezboleśnie dzięki tak 
umiłowanemu przez nas humorowi.
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Małpy się nie śmieją, śmiech jest właściwy 
człowiekowi, to znak jego rozumności.

Umberto Eco, Imię Róży1

Pokolenie twórców debiutujących po roku 1955, kiedy teatr polski wychodził z marazmu 
spowodowanego obowiązującą w  latach 1949–1955 doktryną realizmu socjalistycznego, stanę-
ło przed koniecznością podjęcia trudu rekonstrukcji i redefinicji podstawowych wartości, które 
w wyniku wojennej traumy oraz propagandy komunistycznej stały się „nazwami pustymi i jedno-
znacznymi”2. Dramatopisarze podjęli spór z konwencjami sztuki teatralnej, zmuszającymi ich do 
stałego przezwyciężania utrwalonych norm i wciąż nowych poszukiwań artystycznych. Demon-
strowanie nieufności do dotychczasowych wyznaczników światopoglądu towarzyszyło również 
Sławomirowi Mrożkowi, który określał się poprzez walkę z rzeczywistością skażoną schematy-
zmem myślenia, intelektualną ułomnością i marazmem twórczym. Wychodząc naprzeciw potrze-
bom człowieka doby poststalinizmu, w przenikliwy sposób demaskował absurdy PRL i rekonsty-
tuował wiarę w ład świata oraz zdeprecjonowane przez poprzednie pokolenia wartości.

Nowością w dramaturgii Mrożka było zerwanie z zasadą realistycznej dosłowności w kon-
struowaniu akcji, a także psychologicznej motywacji w działaniach postaci. Akcja skupiała się 
najczęściej wokół absurdalnego wydarzenia, miała jednak swoją wewnętrzną logikę, opartą na 
zasadzie continuatio ad absurdum. W debiutanckim dramacie Policja wydarzeniem centralnym 

Tango z formą, 
czyli teatr absurdu 
Sławomira Mrożka

Marta Błach
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jest deklaracja wierności wobec panującego reżimu przez ostatniego więźnia politycznego. Pa-
radoksalnie wstrząsa ona podstawą państwa – niepotrzebni stają się policjanci, sędziowie, cały 
aparat powołany do walki z przestępczością. Kiedy nie udaje się odwieść więźnia od podpisania 
aktu lojalności, policja musi spośród swoich funkcjonariuszy wyłonić przestępcę do dokonania 
zamachu na Regenta, zresztą za jego zgodą i wiedzą – „macie rzucić bombę na pana generała” 
– zwraca się naczelnik policji do sierżanta. Zamach kończy się niepowodzeniem, a „policja ma 
pełne ręce roboty”3 .

Policja rozgrywa się w anonimowym, abstrakcyjnym państwie – państwie wszechogarnia-
jącej groteski i absurdu. Mrożek daleki jest od naiwnego moralizatorstwa, nie przywołuje faktów 
historycznych, by dokonać rozrachunku z okresem stalinowskim – przewrotna logika działań 
postaci i biegu wydarzeń służy demaskacji kłamstwa i absurdu rzeczywistości peerelowskiej. 
Bo „groteska rodzi się zwykle z utraty wiary w ład świata, z niezgody i przerażenia”4. Fakt, iż 
dramatopisarz zastał taki a  nie inny ustrój społeczny, ma fundamentalne znaczenie dla jego 
twórczości. Jak sam mówi:

„To absurd” mówiło się w Polsce Ludowej, kiedy gasło światło albo spóźniał się pociąg, 
ale ten „absurd” był jednocześnie aluzją […]. Polski satyryk zaś, kiedy pisał satyrę na 
dziurę w moście, czuł się jak bohater, gdyż wiedział, że nie chodzi o dziurę w moście 
tylko w czymś innym. Dziś nie ma już ustroju i  jeśli gaśnie światło albo spóźnia się 
pociąg, to nie ma w tym żadnej metafizyki. Przerwa w dostawie prądu nie jest żadną 
metaforą, a pociąg, który się spóźnia – żadną polityczną aluzją. I nie ma żadnego ab-
surdu, bywa tylko nieudolność, głupota, zła wola, niedostatki infrastruktury albo po 
prostu przypadek5 .

Pole refleksji rozszerzają następne dramaty. W Indyku i Śmierci porucznika groteskowej 
deformacji odkrywającej rejony czystego absurdu podlegają stereotypy polskiej świadomości 
zbiorowej utrwalone przez tradycję literacką. Interesująca jest dialogiczność tych tekstów, 
a więc – jak twierdzi Michaił Bachtin – najważniejsza właściwość utworu literackiego, sprze-
ciwiająca się traktowaniu go jako autonomicznej, samowystarczalnej całości. Tekst jest zanu-
rzony w nieograniczonym kontekście, „nie istnieje wypowiedź izolowana. Zawsze zakłada ona 
wypowiedzi, które ją poprzedzają, oraz te, które następują po niej […]. Wypowiedź stanowi tylko 
ogniwo łańcucha i nie może być badana w oderwaniu od niego”6. Na płaszczyźnie światopo-
glądowej Mrożek jest kontynuatorem myśli Gombrowicza zawartej w  Trans-Atlantyku, wpi-
sującym się w nurt powojennych obrachunków inteligenckich. Obiektem krytyki stają się tam 
reprezentanci władzy, szlachta i mieszczaństwo, poddana w wątpliwość zostaje skala wartości 
wyznaczana nadużywanym hasłem „Bóg, honor, ojczyzna”. Gombrowicz ukazuje pustkę kryjącą 
się za frazesami i stadnymi odruchami gromady domagającej się wobec siebie bezwzględnego 
posłuszeństwa. Drwi, nicuje głupotę, zamienia niemal każdą sytuację w nonsens i zachęca do 
samokształcenia w oderwaniu od skamielin kulturowych. „Do diabła z Ojcem i Ojczyzną! Syn, 
syn, to mi dopiero, to rozumiem! A po co tobie Ojczyzna? Nie lepsza Synczyzna? Synczyzną ty 
Ojczyznę zastąp”7 .

„Wydobyć Polaka z Polski” – mówił dalej Gombrowicz w Trans-Atlantyku – „żeby stał się po 
prostu człowiekiem. Czyli zrobić z Polaka anty-Polaka”8. Mrożek także przeciwstawiał się deka-
dentyzmowi oraz tradycji literackiej w duchu mickiewiczowskim, opisującej atrofię woli. Indyk 
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i Śmierć porucznika to satyry, w których groteskowemu przetworzeniu podlegają stereotypy 
polskiej świadomości zbiorowej utrwalone przez literaturę romantyczną: polska niemożność, 
skłonność do uniesień i teatralnych gestów, marzycielstwo, nieliczenie się z przeciwnościami. 
Podobnie jak Gombrowicz, autor Tanga był ekspatriantem.

Jednym z  moich sekretów – tłumaczy Mrożek – które dopiero dziś mogą pójść do 
archiwum, było poczucie obcości, dręczące mnie w Polsce od dzieciństwa. Obcość, 
a więc nieprzystosowanie, więc strach. Że w pewnym okresie byłem uznawany za su-
perpolskiego pisarza, takiego prawie do kotleta schabowego i Kościuszki […]. Dlatego 
uciekłem z Krakowa, żeby nie być „nasz”, jedną z postaci, jak wieża mariacka nasza. 
Swojskość, klawość, kolesiowatość, w tym wszystkim rozmywa się jakoś głupkowato 
wszystko, przede wszystkim odpowiedzialność osobista9 .

Od Tanga (1964) poczynając, w twórczości Sławomira Mrożka zachodzą zmiany. Następuje 
przesunięcie zainteresowań od spraw polskich, problemów zniewolonego kraju, ku problemom 
uniwersalnym. W Tangu ideą sprawczą jest odczuwana powszechnie jako oczywistość potrzeba 
nowoczesności wmówiona nam przez ideologie XX wieku. Przynosi ona w rezultacie kolejnych 
negacji porządku społecznego marazm, rozpad i dezintegrację wszystkich wartości. Restytucję 
norm i wartości uznawanych przez dziadków postuluje Artur: „Ojcze, ty zawsze się buntowałeś, 
ale twój bunt prowadził tylko do chaosu, aż sam siebie strawił. A spójrz na mnie! Czy władza nie 
jest także buntem? Buntem w formie porządku […]?”10. Jego bunt okazuje się jednak nieskutecz-
ny, gdyż ład zaprowadza dopiero Edek, lokaj i cham, którego recepta na władzę jest prosta: „byle 
cicho siedzieć, nie podskakiwać, uważać, co mówię”11. Mrożek wyraźnie pokpiwa z historii – nie 
po raz pierwszy intelektualiści torują drogę do władzy ciemnej, brutalnej sile. Tango jest także 
przestrogą przed ideologiami – zawsze może znaleźć się jakiś Artur, obiecujący stworzyć nowy, 
lepszy świat, i jakiś Edek, gotów przejąć władzę, zrazu chowając się za plecami idealisty. Tango 
ma zresztą swój kontekst historyczny – po euforii październikowych przemian z 1956 roku wła-
dza ograniczała stopniowo swobodę wypowiedzi, odzyskiwała przewagę. Edek istniał zaś jako 
pewna społeczna możliwość, a nie postać rzeczywista.

Tango porównywane bywa często przez krytyków do Ślubu Gombrowicza, gdzie tor akcji 
wyznacza intencjonalny porządek gier interpersonalnych. Tekst jest bardzo pojemny seman-
tycznie, odczytywany może być zarówno jako walka z formą, kluczowym pojęciem w estetyce 
Gombrowicza, jak również jako rozpoznanie mechanizmów życia zbiorowego, narzucania formy 
innym, co nierzadko prowadzi do przemocy i zbrodni, przed czym ostrzega także Mrożek. Kiedy 
ojciec kierowany potrzebą uwznioślenia wydaje okrzyk: „jestem nietykalny”12, aby uniknąć hań-
biącego dotknięcia palicem. W momencie, gdy pijacy powtarzają: „Nietykalny jak król”, dokonuje 
się przemiana karczmarza w króla, co w grze interpersonalnej ma swoje konsekwencje – syn wi-
nien ojcu złożyć hołd, co wiąże się z „upodleniem” hołdownika, rodzi się zatem myśl o rewolcie. 
„Jedno słowo […] wywołuje drugie, jedna sytuacja inną […] nieraz jakiś szczegół pęcznieje, albo, 
przez powtarzanie, zdania nabierają niezmiernego znaczenia”13. Kreacja świata oparta jest na 
konwencji onirycznej, która uzasadnia różnorakie transformacje postaci i absurdalność sytuacji. 
Jednak ten świat odpowiada jakiejś realnej rzeczywistości, staje się metaforą współczesności: 
skostniałe formy, czyli rytuały dworu, kształtują zachowania jednostki i zbiorowości, mogą też 
uzasadniać konieczność zabijania lub zmieniać się w dyktaturę.
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Zarówno Mrożek, jak i Gombrowicz opisują świat w sposób zdeformowany, groteskowy, 
za pomocą właściwego sobie rejestru słów. Ich światopogląd jest skarnawalizowany, mówiąc 
językiem Bachtina, a  śmiech, parodia, błazenada, groteskowe odwrócenie świata na opak to 
formy jego artystycznego wyrazu. Światopogląd ten cechuje głęboki ambiwalentyzm – powaga 
miesza się ze śmiechem, mądrość z głupotą, życie ze śmiercią. W ten sposób twórcy dotykają 
problemów uniwersalnych, ostrzegają przed postępującą deprecjacją wartości oraz niebezpie-
czeństwem wszelkich ideologii (Mrożek) lub przed formą (Gombrowicz). Trzeba mieć także na 
uwadze rzeczywistość społeczno-polityczną, w jakiej przyszło tworzyć dramatopisarzom. „Jeśli 
język władzy z  zasady zmierza do jednogłosowości i  ostatecznego zadekretowania znaczeń, 
to uznanie wielogłosowości za element decydujący o żywości kultury jest gestem krytycznym 
wobec wszelkiej władzy”14. Bunt wobec absurdów rzeczywistości PRL nie mógł dokonać się języ-
kiem propagandy politycznej, narzędzia zniewolenia – bunt musiano wyrazić językiem nowym, 
aby obnażyć miałkość ideologii komunistycznej.

W nowszych utworach autor Tanga przechodzi od obserwacji konkretnych zjawisk spo-
łecznych ku problemom uniwersalnym, a to, co absurdalne, nabiera także cech dramatycznych. 
Postaci już nie tylko ilustrują sobą pewną postawę, ideę, lecz stają się konstrukcyjnie bardziej 
skomplikowane. W Emigrantach Mrożek skonfrontował zgorzkniałego intelektualistę i dorob-
kiewicza – AA ekspatriował z powodów ideowych, XX z nadzieją na zarobek. W efekcie konfliktu 
postaw i światopoglądów przegrywają obaj, ich nędza kompromituje obu jednakowo. W Gar-
busie grę interpersonalną między gośćmi w eleganckim pensjonacie uruchamia fakt kalectwa 
gospodarza – jego inność uniemożliwia im naturalność zachowań. Najpierw goście demonstru-
ją nadzwyczajną grzeczność wobec garbusa, potem rodzą się podejrzenia, a w końcu agresja. 
Nie tolerujemy inności, nie potrafimy zaakceptować cudzego „garbu”. W obu sztukach konflikt 
rozwija się na zasadzie gry interpersonalnej, swoistej psychodramy, której celem jest przebicie 
się przez pozy, gesty obronne, kompleksy przeciwnika, zdemaskowanie go i podporządkowanie 
sobie. „Ale za całą tą powłoką ludzkich gier jest pustka, poczucie beznadziejności. W  istocie 
więc człowiek istnieje tylko w swoim aktorstwie, graniu wybranych ról wobec innych”15 – jest 
uwięziony w formie, psychologicznie uwikłany w innych ludzi i spuściznę kulturową.

Wspólnym mianownikiem twórczości Mrożka są swoiste poczucie absurdu, przewrotne 
przetworzenie myślowych stereotypów i  rozwijanie na prawach paradoksu jakiejś potocznej 
myśli lub uniwersalnej prawdy. W centrum zainteresowania twórcy znajduje się pełna sprzecz-
ności, niekiedy wręcz absurdalna, sytuacja człowieka w świecie współczesnym.

Nie chodziło o to [tłumaczy autor Tanga – M.B.], żeby stać z boku, śmiać się i szydzić. 
W moim przypadku pod szyderstwem kryła się moja osobista niedola psychiczna, nie-
wygoda, nawet rozpacz. Przez całe dorosłe życie byłem świadkiem, jak wszystko, co 
lubiłem i czego chciałem, przegrywało i jest już przegrane, a wszystko, czemu byłem 
przeciw, wygrywało i już wygrało16 .

Odczytanie utworów dramatopisarza jako ironicznych, prześmiewczych opowiadań było-
by ich trywializacją, bo groteska rodzi się zwykle z utraty wiary w ład świata, z niezgody i prze-
rażenia. Dramaty Mrożka to wielka metafora współczesności, w której cywilizacja produkuje 
tandetne wzorce zachowań, kultura masowa tworzy nowe mity organizujące świadomość zbio-
rową, a człowiek wpisany jest w paradoksy społecznych mechanizmów.
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Teatr absurdu Mrożka łączy zasadę gry interpersonalnej Gombrowicza z katastrofizmem 
Witkacego, ma wreszcie cechy indywidualne, odróżniające go od teatru absurdu awangardy 
paryskiej. „Mrożek w PRL objaśniał nam rzeczywistość i  ratował przed schizofrenią”17. Obraz 
człowieka i świata odkrywa ciemne strony natury ludzkiej i życia zbiorowego. Unieważnieniu 
ulegają mity narodowe, martyrologiczne, scalające naszą świadomość zbiorową, ograniczone 
zostają metafizyczne koncepcje objaśniające sens ludzkiej egzystencji. Mity współczesnej kul-
tury masowej powodują, że czujemy się bezradni w chwilach cierpienia. A śmiech umożliwia 
dystans do świata i oswojenie absurdu historii.
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Klasyczna – przynajmniej dla amerykańskiej kultury – zabawka zwana jack-in-the-box, 
składająca się z pudełka oraz wyskakującego z niego klauna, jest niezbitym dowodem na to, że 
rzeczy nie zawsze są tym, czym się wydają. Możemy także powiedzieć, naginając nieco prze-
ciętne pojęcie o rzeczywistości, że zwykle nimi nie są lub też – znacznie bardziej upiornie – że 
nie są nimi nigdy. Skąd możemy wiedzieć, czym tak naprawdę jest stół lub krzesło, czym są tak 
naprawdę rzeczy, które schodzą z naszego pola widzenia, dla tych, którzy metaforyzują świat 
jako teatr – za kurtynę, dla wielbicieli zmysłu wzroku, którzy sądzą, że tylko światło wydobywa 
rzeczy z nieistnienia – w ciemność, czy dla filozofów, którzy mówią, że nie istnieje to, co nie-
zobaczone – zwyczajnie w pustkę. Dla niektórych stół nie jest zwykłym stołem, jest to bowiem 
rzecz, która mogłaby, a nawet ma prawo, przemienić się „niekoniecznie w rzecz diabelską”1, lecz 
po prostu w jakąś zadziwiającą inność, jakiej nie jesteśmy w stanie sobie przedstawić.

Przejdźmy jednak do rzeczy.
Z powodów opisanych powyżej bohater Noclegu Mrożka ma okazję znaleźć się w centrum 

strasznie śmiesznej przygody. Rzeczywistość małego domku w ogrodzie, dokąd trafia on nocą, 
jest podejrzana o niebycie jedynie sobą, o ukrywanie innych tożsamości, podejrzana o tajem-
nicze znaczenie. Upiory, strzygi, giezła – bardzo konkretne i zadomowione już w niezwykłości 
– nie przerażają bohatera. O wiele znaczniej niepokojąca okazuje się niezwykłość skryta pod 
powierzchnią zwykłą. Bohater nie daje się więc oszukać zwykłością i sprytnie węszy, podgląda 
i szpera, natomiast rzeczywistość nie daje się zaskoczyć i umyka, śmieje się i kpi. Nawet jeśli 

O tym, co można znaleźć 
w wodzie, jak można 
bać się myszy i co cesarz 
robił w lesie, czyli 
o śmiechu niesamowitym

Dominika Zięba
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gdzieś tam istnieje sobie całą okazałością wybujałych fantastycznych dziwów, to z bohatera – 
i może nawet z nas – stroi sobie żarty, odwraca się plecami, prezentując udaną, pełną powa-
gi formę, obserwowana zachowuje się w każdym razie nader przyzwoicie. Co jeśli odwrócimy 
spojrzenie?! Bohater Noclegu podgląda rzeczywistość, a chcąc ją przyłapać, natrafia jedynie na 
niepokojącą stałość. Specyfikę tego doświadczenia niech przybliży nam sam autor tych słów: 
„Czy to, co nieraz czuję: niepokój o to, co jest za moimi plecami, czego nie widzę, a więc nie 
wiem, co bym zobaczył, gdybym się odwrócił, ale wtedy stracę to, co teraz widzę (wiem). W tym 
od razu jest niemożliwość ogarnięcia”2. Rzeczywistość jest nieuchwytna.

Radykalna do szału mysz, but i ręka po prostu są i straszą. Czy jednak najbardziej niepoko-
jące jest to, że są one tak naprawdę czymś innym, czy raczej to, że są po prostu takie, a nie inne, 
radykalne i stanowcze w byciu sobą? Czy wreszcie demonizm tkwi w owych rzeczach, czy mieści 
– lub raczej nie mieści – się w nas i przelewa się, zalewając wszystko wokoło. Mrożkowski bohater 
zaraża rzeczywistość własnym demonizmem i ucieka od niej, dopóki może, lecz stopniowo jego 
pole widzenia zawęża się aż do spojrzenia na własną-niewłasną rękę. Rozumie już, że wszystkie 
zjawy, upiory i strzygi kryją się w nim samym i nie opuszczą go już nigdy, podobnie jak trup boha-
tera We młynie, we młynie, mój dobry panie. Postacie z Mrożka są śmieszne wtedy, gdy wznoszą 
konstrukcje, zapory i twierdze w obronie przed spodziewaną grozą. Są śmieszne w nieświado-
mości faktu, że grozę noszą ze sobą, że konspiracyjny spisek zaczyna się już na granicy ich ciała, 
pod skórą, że w przestrzeni pozornie bezpiecznego bytowania, w swojskich granicach własnej 
podmiotowości, zaczyna się już „zdrada!” – jak krzyczy bohater jednego z opowiadań.

Według psychoanalizy istnieje w człowieku pewien uśpiony obszar, który stanowiąc cząst-
kę jego Ja, jest mu zarazem obcy. Tę przestrzeń nazywamy nieświadomością – Lacan wyobrażał 
ją sobie zapełnioną mnóstwem postaci-cieni o kształcie tajemniczym dla ludzkiego spojrzenia, 
rozpuszczających się w świetle dziennym podobnie jak sny. Większości tych postaci nie chcemy 
się przyglądać, nie widzimy w nich cząstek siebie, sobowtórów zarazem znajomych nam i obcych.

Freud określa jako niesamowite to, co powraca z  nieświadomości, wytrącając podmiot 
z jego bezpiecznej pozycji. Własne Ja przychodzi do nas pod obcą postacią i drwi, kpi oraz iro-
nizuje na temat naszych bezpiecznych domostw. Taki brak orientacji w zakresie własnej osoby 
przyczynia się do gromkich salw śmiechu u czytelnika E.T.A. Hoffmana, Gombrowicza i Mrożka, 
śmiechu o sile dającej się zmierzyć mocą strachu, który je wywołuje. Leśna przechadzka autor-
stwa ostatniego z nich jest przecież opowieścią o bohaterze, któremu przydarzyła się niesamo-
witość, o cesarzu, który podczas zwykłej przechadzki utracił tożsamość, pozbawiony spojrzeń 
i twarzy wpadł w otchłań nieswojości.

Sobowtór – taki sam a zarazem inny – to trup z opowiadania We młynie. Bohater wyławia 
go z rzeki i widzi przed sobą własną śmierć. Sytuacja niesamowita – martwy, a przecież żywy. 
I co z tą niesamowitością zrobić? Trup, co prawda, pełen jest powagi, lecz jego niewzruszoność, 
którą bohater z  troską i  wysiłkiem próbuje przemieścić tu i  tam, tudzież ukryć, sprawia, że 
ciałem czytelnika wstrząsa rozkoszny śmiech – hołdujemy przy tym pewnym nowym teoriom, 
które obdarzyły czytelnika ciałem i to w dodatku zdolnym do rozkoszy. Tak więc śmiech. A dla-
czegóżby nie? Czytelnik jest bezpieczny, nie wyłowił właśnie z rzeki własnego martwego ciała, 
a młyny są gdzieś tam, daleko. Jest dystans – jest śmiech.

Bohater staje przed obliczem nowego Ja – trupa. Trup natomiast jest ekscentryczny, ob-
sceniczny i całkowicie outre-signifiant – jakby to ujął Louis-Vincent Thomas. Znajduje się po-
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dejrzanie poza żywym światem bohatera, a zarazem do tego świata należy jako jego odbicie. 
Jest ono jednak szydercze, paradoksalne, podważa autentyczność żywej egzystencji w trwało-
ści, w której podmiot czuje się bezpiecznie zadomowiony. Sobowtór jest zawsze obrazem iro-
nicznym, wariacją na temat naszych potencjalnych Innych, szyderstwem i śmiechem z naszej 
dumnie panoszącej się rzekomej jedyności. Dlatego zostaje wyparty do sfery snu, fikcji lustra 
i nieświadomości, a w słynnych literackich wersjach zwykle uśmiercany. Trup natomiast pomi-
mo całej swej niewinności nie uchroni się podejrzeniom:

Każde usztywnienie charakteru, umysłu, a nawet ciała będzie dla społeczności czymś 
podejrzanym, jest bowiem możliwą oznaką aktywności zamierającej bądź takiej, która 
próbuje się wyosobnić, oderwać od wspólnego centrum skupiającego tę społeczność, 
oznaką zatem ekscentryzmu3 .

O takim wyrzucaniu i ekscentryzmie abiektów wspominały już Julia Kristeva i Maria Janion. 
Warto jednak zauważyć, że trup-sobowtór, który powinien być poza polem widzenia podmiotu 
i poza granicami właściwego mu świata, jakoś niesamowicie się w tym świecie pojawia i to on 
„wyrzuca” bohatera ze znanego mu miejsca i skazuje na „niewymierność, nie-ścienność i nie-
-proże, nie-izbność i nie-kątność, na to wszystko, co nie było domem w jego wnętrzu”4. Skazuje 
więc na ekscentryczność i niesamowitość, no bo jak „z trupem iść między ludzi”5?

Bohater w tej sytuacji zdecydowanie pragnie oswoić się z nieswojością, tak więc abiektualny 
trup nie zostaje przez niego odrzucony, lecz mu towarzyszy. Heidegger powiedziałby, że ta rzeko-
ma nieswojość jest właśnie swojością i autentycznością jako „najbardziej własne bycie ku śmierci”6, 
która podobnie jak ta z opowiadania Mrożka, „siedzi sobie i czeka”. Bohater nie rozstaje się więc ze 
swym towarzyszem. Dobrze mieć na oku swoje drugie Ja. Wyjście na jaw owej niesamowitej po-
dwójności bohatera mogłoby skutkować oskarżeniem o niejasne konszachty z wiadomymi siłami, 
podobnie jak w Sobowtórze Dostojewskiego, gdzie służący Pietrek konstatuje, zapewne słusznie, 
że porządnych ludzi nigdy po dwóch nie ma. Analogiczne sugestie dotyczące nieczystych ma-
chinacji przynoszą Hoffmanowskie opowieści – zwłaszcza te niesamowite. Zawsze wchodzi tam 
w grę magia lub diabeł, tu nie – a może jednak?! Tu mamy nader realistyczny młyn z przysypiają-
cym, być może znudzonym nadmiarem realizmu, młynarzem. Wspomniana jest jedynie ewentu-
alność całkiem realnej, choć niewiadomej winy, a sam bohater podejrzewany jest przez samego 
siebie: „Kto wie, czy nie byłem winien”7. Mamy więc grozę i śmiech. Odpowiedzi na pytanie, skąd 
się bierze ten drugi, próbujmy jeszcze poszukać u Bergsona.

Bergson pisze: „Komiczny jest każdy wypadek, który zwraca naszą uwagę na stronę fi-
zyczną osoby”8. Czy opowiadanie nie realizuje w sposób doskonały owego komicznego efektu, 
ukazując bohatera zmagającego się z własną fizycznością, czy raczej materialnością, któremu 
zawadza własne ciało, własna śmierć? Mamy więc Mrożka jako autora opowieści niesamowitych 
w stylu Hoffmana i Edgara Allana Poego, na co dowodem są takie tytuły jak: Leśna przechadzka, 
We młynie… czy Nocleg. Za każdym razem przed bohaterem rozłamuje się powierzchnia znanej 
mu rzeczywistości, która wyłania swe drugie dno. Rzeczywistość staje się niesamowita, bo po-
dwójna, kpiąca i podejrzana. I to nieswojość bohatera w jej obliczu jest źródłem śmiechu.

Zdaniem Petera Bergera klaun z pudełka odwołuje do wielopoziomowych scen w starych 
teatrach. W tego typu konstrukcjach przypadkowy ruch mógł spowodować obsunięcie się dna 
i upadek w inny świat, co symbolizować miało nietrwałą powierzchnię rzeczywistości, podwój-
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ne czy nawet wielokrotne jej oblicze. Gdyby mysz, but lub nawet ręka z opowiadania Mrożka 
zdołały przekształcić się w „coś”, to opisywane przez Bergera obsunięcie się dna byłoby niewąt-
pliwe, lecz niektórzy znaczyliby wartość tego zdarzenia na skali strachu, a inni – śmiechu. Gdzie 
jest granica? Spójrzmy, co pisze sam Berger: „It [the comic experience – D.Z.] sees through the 
facades of ideational and social order, and discloses  o t h e r  r e a l i t i e s  l u r k i n g  b e h i n d 
[wyróż. – D.Z.] the superficial one”*9 .

Jeżeli zaś odmienny porządek wyjrzy spod naszej swojskiej realności, zapewne tylko nie-
którym starczy uwagi, by wychwycić dyskretny chichot szemrzący za kulisami i będący odpo-
wiedzią na wszelką pewność. Być może niektórzy nadstawią swe czułe ucho ku owym słodkim 
i niesamowitym krainom, skąd dobiega lekki dziecięcy śmiech pełen zadziwienia nad zwykło-
ścią rzeczy, i wreszcie zagości na ich twarzach uśmiech, który wyzwala od bojaźni i drżenia. 
A potem zrozumieją, że świat ponad wszelką miarę przepełniony jest śmiechem.

*   [Doświadczenie komiczne – D.Z.] spogląda ponad fasady ideowego oraz społecznego porządku i odkrywa inne 
rzeczywistości kryjące się pod powierzchnią – tłum. red.
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„Spisuj wszystko. Wszystko. Bo inaczej to nie ma sensu. […] Nawet błędne oceny. Nawet 
potknięcia mają wartość”1 – powiedział Tadeusz Różewicz do Kazimierza Brauna, gdy wspólnie 
pracowali nad książką Języki teatru. O ile trzymanie się powyżej sformułowanych zaleceń, czyli 
niejako uczynienie z wypowiedzi „śmietnika”, może wydawać się wygodne, w istocie niesie ze 
sobą ryzyko, iż „odpadki” wcale nie pozostaną w koszu, który mimo że jest koszem, czyli czymś 
przez bałagan i brud uwarunkowanym, ma przecież swój określony kształt i rozmiar, a zaczną 
się wysypywać i w konsekwencji powstanie „śmietnisko”. Z drugiej jednak strony jakże inaczej 
pisać o poezji Różewicza? Poezji tak niejasnej, niełatwej, wieloznacznej, niejednorodnej, seman-
tycznie wszechobejmującej i nieobjętej. Nadzieja na sformułowanie konkretnych, dających się 
wypunktować wniosków, na dotarcie do tej jednej jedynej prawdy, na objaśnienie twórczości 
Różewicza, a zatem i kategorii milczenia w niej obecnej czy nawet ją determinującej, znamionu-
jącej, wydaje się nadzieją płonną.

Na pytanie, dlaczego poeta milczy, będące pytaniem kluczowym i zasadniczym dla zro-
zumienia jego twórczości, nie ma jednoznacznej ani pewnej odpowiedzi. Czymże jest milczenie 
Różewicza? Jest jego jedynym wyjściem. „Mogę wołać albo milczeć”2 – pisze poeta w jednym ze 
swoich wcześniejszych wierszy, Nazywam milczeniem, i decyduje się na ciszę. Milczenie bo-
wiem jest jedynym sposobem, by oddać to, czego znaczenie i sens wykraczają poza zbiór zna-
nych znaków, którymi zwykliśmy opisywać rzeczywistość. Milczenie jest wszędzie tam, gdzie 
słowo – wielkie poetyckie słowo – przestaje mieć władzę i znaczenie. Wypełnia szczeliny mię-
dzy pojęciami, a zarazem okala przestrzeń, w której te szczeliny się tworzą. Utwory swoje Ró-

Milczenie poezji 
– poezja milczenia. 
Twórczość 
Tadeusza Różewicza

Weronika Ososko
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żewicz dzieli na fragmenty – regularne strofy lub nieregularne ustępy. Treści zamknięte w po-
szczególnych częściach – sądów, obrazów czy czynności nie da się przenieść w inne miejsca, ale 
także nie przystają do siebie samych. Pomiędzy tymi fragmentami rozciągają się miejsca puste, 
czyli „pola milczenia”3. Milczeniem nazywa poeta nienazwane. „Poezja gnieździ się w milczeniu 
/ albo żyje w poecie / pozbawiona formy i  treści”4 – mówi. Zatem fragmentaryzacja wynika 
z samej istoty poezji. Skoro jej forma jest nieokreślona, to jednocześnie nie ma możliwości nada-
nia jej kształtu poprzez regularny, uporządkowany zapis, szczelne zamknięcie w wyznaczonych 
granicach. „Dziury” łata Różewicz milczeniem. Jednak rolą poety jest mówić. I  mówić musi, 
choćby nie mógł. Różewicz więc przemawia milczeniem. On milczenie głosi.

Zamiast krzyku wybiera Różewicz ciszę. Jest na nią skazany. Rodzi się ona bowiem z nie-
mocy, jaka wobec wydarzeń drugiej wojny światowej nim zawładnęła. Wykluwa się z traumy, 
z  niewyrażalności świata, niemożliwości wytłumaczenia okupacyjnego koszmaru. Gdy wojna 
wybuchła, Różewicz miał osiemnaście lat. Jako młody człowiek zmierzyć się musiał z bestial-
stwem tamtych czasów. „Widziałem: / furgony porąbanych ludzi”5 – pisze w wierszu Ocalony 
z tomiku Niepokój, pierwszego wydanego po wojnie, w 1947 roku, zbioru poezji Różewicza: 

To są nazwy puste i jednoznaczne:  
człowiek i zwierzę 
miłość i nienawiść 
wróg i przyjaciel 
ciemność i światło6 .

Świat powrócił do punktu zero, znaczenie słów wypaczyło się. Odwieczny porządek został 
zburzony. Wartości zatarły się, wymagają ponownego nazwania, uhierarchizowania i usankcjo-
nowania. Świat ten przestaje być naszym światem, zionie wrogą obojętnością. Człowiek w takim 
świecie nie jest w stanie się poruszać. Pozbawiony jest punktów odniesienia, kryteriów ocenia-
nia, jest pusty i wyjałowiony. „Nic”, jakie go przepełnia, jednocześnie zewsząd otaczając, sprawia, 
że zanikają granice między nim a  światem, doprowadzając do rozpadu. A  przecież człowiek 
posiada zdolność porządkowania wszystkiego, co go otacza, potrafi nazywać rzeczy, oceniać 
zjawiska i doznania, wartościować je. Wprowadza ład aksjologiczny. Wydarzenia drugiej wojny 
światowej spowodowały, że utracił tę zdolność. Utracił też umiejętność nadawania znaczenia 
słowom. Gdy słowa nie mają treści i brak jest poczucia „usensowienia rzeczy”7, poecie pozosta-
je jedynie milczeć o tym, co przeżył. Różewicz nie próbuje słowami, które utraciły znaczenie, 
opisać nowe, nie wciska się w „stare dekoracje”*. Jego poezja zatem wpisuje się w czas, a więc 
i  najlepiej, jak to możliwe, ów czas opisuje. Okrucieństwa wojennego, a  także brzydoty cza-
sów powojennych nie oddaje symbolem – gorzko pisał poeta o tych, co tak umiłowali piękno, 
że w obliczu zła zabiegali o piękną metaforę – nie krzykiem, który zostałby zagłuszony przez 
współczesny zgiełk, a poprzez kontrast – zestawianie z owym „Nic”, które wyrażone jest pełnym 
namysłu milczeniem.

Owa „nicość” pojawia się już w najwcześniejszych utworach Różewicza, jednak nie może 
być jeszcze zaliczana do kategorii „Niczego” obecnej w jego pisarstwie. Wyraża się ona począt-

*    Wyrażenie zaczerpnięte z tytułu sztuki Różewicza Śmierć w starych dekoracjach .
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kowo raczej jako upiorność pustki. Ale już w wierszu Zielona Róża z tomiku o tym samym tytule, 
wydanym w 1961 roku, pustka określona zostaje przez poetę mianem „Nic”. Mimo że semantyka 
„Nic” zmienia się w poszczególnych etapach twórczości, pozostaje tym, co otwiera przestrzeń 
ciszy, determinuje milczenie. „Nic” w Zielonej Róży, definiowane jako „miejsce po czymś”, miej-
sce po utraconych wartościach, zgwałconych ideałach, jest nieokreślone, nowe, nieznane, obej-
muje sobą wiele możliwych treści:

i rośnie 
nie to nie rośnie 
podchodzi do gardła Nie 
podchodzi to jest nieruchome8

Jest czymś indywidualnym i  jednocześnie wszechogarniającym, czymś na wzór epide-
mii. Jest wewnątrz człowieka, a  zarazem od niego daleko. Towarzyszy mu, istnieje równo- 
legle, jednak jest do jego rzeczywistości przeciwstawne. „Nic” może być pustką po utracie Boga. 
O ile poeta zdaje sobie sprawę, że odejście człowieka od Boga dogmatycznego jest czymś nie-
odwołalnym, wierzy, że wyjałowienie duszy jest nieodwracalne, że nie może uleczyć jej świecka 
moralność i  wartości laickie. Wobec „śmierci Boga”†, o  której mówił już Fryderyk Nietzsche, 
człowiek staje przed koniecznością samodzielnego przewartościowania wszystkich znaczeń, 
określenia imperatywu, a  także usankcjonowania nowych wartości. Jednak wiek XX przynosi 
rozczarowanie człowiekiem. Dowodzi, że wiara w tworzone przez niego państwa, organizacje 
społeczne i polityczne jest zawodna. Nie udaje mu się bowiem uporządkować rzeczywistości, 
nadać jej ładu, przywrócić sensu. Świat przyzwyczajony do odwiecznie panującej dogmatycz-
nej religii nie może się teraz podźwignąć. W takim świecie, w którym brak hierarchii wartości 
i kryteriów oceniania, człowiek nie potrafi się odnaleźć. Kiedyś nagrodą za dobre uczynki było 
wejście do Królestwa Bożego. Obecnie, jak pisze Różewicz w wierszu Spadanie czyli o elemen-
tach wertykalnych i horyzontalnych w życiu człowieka współczesnego z 1963 roku, Królestwa już 
nie ma. Nie ma więc żadnych sankcji i wobec tego nie wiadomo, jak postępować – co jest dobre, 
a co złe i co znaczą te słowa. Człowiek w takim świecie zmierza donikąd. Pozbawiony układu 
odniesienia zdąża bez celu w nieokreślonym kierunku i w tym bezsensownym ruchu przemija 
– „spadając uprawiamy nasze ogrody / spadając wychowujemy dzieci / spadając czytamy kla-
syków”9. Jest rozbity i rozszczepiony, jego kontury są rozmyte. Chaos, jaki panuje w nim i jaki go 
otacza, pogłębia poczucie osamotnienia i pustki:

ławice ludzi 
tak blisko obok 
[…] 
że widać rozkład 
z urywków słów 
tu i tam 

†    „Bóg nie żyje” – szeroko cytowane zdanie Fryderyka Nietzschego. Pojawia się w wielu jego dziełach, m.in. w Wiedzy 
radosnej, Wędrowcu i jego cieniu, Tako rzecze Zaratustra. Nietzsche na myśli miał nie śmierć Boga w sensie dosłow-
nym (tj. „Bóg jest teraz fizycznie martwy”), a koniec pojmowania religii jako źródła kodeksu moralnego. 
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rozrzuconych 
[…] 
zaczynamy żyć coraz samotniej10

– pisze Różewicz w Zielonej Róży.
Poezja w sytuacji, jaka zapanowała w XX wieku, również ulega rozbiciu. Dezintegracja do-

tyka także poetę. Różewicz świadom jest swojej bezsilności i niemocy. Świat rozpadł się za bar-
dzo, aby dało się go ogarnąć i wytłumaczyć za pomocą tworzywa, które dotąd dawało poetom 
nieograniczoną władzę – słów. W wierszu Nic, wydanym w roku 1968 w tomie Twarz trzecia, pi-
sze Różewicz o jego marności: „słowo / nic […] wślizguje się w życie / jak nóż w mięso”11. Słowo 
jest więc czymś jałowym, potrafi jedynie ćwiartować martwą materię, niczego nie wnosi. Dlate-
go w utworze Wiedza poeta wyraża przekonanie, że nie jest w stanie wyjaśnić panującej pustki: 
„Nic nigdy nie zostanie / wytłumaczone”, że nie uda mu się wypełnić słowem tych przestrzeni, 
które zostały pozbawione sensu: „słowo nie wejdzie / na miejsce słowa”. Poeta nie wierzy w siłę 
poezji, w jej dominację, nie pokłada w niej nadziei: 

świat się nie skończy 
  
poezja powlecze się 
dalej 
w stronę Arkadii 
albo w drugą stronę12

Zdaje sobie również sprawę z tego, że nie ma na nią wielkiego wpływu. Jest w odniesie-
niu do niej sceptyczny. Potwierdzeniem owej beznadziejności jest właśnie wiersz Moja poezja, 
w którym pisze: „niczego nie tłumaczy / niczego nie wyjaśnia […] nie ogarnia sobą całości / nie 
spełnia nadziei”, umniejsza jej wartości: „jest posłuszna własnej konieczności / własnym moż-
liwościom / i ograniczeniom”. Kończy utwór słowami: „ma wiele zadań / którym nigdy nie po-
doła”13. Nie jest to program artystyczny, do jakiego przywykliśmy. Cóż to za credo, które pozwala 
jedynie na stwierdzenie, czym poezja nie jest, które odsłania jej ułomności, unaocznia słabość. 
Mówi ono raczej o tym, co dla poety przestało być żywe, niż o tym, z czego czerpie on inspiracje. 
Źródła metafizyczne czy estetyczne, którymi karmiła się poezja, przestały dla niego bić. Nowym 
środowiskiem dla rozwoju liryki stało się środowisko czysto ludzkie – „tu i  teraz”14 ze szkicu 
Do źródeł. A tu i teraz jest brzydkie i złe, co do tego nie ma złudzeń. Takim właśnie należy je 
przedstawiać. Stąd też Różewicz podąża w kierunku realizmu. Nad rojenia i piękno przedkłada 
prawdę. Wyrzeka się obrazowości i metafor. Językiem surowym i ascetycznym buduje niezakła-
many obraz świata, przekazuje go najdobitniej jak to możliwe. Jego poezja jest zaprzeczeniem 
romantyczności, fantazmatyczności i symboliki.

Kategoria pustki, która dominuje w tomiku Twarz trzecia, pojawia się również w wierszu 
Nic w płaszczu Prospera z 1963 roku, choć realizuje się już nieco inaczej. Owo „Nic” konkretyzuje 
się. Podobnie jak w Zielonej Róży, powstaje w miejscu uśmierconych wartości, jednak staje się 
bardziej określone, nasyca się agresją i krzykiem. Struktura nowego „Nic” jest przeciwieństwem 
nicości. Nie jest już ono rozbieżne z rzeczywistością, a rzeczywistością się staje. Jest działające 
i konstruktywne:
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nic płodzi nic 
nic wychowuje nic 
nic czeka na nic 
nic grozi 
nic skazuje 
nic ułaskawia15

– pisze Różewicz w Nic w płaszczu Prospera. „Nic” ogarnia cały świat:

nic nadchodzi  
[…]  
nic z ulic i ust 
z ambon i wież 
nic z głośników 
mówi do niczego 
o niczym16

„Nic” jest ekspansywne i zewsząd nas zalewa. I choć możliwa jest również bardziej spre-
cyzowana interpretacja tego wiersza, gdzie zezwierzęcony

Kaliban niewolnik 
nauczony ludzkiej mowy 
czeka 
 
z pyskiem w gnoju 
z nogami w raju17

Knuje spisek przeciwko życiu, okrywszy się płaszczem „prawego księcia”, jest uosobie-
niem agresywności XX wieku przejawiającej się w konkretnych formach, dziś może już rzadziej 
obecnych: faszyzmu, totalitaryzmu czy komunizmu. To owo „Nic” pozostaje naszą współczesną 
pustką, naszą rzeczywistością – krzyczącą, żarłoczną i agresywną. Jak w takim świecie mówić 
ma poeta? Kto go usłyszy? Czy powinien przekrzyczeć jazgot cywilizacji? Różewicza utwierdze-
nie w przekonaniu, że poezja nie jest na tyle silna i donośna, pozostawia mu tylko jedną możli-
wość – przemilczenia tego hałasu, to znaczy zagłuszenia go milczeniem. Jedynie ta wymowna 
cisza, będąca kontrastem dla bełkotu współczesności, może unaocznić nam bezład i bezsen-
sowność świata, w którym żyjemy.

Poezja Różewicza, która milczy, choć nieuwznioślona, choć nie ma skrzydeł, skrywając tę-
sknotę za ładem, krzewi jakąś małą nadzieję. Nadzieję, że ten ład kiedyś nadejdzie. Jednocześnie 
dziwi się samej sobie, dziwi się swej ufności, bo ów zamęt wcale nie ustaje. I poeta o tym wie. 
Choć ma poczucie bezcelowości pisania, a współczesność generuje wciąż swój „pusty chaos”, 
nie poddaje się. Pisze z uporem i spokojem. W Nowym wierszu z roku 1965 wyznaje: 

zakrywam […] 
pustą twarz 
poprawiam 
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nowy 
niepotrzebny wiersz18

Mimo braku poczucia sensu Różewicz nie porzuca poezji. Bo ona powstawać musi. Choćby 
milcząca. A to milczenie właśnie jest wyrazem zwycięstwa; nad własną niemocą i nad zgiełkliwą 
i  agresywną współczesnością. Ta cisza pełna namysłu pośród obojętnego i  tępego milczenia 
świata staje się niezwykle wymowna.
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Marcin Świetlicki jest nietuzinkową postacią w świecie polskiej kultury. Przeciętny czło-
wiek dowie się o nim może z okładki książki Doroty Masłowskiej – gdzie chwali debiut mło-
dej pisarki w bardzo prosty, ale jakże zwięzły sposób – lub ewentualnie dzięki przyjaźni poety 
z Krzysztofem Grabowskim i gościnnym występom w zespole artysty, Pidżamie Porno. Oprócz 
tego zapoznanie się z twórczością Świetlickiego to wynik przypadku lub efekt zainteresowań 
skłaniających się w kierunku Charlesa Bukowskiego i polskich artystów kaskaderów, takich jak 
Edward Stachura, Andrzej Bursa czy Rafał Wojaczek. Dla mnie Świetlicki jest jednym z repre-
zentantów tej grupy zbuntowanych, zdziwionych rzeczywistością wrażliwców, którzy mimo 
bólu istnienia w brutalny sposób mówili i wciąż mówią o uczuciach, świecie i stracie.

Aby określić, co dokładnie znaczy, że Marcin Świetlicki to poeta naszego czasu, należy 
przede wszystkim zwrócić uwagę na to, w  jak zręczny sposób komentuje on rzeczywistość 
w swoich utworach. Świat przez ostatnią dekadę przesiąkł cynizmem i małostkowością, w któ-
rych łatwo może się zgubić człowiek zafascynowany pięknem, delikatny romantyk XXI wieku; 
stopniowo każdy staje się realistą, mniej lub bardziej zatracając swoje ideały. Świetlicki w nie-
powtarzalny sposób balansuje pomiędzy brutalnością a oniryzmem, mówi o życiu w tak reali-
styczny sposób, a jednocześnie nie spłyca go ani nie obrzydza. Przede wszystkim podkreśla cały 
czas swoje wyobcowanie, inność, oryginalność, jest szorstki i niedostępny – jak chociażby pod-
czas wręczania Nagrody Literackiej Gdynia w 2009 roku, kiedy to zamiast zachować się stereo- 
typowo, podziękować swojej rodzinie i czytelnikom, pogratulował swojemu wydawnictwu, ,,że 

Marcin 
Świetlicki – poezja 
naszego czasu

Anna Fiałkowska
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sobie takiego fajnego autora znalazło”1. To nietuzinkowe zachowanie w paradoksalny sposób 
zjednuje mu fanów.

Marcin Świetlicki był głównym bohaterem filmu – lub też, jak wolą niektórzy, spektaklu – 
Małżowina Wojciecha Smarzowskiego, gdzie kreował postać zrozpaczonego młodego pisarza, 
który nie mogąc znaleźć inspiracji, wypełnia sobie czas samotnym piciem, paleniem bez prze-
rwy papierosów i powolnym traceniem – w tym na prostytutki – coraz częściej pożyczanych od 
przyjaciół pieniędzy. Historia wydaje się podobna do Lokatora Romana Polańskiego, którego bo-
hater także stawał się mimo woli zaangażowany w życie sąsiadów, jednakże w Małżowinie poka-
zana jest realistyczna męka człowieka, nieme uczestnictwo w kłótniach, rozmowach, chwilach 
intymnych współlokatorów, powoli odbierające chęci tworzenia. M. wymyśla swoich sąsiadów, 
mówi o nich, że jedzą psy, demonizuje ich. W końcu widz zadaje sobie pytanie: czy cała historia 
jest tylko w umyśle narratora, czy dzieje się naprawdę? Czy fikcja jest w stanie wpływać na życie, 
czy to jednak życie nadaje sens fikcji i kształtuje ją? Małżowina była debiutem Smarzowskiego, 
a ze względu na liczne pochwały, jakie zebrała i ciągle zbiera, podkreślić należy wyjątkowość roli 
Marcina Świetlickiego. Nie chodzi mi jednak o jego występy na małym ekranie.

Zauważyć należy, że bohater Małżowiny w swoim zauroczeniu używkami, szczególnie al-
koholem – nieodzowna butelka wódki stoi bez przerwy na stole – przypomina wspomnianego 
Charlesa Bukowskiego, legendarnego pisarza amerykańskiego, wygnańca, poetę i niemalże uni-
wersalnego włóczęgę. On też opisywał swoje życie, utrwalając w wierszach i opowiadaniach 
takie ulotne chwile, jak rozmowy z przypadkowymi kobietami i wschody słońca, ale także re-
alistyczne cierpienie spowodowane ciężką pracą fizyczną, w czym przypomina z kolei Edwarda 
Stachurę czy Marka Hłaskę. Marcin Świetlicki także pisze o alkoholu i papierosach jak o nieod-
łącznych atrybutach jego podmiotu lirycznego, szczególnie w wierszach. Być może właśnie to 
zjednuje mu czytelników, zwłaszcza tych przeciwstawiających się modzie XXI wieku, według 
której etanol i nikotyna są złe, wyniszczające i niepotrzebne, nie mówi się już o nich głośno 
i wyrzuca się z życia społeczeństwa za pomocą nakazów i tabliczek przypiętych do ścian oraz 
drzwi lokali. Zresztą podczas występów grupy Świetliki sam jej lider stoi w charakterystyczny 
sposób na scenie i recytuje – nie można tego nazwać śpiewem – teksty utworów, paląc przy 
okazji jednego papierosa za drugim.

Wiersze Świetlickiego w złośliwy i niesamowicie trafny sposób komentują zmieniającą się 
rzeczywistość, chociażby właśnie aspekt coraz silniejszej krytyki tego, co niegdyś było popular-
ne i modne, czyli papierosów. Utwór Warszawa dla niepalących dobitnie, chociaż bez komen-
tarzy wprost, pokazuje gorzki realizm. Przedział miał być dla palących, ,,lecz się okazuje, / że 
dla palących nie ma, więc dla niepalących”. Podmiot liryczny stwierdza: ,,Dyskomfort namolnie 
/ rozpanoszony. I rozbebeszony świat. / A któregoż elementu tu brakuje?” i odpowiada sobie 
sam: ,,Jest Bóg, / jest, ale czegoś zabrakło wyraźnie”2. Widać tutaj niemy bunt przeciwko usta-
leniom instancji wyższych. Oczywiste jest przecież, że zakaz palenia został nadany przez oso-
by niepalące, które współcześnie są już zdecydowanie postrzegane jako ,,te lepsze”, natomiast 
palący są niemalże napiętnowani. Ten problem podejmuje kolejny utwór, zatytułowany Palenie, 
w którym podmiot liryczny wyraźnie oskarża niepalących o pragnienie dominacji i wieczne ura-
żenie. Nie sposób nie odnieść się do tego wiersza w sposób emocjonalny, zależny oczywiście 
przynależności do jednej z dwóch stron. Człowiek palący momentalnie zrozumie słowa ,,Mój 
mały przyjacielu, papierosie. / Spędziłem z tobą więcej czasu niż z kimkolwiek” i prawdopo-
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dobnie mógłby je nawet cytować, przypominać sobie o utworze Świetlickiego podczas jednej 
z wielu chwil poświęconych w ciągu dnia papierosowi. Natomiast człowiek niepalący, szczegól-
nie ten, który nigdy nie spróbował tytoniu lub też ma swoistą niechęć do nikotyny, będzie mógł 
się zastanowić nad ostatnią, trzecią zwrotką, w której podmiot liryczny pyta: 

[…] dlaczego niepalący 
nie doceniają naszej samotności, 
naszej niemądrej odwagi, naszego 
żaru, popiołu?3

– wyraża ona dobitnie oraz w  niesamowicie prawdziwy i  przejmujący sposób uczucia 
ogarniające człowieka uzależnionego, który wie, że wyniszcza swój organizm, jest świadomy 
swojego nałogu, jednakże praktykuje go w sposób niemalże wyzywający i rzeczywiście chwi-
lami zasługujący na swego rodzaju szacunek. Takie ukazanie jednej z, wydawałoby się, typo-
wych, codziennych czynności wpływa na postrzeganie ludzi palących przez ludzi niepalących, 
z pewnością przypomina także o nierozerwalnej więzi uzależnień z najbardziej spektakularnymi 
twórcami poprzednich epok. Wystarczy chociażby wspomnieć o opiumistach epoki romanty-
zmu, absyncie popularnym we Francji wieku XIX i XX czy poddających się autodestrukcji po-
etach Młodej Polski. Wspomnieć można także bohaterów pierwszych niemych filmów, a potem 
całą erę lat 60. i późniejszych, kiedy mimo wolnej miłości i optymizmu obrazy traktowały o nie-
szczęśliwym zakochaniu, a bohaterowie pokazywani byli z nieodłącznym papierosem w ręce. 
W końcu wracamy do czasu poetów kaskaderów i Charlesa Bukowskiego.

Marcin Świetlicki potrafi ukazać uczucia, których pełni są ludzie młodzi, zagubieni w świe-
cie, odrzuceni przez społeczeństwo. To właśnie oni znajdują pocieszenie w wierszach traktują-
cych o niepowtarzalnych, często pierwszych doświadczeniach życiowych, ponieważ pokazują im 
one, że nie są osamotnieni w swoich odczuciach. Młodość to ten szczególny wiek, kiedy człowiek 
buntuje się przeciwko regułom, prawom, nakazom, chce być samodzielny, odrzuca ogół społecz-
ności i krytykuje go, często nie szczędząc wulgaryzmów i obraźliwych sformułowań. W rezulta-
cie nastolatek staje się samotny, szuka pocieszenia wśród rówieśników, chce dowiedzieć się, czy 
ktokolwiek czuje się w podobny do niego sposób. Utwory Świetlickiego uspokajają takie jednost-
ki, pokazują im, że to nic złego być kimś innym, kuszą pięknymi wizjami pierwszych kontaktów 
seksualnych, mówią o ulotnym uczuciu miłości, opisują barwnie samotną włóczęgę po barach 
i knajpach. Innymi słowy, poezja ta niesie w sobie zaproszenie do dalszego życia, zachęca, aby nie 
poddawać się i stawić czoła przeciwnościom, jednocześnie pokazując sposób na wyrażenie siebie 
– nie zawsze poprawny politycznie. Nawet przywiązanie do nikotyny wydaje się typowe dla mło-
dzieńczych lat, kiedy to papierosy stają się swoistym symbolem buntu – zakazana przez szkołę 
używka, napiętnowana przez nauczycieli, ale wciąż praktykowana, skupiająca uczniów w grupy 
palących, którzy chcą wspólnie złamać zasady, poczuć się przez chwilę jak dorośli dzięki krótkie-
mu białemu zawijasowi z bibuły z tytoniem w środku.

Przypomnieć należy również kultowy utwór Nieprzysiadalność, znany chociażby z kanału 
TVP Kultura. Właśnie w tym tekście można wyraźnie wyczuć nastrój nienawiści wobec otocze-
nia, ale jednocześnie niesamowitą erudycję człowieka wypowiadającego się, mimo że wyrażenie 
,,ja to pierdolę”4 wydaje się pasować raczej do niewykształconego osobnika z nizin społecznych. 
Właśnie ten sposób ekspresji charakterystyczny jest dla Świetlickiego – oszczędność słów, któ-
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re jednak zapadają w pamięć słuchającego. Sam wiersz przypomina relacje Mirona Białoszew-
skiego, poety XX wieku, igrającego słowami i niepowtarzalnie opisującego wydarzenia dziejące 
się wokół niego.

W końcu powiedzieć należy o opisach relacji damsko-męskich, także typowych dla twór-
czości Charlesa Bukowskiego, które w poezji Marcina Świetlickiego jawią się jako momenty na-
tchnione i przepełnione pięknem. Zacząć należy chyba od wiersza Listopad, w którym podmiot 
liryczny znowu znajduje się w kawiarni i po raz kolejny nie jest przychylnie nastawiony do oto-
czenia: ,,Wolne? Zajęte – odpowiadam, rzucam kurtkę na to drugie krzesło”. Tym razem jest 
jednak sam, co nie przeszkadza mu kierować swojego monologu wewnętrznego do nieznanej 
kobiety. Zachęca ją do wspólnej ucieczki, do wyjazdu z miasta – czy nie o tym marzy każdy mło-
dy człowiek, pełen strachu przed przyszłością i głodu doświadczeń? Zaznaczając jednocześnie, 
że wie o niemal pewnym przyszłym rozstaniu, zapewnia, że warto uciec tylko po to, żeby zo-
stawić za sobą wszystkich ludzi i miejsca, żeby ,,krzyczeć w hotelowym pokoju, na najwyższym 
piętrze”5. Wizja ta jest bardzo sugestywna, na pewno przemawia do wyobraźni młodego czło-
wieka, ale także oddziałuje na dorosłego, który niejednokrotnie myśli o pozostawieniu za sobą 
wszystkich zobowiązań i zatraceniu się w chwilach rozkoszy w nieznanym mieście, gdzie jest 
się anonimowym i można zacząć wszystko od nowa.

Świetlicki podejmuje nawet polemikę z  typowymi dla romantyzmu symbolami – wiersz 
Czterdziesta czwarta nie krytykuje jednak wprost poglądów Adama Mickiewicza, tak jak czy-
nił to niegdyś Sławomir Mrożek, parafrazując jego utwory. To swobodny monolog, atmosfera 
utworu wydaje się łagodna i przesycona smutkiem. Osoba mówiąca zwraca się do dziewczyny, 
nazywając ją pieszczotliwie myszką. Znowu mówi o  wyobcowaniu ze społeczeństwa: ,,ludzie 
tak nie robią / i  ludzie tak nie czują jak ty myszko, czujesz, / bo ludzie to nie ty, na pewno, 
ludzie to nie ty” i wraca także temat używek: ,,ludzie tak nie piją i nie obejmują / tak rozpacz-
liwie przez sen”. Znów można podkreślić wagę przedstawionego kontrastu między bohaterami 
utworu a resztą społeczeństwa. Związek pary kochanków opisany jest prostymi słowami, któ-
re jednak przemawiają do czytelnika w sposób wyjątkowy. Przedstawiony zostaje romantyczny 
obraz miłości przeciwstawiającej się prozie życia, podmiot liryczny mówi, że widzi swój wyrok 
wypisany obok reklam i nazw firm za oknem – ale wie, że jeszcze między nim a jego ukochaną 
wiele się zdarzy, bo ,,na razie się // za mało stało”6. Według niego inni ludzie tak nie mówią i nie 
kochają – można to zrozumieć tylko jako ukłon w stronę tych, którzy nie odnajdują się w spo-
łeczeństwie. Tytuł może zostać zinterpretowany jako aluzja, że to wcale nie Mesjasz, którego 
przyjście jest zapowiedziane w utworze, a właśnie owa nienazwana dziewczyna jest w stanie 
zbawić osobę mówiącą. Świetlicki w ten sposób pokazuje siłę miłości, nawiązując jednocześnie 
do romantycznej idei unii dusz i śmierci za uczucia, czyni to jednak w sposób mimowolny, deli-
katny, niepowtarzalnie piękny.

Wielokrotnie poezja Marcina Świetlickiego wywołuje dysonans w  odbiorcy przy wciąż 
minimalnych środkach przekazu. Chociażby McDonald’s – tytuł sugeruje cyniczny komentarz 
do współczesnego świata pełnego sztuczności, jednak utwór traktuje o miłości, która aż boli 
fizycznie i której nie można się pozbyć. Wyliczone zostają cztery warstwy, tą najgłębszą oczy-
wiście jest dusza, jednak ,,ślad / twoich zębów / jest najgłębiej”7 . Wiersz 79 także mówi o uczu-
ciach, tym razem całkowicie wprost, wstrząsając tym samym czytelnikiem: ,,oczywiście, że nie 
ma miłości / nie ma / i nigdy nie było”. Pewność tych prostych słów, tak dobitnie recytowanych 
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ze spokojną muzyką Świetlików w tle, wywołuje w odbiorcy chęć sprzeciwu, ale jednocześnie 
dziwacznie go uspokaja, kiedy Świetlicki wypowiada słowa ,,można już odetchnąć”8. Przy mini-
mum środków zostają wyrażone wszystkie marzenia ludzi – zarówno dorosłych, jak i młodych 
– którzy chcą wierzyć w miłość i jej wieczność, ich obawy, strach przed tym, że uczucia mogą 
nie mieć znaczenia, i przerażenie samotnością.

Czytając niemal każdy utwór Świetlickiego, ma się wrażenie, że jest się uczestnikiem 
przedstawionych wydarzeń. Tematy poruszane w jego poezji dotyczą każdego z nas – podróż 
pociągiem, chwila samotności wśród ludzi w zadymionym i ciasnym lokalu, zimny poranek – 
a wszystko to wyrażone jest w sposób niesamowicie prosty i przystępny, jednocześnie igrając 
ze słowem dzięki wielu imiesłowom i rzeczownikom odczasownikowym. Podmiot liryczny jest 
kochankiem, buntownikiem, wizjonerem, mścicielem, a nawet trupem, ale za każdym razem 
mówi z taką samą pogardą, ironią i złośliwością. I to właśnie urzeka w wierszach Świetlickie-
go, to liryczne Ja przesycone negatywnymi uczuciami podoba się i  fascynuje nie tylko mło-
dych gniewnych, ale także tych starszych, zwanych czasem ,,oburzonymi”. Każdy z nas prze-
żywa chwile wątpliwości, wściekłości czy uniesienia, które wydają się niepowtarzalne i ulotne. 
Chcemy je wtedy zatrzymać, zapamiętać to wrażenie jak najdłużej. Poezja Świetlickiego po-
zwala nam przypomnieć sobie o nich, a  jego kunszt opisywania świata pomaga wyrazić owe 
przeżycia dokładnie tak, jak sami chcielibyśmy, ale nigdy nie bylibyśmy w stanie. Bo nie jeste-
śmy Marcinem Świetlickim.
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Jakże umarły może karmić 
głodne duchy? Odejdźcie! Nie patrzcie 
na umarłego. Już się nie dowiecie 
niczego. On wam nie wyjaśni 
jak żyć.

Marcin Świetlicki, Głodne duchy1

U samych źródeł relacji człowieka ze światem leży doświadczenie pierwotnej świadomo-
ści śmierci, która oddziela go od rzeczywistości niewidzialną przesłoną. Człowiek jest zawsze 
niedostrojony do świata: śmierć naznacza go, czyni wiecznie opóźnionym, nieustannie wyrzu-
conym poza rytm. Ani bowiem przez chwilę nie następuje idealne scalenie między istotą ludzką 
a otaczającym ją spektaklem istnienia.

Jednocześnie przez całe życie człowiek nawiązuje ze śmiercią intymną i głęboką relację. 
Ze wszystkich żyjących istot tylko on tworzy tak osobisty związek z wyobrażeniem własne-
go końca. W ślad za tą intuicją powstała w XX wieku cała teologia tanatyczna, która uczyniła 
śmierć bogiem, Panem Absolutnym. Wyznawcami tego poglądu byli zarówno George Bataille, 
jak i Jacques Lacan.

Marcin Świetlicki niewątpliwie należy do tego bractwa tanatologów. Jego poezja od same-
go początku jest naznaczona śladem śmierci, który odciska się na niej jak „ślad / na grządce, // 

Marcin Świetlicki 
– w stronę śmierci

Dorota Michalska
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głęboki i nieregularny”2 . Śmierć mieszka w wielu obszarach jego tekstów: w obrazach, ludziach, 
ciele, a w końcu także w samym języku. Ta pierwotna negatywność poezji Świetlickiego jest 
tym, co czyni ją wiecznie niewczesną: należy ona bowiem do obszaru żałoby i pamięci, czyli 
przeszłości, dlatego towarzyszy jej zawsze niepokój – znak, przeczucie i ostrzeżenie końca.

Chciałabym w tym eseju skupić się na trzech figurach śmierci, które pojawiają się w poezji 
Marcina Świetlickiego i które powracają pod postacią Upiora, Embrionu i Resztki. Taki wybór 
słów-kluczy jest spowodowany przekonaniem, że Świetlicki tworzy osobną teologię, ściśle sku-
pioną na kwestii wyboru między życiem a śmiercią. Szczególnie istotne w jego poezji okazują się 
wszystkie etapy pośrednie, które rozciągają się między tymi dwoma biegunami i które tworzą 
osobliwe, hybrydowe mieszanki life in death, death in life . Trzy wybrane przeze mnie figury na-
leżą do tego niejasnego obszaru zawieszonego między porządkami. Podróż ich śladem okazuje 
się podróżą po liminalnych, czyśćcowych kręgach poezji Świetlickiego.

Upiór
Przyłapałaś więc trupa 
na istnieniu, co dalej? […]

Marcin Świetlicki, Rio, Poniedziałek3

Każde Ja dotknięte doświadczeniem pierwotnej negatywności już na zawsze będzie nosiło 
ślad tego spotkania. Od tej chwili staje się wyrzutkiem przebywającym w przestrzeni duchowej 
pustyni, stanu zawieszenia między życiem a śmiercią. Romantycy nazywali takie byty o niepew-
nym statusie upiorami – „Na świecie jeszcze, ale nie dla świata; / Cóż to za człowiek? Umarły. 
[…] Czymże ten człowiek? Upiorem”4 .

Marcin Świetlicki już na samym początku swojej drogi często identyfikuje się z tą figurą. 
W Dniu we śnie z 1992 roku pojawia się obserwujący przez okno nieżywy: 

[…] patrzyłem na cienie 
na firankach, wunderkinderbal 
na który mnie proszono, ale odmówiłem: 
jakże nieżywi mogą jeść i tańczyć?5

Życie jest więc gdzie indziej, w rejonie „za oknem”, pozostaje niedostępne. To tam właśnie 
odgrywa się wieczny spektakl istnienia („wunderkinderbal”), czyli świat radykalnej immanencji, 
jedzenia i picia, całego koliska bytu*. Poeta jednak może mu się tylko przyglądać, ponieważ sam 
jest skazany na bycie zawsze out of joint†. Ten obraz – poety jako umarłego, upiora, wyłączonego 
ze wspólnoty ludzkiej – będzie już stałym motywem w poezji Świetlickiego. Podmiot przeżył 
swoją symboliczną śmierć i zamieszkuje teraz na pustyni – biblijnym miejscu wygnania.

*   Kolisko bytu – pojęcie z filozofii F. Nietzschego.
†   Time is out of joint (ang.) – wyrażenie z aktu I, sceny V Hamleta W. Szekspira o znaczeniu: rzeczywistość jest skrzy-

wiona, czasy są „zwichnięte”.
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Właśnie dlatego Świetlicki w swoim wierszu To be parafrazuje monolog Hamleta, określa-
jąc swoją pozycję ontologiczną, i mówi: „to be, nie masz gdzie żyć […] powiedziałem sobie, / to 
be, upiorze, to be”6 .

Embrion
Niech rozpłyną się jak woda i  zniszczeją. Kiedy 
wymierzą swoje strzały, niech im pękną. Niech 
będą jak ślimak, który idąc roztapia się jak śluz, 
jak martwy płód kobiety, który nie ogląda słońca.

Ps 58, 8–9

Wśród wszystkich analizowanych figur embrion jest elementem najbardziej złożonym w po-
ezji Świetlickiego – ale także najbardziej znaczącym. Odwołania do tego obrazu pojawiają się sto-
sunkowo rzadko, niemniej wzbudzają zawsze żywe zainteresowanie ze strony krytyków.

Pragnienie powrotu do stanu embrionalnego jest pragnieniem redukcji, zejścia ze ścieżki 
autorytarnej ontologii, by zanurzyć się w „przestworze”. Oznacza opadanie na pozycję pokrew-
ną zwierzęciu: ahistorycznego trwania, stanu dementi, powrotu do materialności. Swobodnego 
dryfowania jak „woda w wodzie”, bez żadnego kierunku ani potrzeby dokonywania wyborów.

Figura ta pojawia się u Świetlickiego często w bardzo krótkich wierszach, jakby na granicy 
języka, na samej linii: „Nie chcę się długo rozpisywać. / Wakacje spędzam / jak płód”7 .

Stan zmęczenia określoną formą bytu jest rodzajem zluzowania napięcia, jakie normalnie 
towarzyszy iluzyjnemu projektowi stałej tożsamości. Granice się rozmywają, pojawiają się od-
niesienia do płynów, cieczy. Poeta zanurza się w nich i mówi: „oczy / są otwarte na oślep, ja 
kabłąk i embrion, […] zredukowany i redukujący”8 .

Motyw embrionu jawi nam się więc ostatecznie jako moment wycofania, zmęczenia, tę-
sknoty za stanem właściwym zwierzęciu: „Apatyczne spojrzenie zwierzęcia po odbytej walce to 
znak egzystencji całkowicie przystającej do świata, w którym porusza się ona jak woda w wodzie”9 .

Resztka
Wszyscy skończymy 
wykonując swoje 
śmiertelne przeboje 
z towarzystwem orkiestry 
symfonicznej.

Marcin Świetlicki, Wiersz dla Jarniewicza10

Pytanie, co pozostaje po Gelassenheit, czyli po dogasaniu, śmierci, jest pytaniem, do któ-
rego Marcin Świetlicki często powraca w swoich wierszach. Jednym z najbardziej znaczących 
przykładów są niewątpliwie wersy z tomu Schizma: „Pies, łasica albo inne złe / którejś nocy mi 
wszystkie króliki rozniosło / po ogrodzie, po krzakach malinowych sierść / i jakieś resztki – wi-
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dać niejadalne – / z ich wnętrz, niezrozumiałe przyrządy do życia”11 . Pozostają więc wzgardzo-
ne, ponieważ niejadalne, resztki. Złe – Śmierć wypluwa je z powrotem, rozrzucając po świecie 
w formie śladów i pozostałości.

Motyw gasnącego podmiotu, z którego pozostają tylko resztki jest jednym z wielkich te-
matów literatury XX wieku, od T.S. Eliota („Wejdźże w ten cień pod czerwoną skałą”12 z Jałowej 
ziemi) po zamieszkujących pustynię bohaterów Samuela Becketta. Marcin Świetlicki mierzy się 
z nim na swój sposób za każdym razem, kiedy próbuje odpowiedzieć na pytanie, co pozostaje po 
poetach. Dlatego w Niskich pobudkach zwraca się do Wincentego Różańskiego:

Recytują Herberta po kościołach. 
Za oknem wystawiają wystawę o Herbercie. 
Smażą eseje. A co ty byś wolał? 
Powiedz, zanim pozbędzie śmierć cię13 .

To, co pozostaje, ma niepewny status: może być zarówno mesjanistyczną resztką uparcie 
trwającą przy życiu, jak i parodią, koszmarnym wypaczeniem, które w swoich grymasach zdaje się 
zaświadczać o ostatecznym triumfie śmierci. Motyw resztki u Świetlickiego jest więc zawieszony 
między „śmiertelnym przebojem” wykonywanym na festiwalu „pamiętajmy o poetach” a prawdzi-
wie tragiczną pozostałością, która zostawia „Ślad / na grządce, // głęboki i nieregularny”14 .

***

Czy ona się nie dowie, że piszę o śmierci? 
Czy ona się nie dowie, że jeśli zastygam 
– to uczę się? […]

Marcin Świetlicki, Domówienie15

Jest to kraj bardziej nagi niż ziemia polarna.

Charles Baudelaire, De profundis clamavi16

Od momentu swoich narodzin człowiek doświadcza kolejnych „małych śmierci”, kolejnych 
oddzieleń od strumienia bytu. Te następujące po sobie wstrząsy sprawiają, że jego poczucie 
czasu jest zaburzone: wszystko przychodzi zawsze za wcześnie bądź za późno. Człowiek, tak jak 
czas, jest zawsze out of joint .

U  Marcina Świetlickiego jest to doświadczenie szczególnie bolesne. Stale odnawiające 
się poczucie śmierci „przesuwa” go względem czasu i rzeczywistości. Kategoria teraźniejszo-
ści w jego wierszach zostaje postawiona pod znakiem zapytania. Co więcej, zakwestionowana 
zostaje sama kategoria obecności: niemożliwe wydaje się więc przeżywanie świata „tu i teraz”. 
Czytamy w Pieśniach Profana: 

Wiatr wywiał frytki 
i zgubiłem sweter. 
Piasek jest w telefonie. 
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Piasek jest wszędzie. 
 
To proste fakty. 
Przepaść17 .

Ta przepaść to właśnie doświadczenie śmierci, poczucie oddzielenia, które separuje nas od 
jakiegokolwiek „teraz”. Między rzeczami a ich doświadczaniem, między rzeczywistością a jej od-
czuwaniem jest więc przepaść, cień niemożliwy do przeskoczenia, do ominięcia. Rzeczywistość 
okazuje się tym samym wyrafinowaną fantasmagorią, do której człowiek nie ma wstępu.

Poezja Marcina Świetlickiego jest więc poezją, której patronuje ciemna gwiazda końca. 
Wszystko w niej odbywa się między poetą a śmiercią, w codziennej rozgrywce pełnej drobnych 
oszustw i zręcznych uników. W codziennym wyścigu, w którym tylko czasami następuje mo-
ment, kiedy można się zatrzymać i powiedzieć: „Więc dzisiaj nie ma śmierci, dobrze”18 .
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Yass, nierozerwalnie związany z  Tymonem Tymańskim, gdzie koegzystują obok siebie 
nieprzysiadalne na pierwszy rzut oka akcenty jazzu, punkrockowe aranżacje i folkowe impro-
wizacje, jest wypadkową muzycznych poszukiwań twórczych. Sam w sobie nie stanowi jednak 
żadnego novum. Nie definiuje nowego gatunku. Czerpie pełnymi garściami z dokonań mniej lub 
bardziej artystycznie wzniosłych. Nie szuka poklasku, nie unosi się pychą…

Podobnie definiować można literackie credo Marcina Świetlickiego, niesprawiedliwie 
szufladkowanego jako przedstawiciela pokolenia „bruLionu”. Wszakże autor 37 wierszy o wód-
ce i papierosach na każdym kroku i etapie swojej twórczości dawał świadectwo swej nieprzy-
siadalności – swoistego nonkonformizmu i awangardowej duszy. Pech chciał, iż nie tylko on 
zwrócił się w swym życiowym manifeście w stronę anarchizującej i prowokacyjnej, nastawionej 
na poklask literatury. Pierwszym paradoksem programowej nieprzysiadalności będzie zatem 
jej antyprogramowość, negacja i banał. Właściwe określenia na zdiagnozowanie tej cechy znaj-
dziemy m.in. u Tristana Tzary, w słowach proklamacji awangardowego ruchu dadaistycznego 
z początku XX wieku:

„Dada” wyraża najbardziej prymitywny stosunek do otaczającej rzeczywistości; wraz 
z dadaizmem dochodzi do głosu nowa rzeczywistość. Życie przedstawia się jako pląta-
nina dźwięków, barw i rytmów duchowych, która z dnia powszedniego i w całym bru-
talnym realizmie wiernie przyjmuje sztuka dadaistyczna ze wszystkimi sensacyjnymi 
wybuchami oraz rozgorączkowaniem swej zuchwałej psyche1 .

Paradoksy 
nieprzysiadalności

Kinga Błachaniec
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Dada jest jednak jedynie semantycznym podłożem, na którym kiełkować zaczęła twór-
czość lidera Świetlików. Dada jest terminem napompowanym ideologicznie, pustym znaczenio-
wo i odsyłającym jedynie do samego siebie.

Znaczenie nieprzysiadalności Świetlickiego dopełnić może wylansowana z kolei pod ko-
niec XX wieku przez Quentina Tarantino w filmie Pulp Fiction kategoria pulpy. Słowo to użyte 
w tytule w formie przydawki konkretyzuje z  jaką historią mamy do czynienia. Mimo iż fikcja 
podana jest w najwykwintniejszy sposób z możliwych – w filmie zauważalne jest to choćby na 
poziomie narracji – w zasadzie jednak pulpa – źródłosłów wskazuje na miazgę, półprodukt po-
wstały ze zgniecionego, rozdrobnionego materiału (drzew, owoców, jarzyn), często utrwalony 
chemicznie lub fizycznie – jest konglomeratem składników podobnie pustym treściwie jak wzo-
rowana na niemowlęcym gaworzeniu dada. W istocie rzeczy pulpa odnosi się jednak do mate-
rialnego zlepku będącego w stanie przybrać pewną określoną namacalną formę. Dada wymaga 
daleko idącej interpretacji i metakontekstu. Pomiędzy tymi dwoma pojęciami doszukiwałbym 
się tego, na czym można oprzeć fundament twórczości Marcina Świetlickiego.

Ewidentnie za pulpą przemawia fakt, że często przypisuje się artystycznemu dorobkowi 
autora komentowanie rzeczywistości. Dopatrując się analogii w funkcji komentatorskiej, bar-
dziej kontestującej aniżeli sprawozdawczej, doszukać się można podobieństw do roli, jaką swe-
go czasu odgrywały popularne zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych pulp magazines – niszowa, 
tandetna prasa drukowana na gorszej jakości papierze. Jej pierwowzoru można doszukiwać się 
w XIX-wiecznej literaturze wagonowej, do której zaliczymy m.in. łotrzykowskie serie przygód 
Jessego Jamesa i  jego bandy czy późniejsze detektywistyczne powiastki. Uznać je można za 
formalne odpowiedniki fanzinów (w Polsce przykładem jest pismo „Detektyw” założone w 1987 
roku, obfite w tematykę kryminalną). Tego typu magazyny w dobitny sposób ukazywały słabość 
państwa, wytykały brud i szubrawstwo wyłaniające się w poświacie latarni. Podobnie, w moim 
rozumieniu, jest z założeniem programowym autora Schizmy .

Komentarz polityczny i  kontestacja stanu rzeczy właściwa jest dla buntującego się po-
kolenia, pozostającego pod obcasem komunistycznej nagonki, cenzury i ograniczeń wszelkich 
swobód. Pokolenie to znajdowało ujście w  kolportażu treści prześmiewczych, szyderczych 
i skierowanych w szczeliny molocha, który musi upaść. Problem polega na tym, że brakuje w tej 
nieprzysiadalnej sylwetce elementu herbertowskiej etyki i liryki czynu. Postawa egzystencjalna 
znajduje w  tym miejscu swe najbardziej sadomasochistyczne oblicze. Przykładem, jak dalece 
odbiegli od założeń poezji Herberta przedstawiciele owego pokolenia, jest opublikowany w 1991 
roku w czasopiśmie literackim „bruLion” wiersz Zbigniewa Sajnoga Flupy z pizdy – utwór-hap-
pening świadomie nastawiony na ostrze krytyki, znacznie je tępiący. Określany jako przejaw 
zdziczenia języka, głos niepewnej i  dramatycznej walki o  poezję szukającą swego adresata. 
Wreszcie dotrzeć można do bezpośredniej czytelniczej recepcji Ryszarda Terleckiego:

Przerażający bełkot francuskiego szaleńca, w  którym nekrofilia, gwałt połączony 
z morderstwem księdza, profanacja ołtarza i hostii, odrażające okrucieństwo i fascyna-
cja fekaliami łączą się w monstrualnych opisach, z których nie sposób zacytować choć-
by niewielkiego fragmentu. […] To wszystko i wiele innych atrakcji czeka na czytelnika 
„niezależnego” kwartalnika „bruLion”. Pisma, którego 9 już numer pracowicie wypełnia 
kilku raczej nieznanych, ale zapewne bardzo odważnych młodzieńców. Poprzednio już 
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zwrócili na siebie uwagę arogancją i programowym nihilizmem, teraz jednak przekro-
czyli granice, w których mogą być tolerowane nieodpowiedzialne wybryki2 .

Szczęśliwie nasz bohater nie uciekał tak dalece w  egzystencjalne odmęty ludzkiego Ja, 
w całej swej gnuśnej cielesności zwrócił się aprogramowo w kierunku metafizyki i poezji filozo-
fującej. Brnąc poprzez ocean spostrzeżeń, czerpiąc garściami z pokładów teraźniejszości, od-
grzebał Świetlicki współczesną mentalność i począł zamykać ją w obrębie równoważników zdań. 
Lapidarne formuły wierszy, pozornie niekompletne szyki wyrazów układające się w bełkotliwy 
i nieznaczący ciąg przypominający pijackie gadanie – oto portretowe wyznaczniki stylu młodego 
nonkonformisty, kontestatora będącego na tyle anty, że aż wpisującego się w tło rzeczy zasta-
nych. Zanika podmiotowość autora na rzecz wyraziciela poglądów masy. Synonimów rozkrzy-
czanej tłuszczy szukać należy w stłumionym tumulcie artystycznej wypowiedzi rozproszonej na 
siedemnaście tomików poezji, kilka powieści i niezliczoną masę tekstów rozproszonych.

Ze wszystkich przejawów artystycznej kreacji Świetlickiego melorecytacja znajduje współ-
cześnie największe uznanie. Pięćdziesięciolatek z bagażem doświadczeń świadomie spisanych 
na wszelki wypadek wspomagany gitarowym brzmieniem i  rockową aranżacją wypada dużo 
bardziej wiarygodnie aniżeli rozkrzyczany młodzieniec masturbujący się na Rynku Głównym 
w Krakowie w imię sztuki manifestu i artystycznej swobody. Nieprzysiadalność wymaga polemi-
ki z komercyjnością bycia muzykiem. Ciężko w tym miejscu mówić o muzyce, raczej o poetyckim 
rzępoleniu, co dla autora Ogrodu koncentracyjnego stanowiłoby wyraz najwyższego uznania.

Paradoksem numer dwa będzie współczesna potrzeba refleksji, rozumiana jako chęć 
zatrzymania się i  przyjrzenia z  bliska otaczającym nas problemom. Nieprzysiadalność  
w sensie motorycznym, pojmowana jako strategia pozostawania w ciągłym biegu, wyklucza po-
święcenie uwagi rzeczom istotnym – dostrzeganiu rzeczowości w ich istocie, czy może raczej 
istoty ich rzeczowości? Znów do głosu dochodzi futurystyczna kategoria prędkości, flaneryzu-
jąca postawa turysty-podróżnika. Refleksja przychodzi w miejscu, w którym ów aktualnie się 
znajduje. W doświadczeniu rzeczy „tu i teraz” wyraża się Heideggerowska hermeneutyka. Dalej 
idące interpretacje pokażą jednak bliski związek poezji Świetlickiego z niezwykle ciekawą teorią 
polisystemów w odniesieniu do dekonstrukcji ogółu zjawisk semiotycznych. Punktem wyjścia 
będzie w tym miejscu założenie, że celem tak zarysowanej teorii jest wykrycie praw rządzących 
różnorodnością i  złożonością zjawisk, nie zaś sama ich rejestracja i  klasyfikacja. Nieprzysia-
dalność posiadać będzie zatem status ontyczny, nacechowany rozumieniem i zastosowaniem 
określonego wzorca zachowań w obliczu otaczającej nas rzeczywistości – neutralność też jest 
pewnym schematem postępowania, wyrażającym duchową bierność niepodyktowaną w żad-
nym wypadku niepewnością czy bojaźnią.

Będzie zatem nieprzysiadalność postawą wnikliwego podglądacza-kontestatora, wpisu-
jącego najdrobniejsze szczegóły i obserwacje w prozę życia. Życie, jakie podgląda i najczęściej 
relacjonuje podmiot mówiący w wierszach Świetlickiego, to zlepek scen prozaicznych i pozor-
nie błahych, codzienne czynności i  powtarzane w  nieskończoność ceremoniały. Nadają one 
jednak temu życiu pewien constans. Trwałość wynikająca z repertuaru słów, gestów i zachowań 
jest wyznacznikiem otaczającej nas codzienności. Niestety, codzienność w swej wspaniałości, 
opisywana feerią barw i doznań, przyrównywana do eksploracji rozświetlonego ogrodu, zyskuje 
w końcu wymiar polski – m.in. w tytule pierwszej płyty Świetlików, Ogrodzie koncentracyjnym .
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Polska codzienność, opisywana najlepiej w stanie „delikatnienia”, jawi się jako konglomerat 
kontrastów, gdzie koegzystują obok siebie posocjalistyczne blizny i kapitalistyczne monumenty 
sygnowane przez sieć restauracji McDonald’s; gdzie labirynt ulic i miejskie zakamarki stanowią 
plątaninę ludzkich typów nierozpoznawalnych gdziekolwiek indziej poza naszym krajem. Byto-
wanie bohatera, który wyłania się z kart tej poezji – neurotyka, samotnika, by nie powiedzieć, 
niezdolnego do współżycia socjopaty, podobnego do Adasia Miauczyńskiego z filmów Marka 
Koterskiego, intelektualisty zrażonego marazmem codzienności, snującego się od kanapy po 
brzeg parapetu – wyznaczają zakamarki domu: okna, strychy, piwnice, a także często odwie-
dzane, zachowane w pamięci miejsca w przestrzeni miejskiej. Flaner, który szuka sensu bycia, 
przestaje być flanerem. Nie interesują go reminiscencje i świadomość przeszłości, pochodzenie, 
ale teraźniejsza podróż i towarzyszące jej doświadczenie.

Według mnie podstawowym paradoksem nieprzysiadalności jest absurdalna niechęć do 
wszystkiego, co potrzebne, i ogólna niechęć do zmian. Brakuje ostrożności, ale przecież w posta-
wie tej śmierć i obawa współistniały nawzajem. Obecnie można mówić o egotyzmie twórcy, który 
wyraża się w lapidarnych formułach z nadrzędnym zwrotem w kierunku swego udręczonego Ja. 
Awangarda i innowacja ustąpiły podporządkowaniu i chęci uporządkowania po pięćdziesięciu la-
tach. W wywiadzie dla „Newsweeka” z 31 maja 2011 roku na zarzut Roberta Ziębińskiego:

Bo pan po prostu chyba lubisz być sam i wszystko po swojemu robić, nie oglądać się na 
innych, nie słuchać. Przypisanie pana do słynnego pokolenia „Brulionu”, czyli młodych 
gniewnych polskiej poezji na przełomie lat 80. i 90., też musiało chyba irytować. [Świe-
tlicki odpowiada:] gdzieś przypisanym należy być3 . 

W  tych słowach wybrzmiewa ostatni paradoks. Nieprzysiadalność nie jest już w  cenie. 
Ziębiński drażliwie w którymś miejscu zauważa: „jakaś skromność i dystans jeszcze w panu się 
tli […], czy jeszcze jest w panu coś z tego chłopaka, który pisał Zimne kraje?”. Po czym dodaje: 
„młody Marcin był obserwatorem rzeczywistości wkurwionym, wiecznie znerwicowanym, a te-
raz dojrzały Marcin to kwintesencja zblazowanej ironii”. Świetlicki odpierając zamierzony atak 
stwierdza: „Co mnie denerwuje? Nadęcie. Roszczeniowość. Celebrowanie. Włażenie do dupy 
prominentom. Pisanie esejów na zadany temat”. Z tym ostatnim zgadzam się i ja. Paradoksalnie, 
świetnie bawiłam się przy wynajdywaniu kolejnych paradoksów.





105
SPIS TREŚCI

obudziłem się nagle, 
żeby błądzić? 
 
iść

Ryszard Krynicki, *** [nagi, obudziłem się nagle…]1

Uwagi wstępne, czyli dokąd 
według zamierzenia prowadzi droga

Na początku tej małej literackiej podróży nieprzypadkowo powołuję się właśnie na te sło-
wa Ryszarda Krynickiego w nadziei, że ich przesłanie będzie mi przyświecać w trakcie pisania 
i stworzy doskonały punkt wyjścia do podejmowanych rozważań. Jak wiemy, błądzić jest rzeczą 
ludzką, co więcej, popełniane błędy mogą być przydatne. Pytajnik mówi nam jednak jasno: nie 
to jest tu najistotniejsze i najpewniejsze. Unikalna i pewna jest droga, to na „iść” trzeba, a nawet 
należy, skupić się najbardziej. Iść, to znaczy żyć, to znaczy tworzyć, to znaczy przede wszyst-
kim podążać przed siebie. Drogę tę poprzedza w  przywołanym wierszu nagłe przebudzenie 
– doświadczenie niestabilności gruntu, który mamy pod stopami, egzystencjalnej niepewności, 

W podróży

Sylwia Miśkowiec
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która przychodzi zupełnie niespodziewanie. Zwiększa to szansę popełnienia błędu, lecz choć 
odnalezienie się na „nieznanym dworcu”2 jest trudne, trzeba nam podjąć wyzwanie, jakim jest 
świadome życie samo w sobie. Zawarte w motcie słowa pojawiły się dopiero w zmienionej wersji 
utworu*, niemniej myślę, że można je uznać za swoistą rękawicę, jaką podnosi Krynicki na po-
czątku swojej literackiej drogi, decydując się na tworzenie poezji, „co ocala”3 – a przynajmniej 
taki stawiając sobie cel. Przed czym i  jak ocala ta poezja współczesnego czytelnika? To jedno 
z głównych pytań, jakie chciałabym sobie postawić.

„W twoim małym kraju na planecie Fantasmagorii…”4 . 
Złożoność świata przedstawionego

Świat, w którym porusza się podmiot, jest skomplikowany, wieloznaczny – i taki też spo-
sób opisu wybiera w związku z tym Krynicki. Jak dookreślić tę przestrzeń? Wiemy oczywiście, 
jak wyglądały lata 70. i 80. minionego wieku w Polsce: była to rzeczywistość ze wszech miar 
nieprzyjazna, zarówno w odniesieniu do środowiska, jak i sfery życia społecznego, politycznego 
oraz codzienności przeciętnego obywatela. Charakter otoczenia podmiotu lirycznego najlepiej 
oddaje cytat z  utworu Moja żona walczy o  ochronę naturalnego środowiska człowieka – me-
tonimicznego człowieka, który spędza dni „[…] w spazmatycznym wnętrzu / pełznącego bez 
ruchu jak szary lodowiec / miasta z rdzy i betonu […]”5. Sądzę, że to zbyt celne porównanie, 
by dopełniać je dodatkowym komentarzem, warto natomiast zauważyć niezwykłą ironię tego, 
że trzeba walczyć o ochronę środowiska naturalnego człowieka – jakby należał on do zwierząt 
zagrożonych wyginięciem. I choć nie grozi mu realne wyginięcie, na pewno czuje się zagrożony 
przez wszechobecną atmosferę podejrzenia (Otwarcie), inwigilacji (Jeżeli otworzysz ten list), bo-
wiem władza wkracza w nawet najbardziej prywatne sfery życia obywatela. W celu zdobycia nad 
nim kontroli posługuje się wszelkimi dostępnymi środkami: przemocą – wysyła żołnierzy, wozy 
bojowe; mediami – symbolizujące propagandę gazety będą „zarażać wścieklizną, toczyć pianę, 
/ dobijać ofiary, / płaszczyć się przed siepaczami”6; sloganami, których pustotę ośmiesza po-
eta wielokrotnie, szczególnie w Świat jeszcze istnieje czy w Może tylko. Nie potrafiąc zapewnić 
ekonomicznej równowagi, tudzież normalnych warunków do życia i rozwoju ludzkiego, władza 
„zmusza […] do wiary w kłamstwo”7, do udawania, że wszystko jest w porządku.

Zbliżenie na Polskę w tamtym czasie nie może jednak przysłonić nam tego, że spostrze-
żenia poety mają szerszy kontekst. Mówią o zbrodniach faszystów w różnych krajach, o bo-
lączkach ówczesnego świata. Dużo jest w dorobku Krynickiego charakterystyk planety Fanta-
smagorii, dokładnych i uderzających, jak choćby Przedmieście albo Podróż pośmiertna (III). Tak 
chory system – tak chory świat – nie może trwać.

I rzeczywiście podskórne napięcie, przeczuwanie nadchodzącej zmiany (Świat jeszcze ist-
nieje) okazują się słuszne. Naiwne byłoby jednak oczekiwanie, że teraz wszystko będzie idealne. 
Świat z jednej strony niesie w sobie doświadczenia wojny, zbrodni, zła, od których nadal się nie 
uwolnił, z drugiej – rzuca się w wyzwoloną nowoczesność. To świat „byznesu”, programów te-

*   O historii zmian pisze M. Stala w artykule Purgatorium (Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce, Kraków 1991, 
s. 171).
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lewizyjnych, reklam, jadu, w którym wartość prawdy jest mierzona wartością jej akcji, a dziecko 
może się stać Hauptgewinn – główną wygraną. Nie wymaga ten świat dłuższego opisu, bowiem 
wszyscy go doskonale znamy z mediów i własnych obserwacji.

Jest wreszcie oprócz tego świata realnego płaszczyzna metafizyczna, na której istnienie 
spotyka się z nieistnieniem, rzeczywistość przegląda się w „lustrze, odblasku nicości”8. To do-
świadczenie możliwe jest dzięki wrażliwości podmiotu, który opisuje niezauważonego przez 
nikogo Chrystusa przemierzającego ulice, przedstawia surrealistyczne sytuacje (Zabawa języ-
kowa, Jak utraciłem dziewictwo) czy przywołuje i  jednocześnie styka ze sobą postaci poetów, 
filozofów, malarzy. To przefiltrowanie kulturowego dziedzictwa przez pryzmat jednostki daje 
fascynujące i  unikatowe rezultaty, podobnie zresztą jak rzeczywistość interpretowana przez 
poetę odkrywa się inaczej, niż kiedy my patrzymy na nią na co dzień. Ten wewnętrzny świat 
podmiotu koegzystuje, lub inaczej: przenika się, ze światem zewnętrznym, czemu chciałabym 
poświęcić teraz kilka słów.

Relacje między poetą-podmiotem a rzeczywistością 
i ich wpływ na siebie

W tym miejscu chcę pochylić się znów nad przywołaną na samym początku metaforą 
obudzenia, związanego nierozerwalnie z rozpoznaniem siebie i świata. Wyżej postarałam się 
krótko zakreślić, jak wrogi charakter mają te realia, a  co za tym idzie, skąd bierze się od-
czuwanie nagości, niepewności, obcości wobec otoczenia. Powiedziałam także uprzednio, że 
udanie się w podróż sugerowaną ostatnim wersem to życie świadome – w znaczeniu całkiem 
prostym (świadomość możliwości porażki, trudów drogi) i tym dotyczącym misji poezji (świa-
domość tego, jaka jest rzeczywistość). Rozpoznając bowiem, jaka jest rzeczywistość, stajemy 
przed wyborem – nie zgadzamy się na nią i próbujemy ją zmienić lub akceptujemy ją. Prawdzi-
we obudzenie w nieprzyjaznej rzeczywistości pełnej zła powinno jednak wiązać się z decyzją 
o aktywnym działaniu.

Tak też postępuje Krynicki. Jego wczesna poezja to swoiste „wyrażanie egzystencji świa-
ta”9, opis tego, jak wygląda, jaka jest rzeczywistość, to relacja o  świecie tak absurdalnym, że 
zdawać się może nie do uwierzenia dla przyszłych pokoleń, przez co jeszcze bardziej zasługuje 
na zrelacjonowanie  – „Atlantolodzy przyszłego czasu, […] my naprawdę istnieliśmy”10 – i uzu-
pełniając innym utworem – „[…] nawet nasze nieme kości powiedzą // w jakich żyliśmy cza-
sach”11. Uważam, że to sprawozdanie dużo bardziej oddziałujące na emocje i przez to bardziej 
odciskające się na czytelniku niż suche podręcznikowe relacje, choć też potrzebne kolejnym 
pokoleniom, którym doświadczenie PRL-u  jest nawet nie tyle obce, co dalekie. Ale to poezja 
pisana nie tylko z myślą o przyszłych pokoleniach, lecz też dla budzenia świadomości we współ-
czesnych poecie ludziach. Zbyt często bowiem pozostajemy obojętni wobec zła, przekonani 
o własnej niemocy. Wiersze Krynickiego demaskują obłudę rzeczywistości – „zwielokrotnione 
kłamstwo”12, podwójność myślenia w obliczu cenzury (Zewnętrzna, wewnętrzna), fałszowanie 
nie tylko teraźniejszości, ale i  przeszłości – „pamięć jest wrogiem obywatela”13. Jego utwory 
z ironią odsłaniają lęki i słabość władzy, która „cierpi na lęk wysokości”14, a „Żeby wyjaśnić wiele 
zbrodni / ministerstwo spraw wewnętrznych / nie musi szukać zbyt daleko”15 .
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Nie koniec na tym. Jest to aktywna niezgoda na rzeczywistość, której nie wystarcza samo 
odsłonięcie prawdy, lecz szuka środków konkretnego wpływania na ludzi, a co za tym idzie, po-
średniego oddziaływania na świat. Stąd stosowanie drugiej osoby liczby pojedynczej i pierwszej 
osoby liczby mnogiej w niektórych utworach, a więc jasne przesłanie: to odnosi się także do cie-
bie, ty, który to czytasz. Stąd uszczypliwe spostrzeżenia, jak w wierszu Od pewnego czasu, stąd 
wskazania co do moralnego postępowania w czasie próby, ukazane chociażby w niezwykle wy-
mownym Mówiąc, stąd wreszcie głośne wezwanie wprost: „Żołnierze, nie strzelajcie do nas!”16 .

Współczesność niesie ze sobą zagrożenia nieco inne, choć nie mniej poważne. Odmienna 
musi być w związku z tym także reakcja autora-podmiotu na to, w  jakim kierunku idzie świat. 
Niezgoda na zło w ludzkim postępowaniu pozostaje więc cały czas tak samo wyraźna, zmienia 
się jednak forma jej wyrażania. To już nie poezja opisu absurdalnego otoczenia i oczekiwania, na-
woływania zmiany. Określiłabym ją raczej jako poezję komentarza, którego zadaniem jest wska-
zywanie tego, co niewłaściwe, niedobre, niepiękne. Mogłoby się wydawać, że świadomość tego 
nacechowania części składowych świata powinna być oczywista, a jednak – trzeba podkreślać, że 
humanitarna rzeź to sprzeczność absolutna (Humanitarny ubój), obnażać hipokryzję współczes- 
ności doceniającej zapiski z podziemia dopiero po określeniu ich jako underground (Koniektura)…

Wcześniej źródła prawdziwego, prawidłowego, postrzegania rzeczywistości były dość jasne; 
świat pozostawał wewnętrznie sprzeczny, podwójny, co nie było trudne do obnażenia. Nowo- 
czesność jest bardziej skomplikowana, oparcie się jej zagrożeniom wymaga mocnego zakorze-
nienia w  kulturze, silnego kręgosłupa moralnego. Ta etyka ma swoje źródło w  poezji między 
innymi Herberta, szczególnie w refleksji o języku, który może być zarazem świętą mową i „dzi-
kim mięsem, które rośnie w ranie”17; w twórczości Miłosza, którego przemyślenia o roli poezji 
przyjmuje Krynicki za punkt wyjścia; a wreszcie dziełach Kobayashiego Issy, którego spokojne 
zjednoczenie z naturą w haiku wyraźnie odbija się w twórczości poety. To swoiste braterstwo 
z przyrodą jest pocieszeniem w stechnicyzowanym świecie, gdzie zresztą jedynymi przedstawi-
cielami fauny wydają się pies, z którym łączy poetę specyficzna więź, i zainspirowane Issą ślima-
ki – drobne, wspinające się w różne miejsca, spersonifikowane i tak samo niepewne, zagubione 
jak człowiek. Nie można nie wspomnieć wreszcie, że to etyka zanurzona w chrześcijaństwie; 
proste „Bój się Boga, / którego nie ma // w twym sercu”18 stanowi tego dobitny wyraz. Tę poezję 
konstytuuje oczywiście jeszcze wiele, wiele więcej nawiązań, odniesień, aluzji, ale na wymienie-
nie ich wszystkich trzeba by osobnego eseju.

Na tej samej płaszczyźnie metafizycznej pojawiają się jednak także osobne niebezpieczeń-
stwa, nie w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz jako poczucie zagrożenia nicością, czającą się 
gdzieś na obrzeżach świata – w tym, co się robi i czego się nie robi, bo także „twoje nic […] jest 
/ niezmordowanym mordercą”19 – objawiającą się w horror vacui, z którym nie można się po-
godzić, związaną z konieczną w relacjach międzyludzkich rozłąką. Komentarz do wiersza Nic 
Brunona Jasieńskiego, czyli wiersz zatytułowany Biała plama, staje się tu pytaniem o istnienie 
nicości, pustki, i konsekwencje tego, podobnie zresztą jak wiersz Stuk-puk. Ta nicość przywo-
ływana w całym dorobku Krynickiego† w przeróżnych aspektach staje się największym zagroże-
niem i to opozycja wobec niej stanowi największe wyzwanie dla człowieka.

†   Brak tu niestety miejsca na odwołanie się do świetnego tekstu M. Sukiennik Świat „niedoistnień” Ryszarda Krynic-
kiego („Ruch Literacki” 1996, z. 4, s. 455–466).
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„Podajmy dalej / niebotyczne pismo obłoków”20

Podsumowując więc powyższy wywód, chciałabym powiedzieć, że w tej onirycznej podró-
ży przez obcy, niestabilny świat dorobek poetycki Krynickiego stara się sformułować istotne 
wskazówki co do etycznego postępowania. Nie odnosi się to jedynie do rzeczywistości em-
pirycznej, lecz jest głęboko zakorzenione w metafizyce. W czasie tej podróży nie chodzi więc 
tylko o opieranie się zewnętrznym formom opresji ze strony władzy albo środków masowego 
przekazu, lecz przede wszystkim o ocalenie człowieczeństwa, o istnienie świadome, o pogo-
dzenie się z tym, że „Ślepe? Głuche? Nieme? / Niepojęte? / Jest. Boli”21, co zresztą przekształca 
się w późniejszej wersji w samo potwierdzenie obecności, akceptację: „Jest”. Nie chodzi więc 
tylko o przyziemne sprawy, ale o ujęcie rzeczy w szerszej, wręcz kosmicznej perspektywie – ni-
cość i zło są, istnieją, dlatego właśnie najważniejsze jest, aby się im nie poddać. Ta poezja przed 
tym właśnie ocala – przed biernością, obojętnością, które równoznaczne byłyby pustce. Tym 
przesłaniem – jednym z możliwych przesłań, interpretacji poezji Krynickiego – chciałabym za-
kończyć niniejszy esej.
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Byłeś nocą i dążysz ku nocy. Tęsknisz do niej, bo 
znasz jej łagodność, chłód jej dłoni na twoich po-
wiekach. Dzień był dla ciebie, udręką; noc dawała 
ci wytchnienie. A jednak marzysz o świetle, o po-
lach, o widnokręgach światła.

Edmond Jabès, Księga pytań1

Wiersze Ryszarda Krynickiego nie narzucają się: są dyskretne, ciche, wycofane. Ta z pozo-
ru mało wyszukana, przymiotnikowa charakterystyka mówi o nich więcej niż ubrana w przypisy 
rozprawa. Poezja jest niczym skromne uwagi domagające się zaangażowania na przekór swojej 
nieśmiałości. Tym większe należy im się zainteresowanie, im bardziej od niego stronią. Tym 
bardziej zaangażowana powinna być ich lektura, im mniej rozmowna wydawać się będzie czyta-
na poezja. Tym bardziej, że trudno mówi się o stanach skupienia ograniczających się zwykle do 
kilku ruchów, paru gestów, niknących słów.

Gaszę światło, jestem zmęczony. 
Ledwo tli się we mnie światełko 
twojego snu. 
 
Drży, czuwa2 .

Ciemne pasmo. 
Kilka razy Krynicki

Bartosz Suwiński
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Na początku wiersze autora Aktu urodzenia często traktowały o języku, o przygodach swo-
jego „demiurga”, który tchnął w nie życie, rozpisał w słowach, które przeglądały się we własnych 
semantycznych głębiach, rozkwitały wersami, plątały się w gęstwinie mowy. Opowiadały histo-
rie miłosnych perypetii, zwracając się zwykle z całą urodą ku jakiemuś Ty, którego niechybnie 
wypatrywały z jeszcze wtedy jawnych wzniesień. Opowiadały historie wychodzenia spod dykta-
tury spsiałego słowa, spod jarzma opresji socrealistycznej, którą przez długie lata rzeczona twór-
czość demaskowała. I, aby powiedzieć o kilku rzeczach najważniejszych, coraz zwięźlej, prościej 
poezja ta musiała przejść ową drogę od „szerokich ramion” wierszy do ciasnego uścisku słowa. 
Z dbałością – i wtedy, i potem – o to, by bliskość słów i życia nie była nadmiernie zaniedbana, o to 
by słowa na życiu zaciążyły jak na szalach wagi, odpowiednio dobrane odważniki.

Tylko śniegi, 
tylko woda i ogień, 
tylko ciężka ziemia i lekkie powietrze, 
tylko śmiercionośne żywioły, 
tylko rzeczy martwe 
 
są niezależne 
od swoich dzieł i uczynków3

Nieustępliwość bólu czyha na nas i spoziera niemalże z każdego kąta tej poezji. Bólu ce-
mentującego w cierpieniu swoją komunię z rzeczywistością. Punkty widzenia świata zbiegają się 
w „południku cierpienia”. Poezja Krynickiego nasiąknięta jest krynicą smutku, tęsknotą za lądem 
bardziej stałym, pewniejszym niż ten, po którym stąpamy, wytracamy w końcu siebie pośród dni, 
nie wiedząc, gdzie spocząć, by zaznać otuchy. Rozdarcie, niedopowiedzenie, niedomówienie, 
skrytość i  rozgrzebywanie ran. Opowiadanie sobie tych samych historii, aktualizowanie wciąż 
i  wciąż traum, widm z  przeszłości, a  w  końcu milczenie*. Stop ciszy – kruszec najcenniejszy. 
U Krynickiego to te podróże w zamkniętej przestrzeni myśli, gdzie dostępu wzbrania czarna, usy-
pana z prochu kropka. Wiele spraw dzieje się tu na granicy słów, ciszy, rzeczywistości. W połowie 
pod kuratelą snu:

Biegnie, ucieka 
w kulistym 
śnie.

Jest sama. 
kto usłyszy 
jak szepce o pomoc? 
Budzi ją ból. 

*   Z pewnością słowa Samotności C.K. Norwida mogłyby stanowić dalekie echo sporej praktyki autora Szronu: „Jak 
niewolnik, co ciężkie siłą więzy skruszy / I zgasłe życie w sercu na nowo poczuje, / Tak ja, na chwilę / zwolnion 
z natrętnych katuszy, / Wdzięk i urok milczenia czuję i pojmuję” (Poezja i dobroć. Wybór z utworów, oprac. M. Pie-
chal, Warszawa 1981, s. 21).



112
SPIS TREŚCI

Jest sama. Tylko on 
dzieli z nią teraz

życie4 .

Ból nas odróżnia, jest tylko  n a s z. To pierwsza dyspozycja świata. Zatem poezja w myśl 
tego przekonania musi być operacją na otwartym sercu egzystencji. Potem długie milczenie, bo 
tylko w ciszy zasklepi się rana. Dlatego na granicy wypowiadalnego załamuje się słowo. „I jesz-
cze: żyć w pęknięciu rany, bo ból jest doznaniem najbardziej własnym i zarazem najbardziej spo-
krewniającym ze wszystkim, co żyje, tym, co dzieląc, łączy”5. W potencji streszcza się krynica 
życia. Szyfry, szczątki, ociupiny. Ciemny psalm, który mówi o zagubieniu w kosmosie – w „ko-
smicznej głuszy”, jak powiedziałaby Alina Świeściak – pośród galaktyk, na tle których ludzkie 
życie wydaje się prochem naraz zdmuchniętym przez wiatr, albo o naszej samotności w mowie, 
którą nie sposób się podzielić jak ciałem. Chcemy się zabezpieczyć (ode złego), odnaleźć (w mi-
łości), nie stracić (w codzienności). Postawić wszystko na ostrzu noża: „Nie umiem sobie inaczej 
/ wyobrazić piekła / niż na czubku szpilki”6 .

Zdaje się, że Krynicki powtarza sobie naukę, iż „Każdy człowiek na tym świecie nosi w so-
bie niebo i piekło”, a to, „Co w świetle daje radość, to w ciemności daje smutek”7, dlatego „Nędza 
to prawdziwa żyć na tej ziemi”, ponieważ tak długo, „Jak długo nosimy to kruche ciało, nie mo-
żemy być bez grzechu ani żyć bez zniechęcenia i bólu”8. Poezja autora Niewiele więcej tonuje 
emocje, kluczy swoimi zaułkami, gdzie czasami udaje nam się spotkać rozstrzygalną, choćby na 
chwilę, prawdę istnienia.

Nie wiem, czy mam prawo 
mówić, milczeć, dotykać 
rany. Modlę się. Bez 
słów. On 
 
Wie9 .

Krynicki mówi z pewnego oddalenia. Nie zależy mu na tym, żeby jego głos „uderzał od 
progu”, jest zdecydowanie opanowany, układa się z milczeniem – mówiąc o nim wersem Głębiej 
Juliana Przybosia: „zamilkły z zadumy i żywy z umarłych”10 – ścisza ton, przechodzi w szept. Jego 
głos jest pewny w wycofaniu, śmiały w zaniku. Przynależy mu swoboda i suwerenność. Czę-
sto mówi ze stron, które uchylają się naszemu rozpoznaniu. Świadczy o braku, bólu, rozłamie, 
o rysach na powierzchni rzeczywistości, o naszej potrzebie „niepodległości nicości”, a „Przez 
nicość rozumie nie tylko to, co się przez nicość orzeka, lecz coś całkowicie i  istotnie innego 
i przeciwstawiającego się wszystkiemu, co jest lub może być pomyślane”11. Z pewnością Krynicki 
za Pascalem mógłby stwierdzić: „Wiekuista cisza tych nieskończonych przestrzeni przeraża 
mnie”12, kiedy „Ogień krzepnie. / Nicość nakłada bagnety”13 .

Szukając w geologii odpowiednich etykiet, chętnie przełożyłoby się na poezję Krynickiego 
pojęcie skamieliny, czyli czegoś, co milczy swoją obecnością, co promieniuje jakimś wiecznym 
chłodem, który staramy się pojąć, oswoić. Wiersze byłyby wtedy jak omszałe kamienie, spękane 
mrozem kry, zwyczajne rzeczy w innych, bardziej „głębinowych” stadiach istnienia. Ich ciemne 
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pasmo – rozpięte między urwiskami, gdzie echa obijają się, przepadając w przepaści. Dlatego 
słowa wiersza muszą ważyć, być jak kula u nogi.

Szary szron szeptu, skamielina rozpaczy. Kto dosłyszy 
cichnący psalm ziemi, nieme nawoływania się 
planet, pożegnanie galaktyk. Czarne słońca 
zapadają się w siebie 
w nieludzkim 
 
milczeniu14 .

Bohater tych wierszy „przymierza” do siebie przestrzeń, oswaja spojrzeniem, wychodzi ku 
światłu, choćby to miało za moment zgasnąć. „Podgląda” – mówiąc za Leszkiem Szarugą – „przez 
szczeliny istnienia przebłysków światła transcendencji”15. Obchodzi się delikatnie z własną pa-
letą słów, zagubiony we własnej zadumie. Kapłan celebrujący ryt. „Poeta rozmawia z martwą 
ciszą” – powtarzamy za Pawłem Próchniakiem – „zamieszkującą kamienie. Patrzy w przepaść 
nocnego nieba”16. Stąpa ostrożnie, szuka wyrazu dla swojej przestrzeni. I nieustannie cyzeluje 
swoje wersy. „Nie spieszcie się” – czytamy w wierszu Issa – „słowa i serca”17 .

Reinterpretowanie własnych wierszy jest częstą praktyką Ryszarda Krynickiego. Być może 
ma nam ona mówić o chęci „ponawiania” siebie, przekraczania zastanego horyzontu na rzecz 
nowych, nieco odmienionych widnokręgów, gdzie inaczej załamuje się wzrok poety. Liczą się 
tu niuanse, a zatem inne kąty widzenia, lepiej rozłożone kontury, sprawniejsza kreska – muszą 
mówić nam coś istotnego, a co rozumiałbym jako stan potencjalny wiersza, do którego często 
się wraca, modyfikując to i owo, gdyż samo ćwiczenie, etap pracy nad słowem, niesie autorowi 
więcej korzyści niż wiersz wędrujący w świat. Zatem owo ciągłe schodzenie do poziomu poten-
cji czytałbym jako pracę u podstaw słowa, dla którego w świecie autora Organizmu zbiorowego 
wyczytujemy wielki szacunek. Podsumowując: nie powiedzieć nic ponad to, co niezbędne, nie 
mnożyć słów ponad potrzebę, weryfikować zabiegi własnego pióra, nie ustępować w pracy nad 
poetycką ascezą, bez przerwy szlifującą kontury słów.

Przeszedłem wiele kilometrów, 
zapisałem wiele stron, 
żeby napisać trzy? cztery linijki, 
 
w których się roi od słów18 .

Proste akordy, drogi rozwiązane nagle na stronie. Spojrzenie, które nie odwołuje tajem-
nicy, nie nadwątla nieznanego. Aby lepiej zrozumieć wiersze Krynickiego, trzeba, zdaje się, po-
traktować słowa Paula Celana jako drogowskaz, kiedy ten pisze: „i wsłuchaj się uważnie w ich 
drugi, / za każdym razem drugi i drugi / ton”19. Wiersze Krynickiego są jak koty: idą swoimi 
ścieżkami, nie łaszą się specjalnie, nie są przymilne, trzeba czasu, by się do nas przekonały. 
Powściągliwe w swoim oddaleniu, szukają dla siebie przygód – wszystko odbywa się bez niepo-
trzebnego szumu, bez zbędnych deklaracji.
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Ale my, dzieci nieszczęścia stąpamy 
Po głazach, chwastach i ruinach – głuchych; 
My się przez wielkie pustynie wołamy 
W ciszy bezludnej. My przy źródłach suchych 
Szukamy wody, spaleni zarzewiem20 .

Tam: „na wzgórzu przepaści, / na zboczu błyskawicy stał kiedyś twój dom”21. Tam jak 
u siebie być, tutaj jak gdzieś indziej.
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Wspominam. I znikam na chwilę z teraźniejszości. Nie ma mnie tu, teraz. Jestem tam. 
Tam, czyli gdzie? Jeszcze we mnie? Właśnie we mnie? Czy zupełnie poza mną? Czy mogę 
w tym miejscu, w tym czasie, w tym mikroświecie wytworzonym przez wyobraźnię, a zakodo-
wanym gdzieś w mojej pamięci dowiedzieć się prawdy o sobie? Na to pytanie próbuje znaleźć 
odpowiedź narrator i główny bohater najnowszej powieści Wiesława Myśliwskiego. Ostatnie 
rozdanie to niesamowita historia bezimiennego mężczyzny, który błądzi wśród nazwisk i ad-
resów jak w labiryncie i próbuje odnaleźć siebie. Jest to idealny przykład wykorzystania przez 
Myśliwskiego w jego twórczości elementu retrospekcji, którym włada po mistrzowsku i za-
chwyca swoich czytelników.

Żeby jednak przyjrzeć się bliżej wspomnieniom, zastanówmy się najpierw nad tym, jak 
zdefiniować samo pojęcie pamięci. Jest ona tylko fragmentem ogromnej, niepojętej przestrze-
ni, która składa się na nasze Ja. „Nie mieścimy się we własnej pamięci”1, czytamy w powieści 
dwukrotnego laureata nagrody Nike. Jest to jedno ze zdań, które podczas lektury Ostatniego 
rozdania wstrząsnęło mną jako osobą mającą dużo wspólnego z  informatyką. Jak to? Czyżby 
nasza pamięć nie była, jak mi się zdawało, komputerem lepszym niż jakikolwiek na świecie? Bo 
jak może nim być, skoro nie pomieści nawet swojego właściciela? Oczywiście, mamy jakiś za-
rezerwowany wyłącznie dla nas wycinek rzeczywistości. Cząstkę nadaną nam jak świeżo zade-
klarowanej zmiennej. Ale nasza ludzka pamięć nie wystarczy, aby ją ogarnąć. Znacznie poza nią 
wykraczamy. Nawet nasza pamięć nie ma dla nas odpowiedniej ilości miejsca. Nie jest przecież 
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od zapisywania wszystkiego, co tylko może, od pamiętania, ale od wspominania, jak mówi sam 
narrator powieści.

Pamięć daje nam możliwość obserwacji. Uczenia się. Dostrzegania, że coś było, a  coś 
będzie z takiego lub innego powodu. Wyobraźnia wyświetla nam realizację tych połączeń. Te-
leportuje, gdzie tylko chcemy się znaleźć i gdzie pamięć rozkaże nam się zabrać. Powieść Wie-
sława Myśliwskiego jest takim nurkowaniem, siecią wspomnień głównego bohatera. Chwila 
obecna istnieje po to, by mogła zapoczątkować kolejne zejście coraz głębiej i głębiej. Podobnie 
jak w Cudzoziemce Marii Kuncewiczowej, którą Bruno Schulz w Aneksji podświadomości okre-
ślił jako powieść-portret, ożywiający skamielinę twarzy, z której dopiero wyprowadzana jest 
cała biografia, porządek dyktowany przez czas wydaje się zupełnie nieistotny. Ale dlaczego po-
znajemy bohatera jedynie przez jego wspomnienia? Dlaczego wraz z nim się w nich plączemy? 
Nagromadzenie retrospekcji czyni nas małymi w stosunku do nich. Gubimy się. Widzimy tylko 
ogrom. Dlaczego tak dużo jest tej przeszłości? Dlaczego muzeum pamięci jest warte zwiedza-
nia? Co eksponaty mówią nam o jego właścicielu? A może to nie eksponaty są ważne, ale to, co 
starają się ukryć? To, co jest między nimi – między chwilami? A tam widać pustkę. Bohater nie 
ma w teraźniejszości niczego, co mógłby nam zaoferować. Choć daleko i bez szansy na jakikol-
wiek kontakt, towarzyszymy mu w samotności. Otwiera się przed nami i jest naszym przewod-
nikiem, który wszystko dokładnie tłumaczy, jako kształt zbudowany z przeszłości. W chwili 
obecnej nie ma dla niego miejsca. Nie ma nawet imienia ani nazwiska. Wprawdzie pojawia się 
ono na jego obrazie, w  jednym z  jego wspomnień, ale nie zostaje nigdy wypowiedziane. Jest 
tylko on, czymkolwiek by był lub… nie był. W liście Marii czytamy przecież „będę cię kochać, 
gdybyś nawet nie istniał”2, co może sugerować, że narratora wcale nie ma. Ale czym wtedy 
byłaby ta powieść? Przeszłością nieistniejącą? Nigdy nie wydarzoną? Zmyśloną? W takim razie 
przez kogo? Przez Marię?

A  może to właśnie ze strachu przed niebyciem główny bohater gromadzi te wszystkie 
adresy? Mężczyzna mówi o zdjęciach, że są manią współczesnego człowieka. Bardzo irytuje go 
ten szał zatrzymywania, to, że ludzie potrzebują materialnego dowodu na to, że coś przeżyli, że 
tylko zdjęcie może być w pełni wiarygodnym potwierdzeniem ich doświadczeń. Z nimi czują się 
bezpieczniej i pewniej. Ale czy to, co go irytuje, nie jest właśnie tym, co go najbardziej dotyczy 
i czemu on oddaje się cały? Szaleństwu zapisywania wszystkiego w notesie. Imiona, nazwiska, 
adresy. Gromadzi je jakby tylko one stanowiły o jego istnieniu. Czytamy: „czy moje postanowie-
nie zrobienia z nim porządku nie wynikało również z tego, że zacząłem w nim poszukiwać mo-
jego życia? Prawdopodobnie nie mógłbym go już nigdzie odnaleźć poza tym notesem”, „przecież 
zawdzięczasz mu aż tyle, że możesz powiedzieć do siebie ja”3. On tworzy notes, a notes tworzy 
jego. Są nierozłączni. Wzajemnie od siebie zależni. Czy da się to jakoś ładnie matematycznie 
przedstawić? Napisać wzór na tę zależność? Czy im więcej imion, tym więcej prawdy o głów-
nym bohaterze możemy z nich wyczytać? Czy wręcz przeciwnie – gubi się on w tym bałaganie, 
a nawet znika w nim całkowicie?

Główny bohater w swych przemyśleniach posuwa się do stwierdzenia, że zrobienie zdję-
cia jest pozbawieniem czegoś życia. Czy w  takim razie on, zapisując ludzi, nie pozbawia ich 
człowieczeństwa? Czyni ich tylko ciągiem znaków, który zresztą potem przeważnie nic mu nie 
mówi. Ma książkę liter, niemalże zwłok, trupów, szczątek. Pozostałości po ludziach, nie lepszych 
niż szkielet. Ale szkielet jeszcze jest człowiekiem. Ma jego kształt i jakąś cząstkę jednoznacznie 
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mogącą potwierdzić, kto to był i że w ogóle był. Istniał – on, istota żywa. A imię z doczepio-
nym nazwiskiem, telefonem i adresem, wkrótce i tak muszącym zmienić się na adres niebieski? 
Czymże jest imię? Po co jest imię? Jak ma się do mnie imię?

Kod. String. Zbiór będący wymysłem człowieka. Stworzony do celów porządkowych, ale 
czy porządkujący istotnie? Czy mający aż takie duże znaczenie? Jest imię, ale mogłoby nie być 
imienia. Czy to by znaczyło, że nie byłoby mnie? Wróćmy na początek Ostatniego rozdania:

Jesteśmy nie do uchwycenia w jakiejś stałej formie.
Kto wie, może każdy byt, a tym bardziej człowiek jest z istoty wielobytem, konse-

kwencją tej niekończącej się mnogości wyobrażeń siebie. […] być sobą tak naprawdę 
nic nie znaczy. Aby być sobą, trzeba być kimś, to znaczy wiedzieć, kim się jest. A jak 
możemy to ustalić, zagubieni wśród ciągle zmieniających się wyobrażeń siebie?4

Także jestem, czy mnie nie ma? A główny bohater? Przecież, mimo że ma tak wiele imion, 
jego własnego nigdy nie poznajemy. Jeszcze raz niech wybrzmi dramatyczne pytanie zadane już 
wcześniej – czy on więc naprawdę istnieje? I co to znaczy istnieć?

„Chcę być, być!” – zdaje się krzyczeć bohater Myśliwskiego. A zamiast żyć, żyje życiem 
innych. Tworzy ich, upamiętnia i  zarazem pozbawia życia, czyniąc je swoim, najpierw przez 
wspomnienia, a potem kompresując do bezsensownej plątaniny znaczków. Gdzież więc miałby 
być on, władca notesu, wśród swych wyrazów – poddanych?

Może odpowiedź kryje się w interakcjach. Relacje mówią nam o nim. Czytamy go przez 
innych i wspomnienia z nimi związane. Widzimy jak zachowywał się w określonych sytuacjach 
i jak inni na niego spoglądali. Może tak właśnie siebie szuka? Z innej perspektywy, nie od strony 
swego wnętrza? Może właśnie do tego wnętrza zdąża i dokopuje się przez ciężkie i ostre jak 
łopaty nazwy, dociera do tego, co rzekomo mają w sobie zakodowane?

Istnieje, nie istnieje, ale nawet jeśli nie mamy do czynienia z jego pamięcią, to na pewno 
z jakąś formą pamięci o nim. Kluczowy w twórczości Myśliwskiego jest ten żywioł wędrowania 
od jednej historii do drugiej. Główny bohater jest szyty jak ubrania w warsztacie Radzikowskie-
go. Z różnych nici tworzona jest całość. Uczymy się go jako elementu świata przedstawionego 
w powieści. To nas wciąga i wciąż zmienia nasz sposób patrzenia na bohatera. Odkrywamy co-
raz to różne jego aspekty.

Oprócz skakania wśród wspomnień Myśliwski stosuje również niezwykłe gry z pamięcią. 
Przykładem może być chociażby kwitnąca grusza. Ulęgałka przedstawiona zostaje jako stały punkt 
wciąż przekształcającego się życia głównego bohatera. Raz ukryty w jej gałęziach chłonął świat, 
przygotowując się do przyszłości i wypatrując siebie gdzieś daleko, wręcz nierzeczywiście daleko. 
A innym razem siedział przy oknie i wspominał przeszłość. Przeszłość i beztroskie czasy wyglą-
dania oraz poszukiwania tego, co teraz wydaje się tam właśnie zostawione. Ten paradoks nabiera 
jeszcze większej mocy, gdy Myśliwski wplata do niego relację rodzinną. Narratora ojca i syna zara-
zem – patrzących na siebie, pokonujących wszelkie bariery. Jakby czas nie istniał albo był jedynie 
papierem rozwijającym się przed pamięcią, która zapisywałaby na nim zdarzenia, tak jak narrator 
zapisuje imiona w swoim notesie. W dodatku robiłaby to, mogąc nagiąć rzeczywistość i sprawić, 
by imiona współistniały i widziały się jedne z drugimi, nawet te oddalone w innej metryce. Wi-
działy, istniały, ale nie oddziaływały ze sobą bezpośrednio. Wpływały na siebie, definiowane jako 
przyczyny i skutki, ale nie kontaktowały się w żaden namacalny sposób.
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Podobny zabieg zastosowany jest również, kiedy mężczyzna, czytając list Marii, zaczyna 
ją czuć przez kartkę papieru. „W pewnej chwili nawet poczułem, jakby dotknęła moich palców, 
trzymających ten list, koniuszkami swoich, prosząc, pomóż mi, bo nie jestem pewna, czy powin-
nam to napisać. Powiedziałem, nie pisz. A jednak napisała […]”5. Znów następuje moment trans-
gresji. On trzyma list w swoich dłoniach, Maria dotyka ich delikatnie, tak bardzo, jak tylko może 
uczynić to osoba znajdująca się w danej chwili w odległym miejscu i czasie. To nie ma znaczenia. 
Są razem. Stykają się dwa światy. Rozmawiają.

Teraźniejszość i  przeszłość u  Myśliwskiego przenikają się więc wzajemnie. Taki splot 
możliwy jest tylko dzięki pamięci i wyobraźni. To one, tuląc się do siebie jak kochankowie, 
pozwalają zakochanym Myśliwskiego na bliskość w ich samotności. Na bycie razem gdzieś da-
leko od świata. Świata, w którym ich kontakt, mimo siły uczucia Marii do głównego bohatera, 
zdaje się niemożliwy.

Lektura Myśliwskiego zmienia również nasz sposób patrzenia na świat. Zaczynamy po-
strzegać go jako graf zdarzeń i niezliczonych między nimi połączeń. Wnosi coś nowego do na-
szego życia, stawia wiele pytań i zachęca do przemyśleń nad sensem naszego istnienia i tym, 
co je definiuje. Warto płynąć tą rzeką powieści, by może zamiast głównego bohatera odnaleźć 
w niej siebie, spojrzeć nieco inaczej na własną osobę. Dostrzec w sobie całe otoczenie i ludzi 
dla nas ważnych, których my też przecież zapisujemy – w telefonach czy chociażby na Face-
booku, bardziej współczesnym odpowiedniku notesu narratora Ostatniego rozdania. Warto za-
uważyć pewną analogię powieści Myśliwskiego do Książki Twarzy Marka Bieńczyka. Docieramy 
tam do autora dzięki jego „znajomym” i przez to, jak widzi świat, malujemy jego obraz w naszej 
wyobraźni. W Ostatnim rozdaniu też mamy do czynienia z taką „książką”, Facebookiem-rekwi-
zytem, namacalną wersją portalu internetowego. Świat wspomnień jest więc mimo wszystko 
bardzo aktualny. Zapisywanie ludzi towarzyszy nam, choć możemy nie być tego do końca świa-
domi, i jakaś część nas również w tych zapisanych osobach się znajduje.

Wiesław Myśliwski tworzy – pomimo zagłębiania się w to, co było kiedyś – dzieło współ-
czesne, odpowiadające na nasze potrzeby. Przedstawia w nim bohatera, który tak jak my ma 
problemy z określeniem siebie. A robi to w sposób bardzo szczególny, pozwalający także nam 
zagłębić się we własne wnętrze i rozpocząć poszukiwania.
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Fotografie są […] sztucznymi tworami. Ale ich atrakcyjność polega na tym, że w świecie 
pełnym reliktów zdjęciowych wydają się czymś odnalezionym – nieskomplikowanym 
kawałkiem świata. […] Opierają swój urok jednocześnie na prestiżu sztuki i na magii 
rzeczywistości. Stanowią chmury wyobraźni i ładunki informacji […]1

– pisała Susan Sontag w eseju O fotografii . To, co „odnalezione”, łączące „nieskomplikowa-
ne kawałki świata” z aktem kreacji rzeczywistości, stanowi jeden z głównych motywów prozy 
Wiesława Myśliwskiego, nieustannie koncentrującej się wokół różnorodnych reprezentacji pa-
mięci i zapomnienia. Począwszy od Widnokręgu poprzez Traktat o łuskaniu fasoli aż po Ostatnie 
rozdanie opisy przyglądania się fotografiom stają się szczególnymi figurami pamięci, często ule-
gającej rozproszeniu, „prześwietleniu” i zniekształceniu. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób zdjęcia 
przekształcają się u Myśliwskiego w Derridowskie ślady – dostępne w sposób materialny, ale 
odsyłające do doświadczenia wykraczającego poza linearne i spójne doświadczanie świata, nie-
rozerwalnie łączącego się ze sferą pamięci2 .

Prześwietlenie

Widnokrąg rozpoczyna się opisem zdjęcia przedstawiającego narratora i jego ojca:

Ten mały, chuderlawy człowieczek na fotografii, o wytrzeszczonych oczach, w gabar-
dynowym, jakby za dużym płaszczu i przygnieciony jakby za dużym kapeluszem – to 
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mój ojciec. Obok niego, w  granatowym marynarskim ubranku z  krótkimi majtkami, 
w marynarskiej białej czapce na głowie, w sandałkach i podkolanówkach – to ja3 .

Motyw przyglądania się fotografii stanowi zapowiedź obecnego w całej powieści narra-
tora pełnego dystansu do opowieści o sobie samym i otaczających go postaciach. Zauważalne 
na zdjęciu niedopasowanie ubioru ojca odzwierciedla niepewność usytuowania obserwatora 
i obserwowanego w świecie. Jak pisze dalej narrator: „Matka prawdopodobnie gotuje obiad, bo 
cóż innego mogła robić w tę letnią, słoneczną niedzielę, jak to widać na prześwietlonej słońcem 
fotografii”4. Opis prześwietlonego słońcem zdjęcia tworzony jest u Myśliwskiego poprzez opo-
zycję jasności i ciemności, zniekształcających to, co prezentowane, i nie pozwalających na ca-
łościowe przywołanie minionych zdarzeń. Strumień słońca wskazuje na elementy wymykające 
się poznaniu i nieokreślone, pozostające – jak postać matki narratora w dniu wykonania zdjęcia 
– jedynie w sferze domysłu i prawdopodobieństwa. Przyglądanie się fotografii pozwala pamięci 
narratora ożywić ślady tego, co minione, między innymi w sferze języka – narracja płynnie prze-
chodzi do sensualnego obrazu mieszkania u dziadków, pełnego barw, zapachów i dźwięków, 
brzęku talerzy wyciąganych przez babcię.

Po chwili opis zdjęcia rozpoczyna dalszy ciąg historii narratora i jego ojca:

Idziemy z ojcem w kierunku Zieleńca, a może Głębokiej Drogi albo Dziewiczej Góry. 
Trudno to odgadnąć z  fotografii. Jej brzegi każą nam się ścieśnić. […] Nawet bujne 
liście na kawałku gałęzi wystającej z boku fotografii […] nie mogą się przebić przez tę 
szarość, choć zapewne broczą zielenią5 .

Brzegi fotografii w fizyczny sposób wyznaczają w literackiej strategii Myśliwskiego grani-
ce pamięci – wszechobecna szarość jest zarówno materialną własnością fotografii, jak i cechą 
pamięci narratora, próbującej wydobyć z oglądu fotografii szczegół, punkt wyjścia do przywo-
łania wspomnienia. Pamięć związana jest z  pracą zmysłów rejestrujących kolory, strumienie 
światła i wrażenia są bardziej znaczące od samego biegu wydarzeń.

Relacja pomiędzy światłem i  cieniem odzwierciedla w  Widnokręgu opozycję radości 
i smutku. Całą powieść zamyka przyglądanie się przez narratora innemu zdjęciu, na którym, 
jak mówi: „[…] moja pochylona głowa wyłania się zza brzegu fotografii jakby jakiś cień nad ra-
dością Pawła, a nawet ma się wrażenie, że tę radość, którą płoną jego rozwarte, uniesione ku 
mnie oczy, zakłóca. Ta radość niczym słońce rozświetla fotografię”6. Kluczową rolę w procesie 
przypominania odgrywa u Myśliwskiego spojrzenie: afektywne, pełne radości spotkanie tego, 
kto znajduje się na fotografii, i tego, kto poza nią wykracza; osoby, która „prześwietla” pamięć, 
by dotrzeć do samego jej wnętrza.

Studium i punctum

Powróćmy do opisu fotografii otwierającego Widnokrąg. Narrator koncentruje się w nim 
na drobnym szczególe – oczach ojca:

Trzymamy się za ręce i patrzymy gdzieś w przestrzeń, przed siebie. Ojciec tymi swoimi 
wytrzeszczonymi oczyma, ja wzrokiem skrzywionym przed słońcem. Te jego oczy są 
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najwyraźniejsze w całej fotografii, one jedne wydobywają się z jej szarości. Wydaje się, 
że całe światło słońca tylko w nich się skupiło, przywracając im ich naturalny kolor, nie 
liściom, nie niebu, tylko tym wytrzeszczonym oczom ojca7 .

Oczy, przyciągając wzrok narratora, równocześnie skupiają w sobie światło przywracające 
im naturalny kolor. Wzrok, wydobywając drobny szczegół z jednostajnej szarości zdjęcia, ożywia 
to, co minione – światło w metaforyczny sposób staje się odbiciem pracy pamięci, poszukującej 
śladów obecności podmiotu.

W swoim najsłynniejszym studium o fotografii Roland Barthes wyodrębnia kluczową dla 
percepcji fotografii różnicę pomiędzy studium a punctum. Pierwsze z pojęć oznacza ogląd pod-
legający całościowej, niezagłębiającej się w detale percepcji, drugie natomiast – szczegół, „to, 
co mnie nakłuwa”. Tak opisuje doświadczenie spotkania z punctum: „Ta jakaś rzecz uruchomiła 
brzęczyk, wywołała we mnie małe poruszenie, satori, przejście pustki […]”8. Koncentrując się na 
spojrzeniu ojca, narrator Widnokręgu ożywia pracę własnej pamięci i narracji, w której istotniej-
sze od tego, co rzeczywiście reprezentowane na zdjęciu, stają się coraz dalsze punkty odniesie-
nia – opisywane przez autora Światła obrazu „nakłuwające wspomnienia”9 .

Fotograficzne punctum u Myśliwskiego często niknie lub staje się nieuchwytne – narra-
tor Widnokręgu nie ma pewności, „czy oczy ojca naprawdę patrzą”10. Zastanawiający wydaje się 
również w tym kontekście opis pochodzący z Traktatu o łuskaniu fasoli:

Chciałem panu pokazać niezwykle interesujące zdjęcie. […] Ktoś, kto robił to zdjęcie, 
uchwycił właśnie ów moment, gdy ojciec stoi naprzeciw mnie. […] Niezwykłe na nim 
jest zwłaszcza to, że patrzymy oczy w oczy na siebie. Moje przerażone oczy, którymi 
patrzę na ojca, i twarz ojca ścięta grymasem, a jego oczy wpatrzone we mnie. I zara-
zem obie nasze twarze są widoczne en face. Trudno to sobie wyobrazić, lecz proszę 
mi wierzyć, obie nasze twarze naprzeciwko siebie i obie zarazem en face. Ów punkt, 
z którego zrobiono to zdjęcie, wydaje się fizycznie niemożliwy […]11 .

Niezwykłe zdjęcie w oczywisty sposób łamie zasady realizmu. Wykonanie fotografii po-
zwala na uchwycenie sceny nie mogącej rozegrać się w rzeczywistości, ale prawdopodobnej 
w sferze pamięci. Wspominanie minionych zdarzeń przez obserwację zdjęć staje się przywoły-
waniem nie samych osób, a łączących je śladów i afektów – przerażenia widocznego w oczach 
syna i grymasu ojca. Barthes’owskie punctum fotografii stanowi nieuchwytne miejsce przecięcia 
spojrzeń narratora i  jego ojca. Fotografia łamie reguły czasowości, umożliwia bycie w dwóch 
miejscach naraz. Ciągły ruch twarzy bohaterów wiąże się z  dynamiką procesu zapominania. 
Między twarzami – fotograficznymi reprezentacjami postaci – nie ma u Myśliwskiego możliwo-
ści Lévinasowskiego spotkania12 – podmiotowość bohaterów fotografii nigdy nie jest całościo-
wa, pozostaje w dynamicznej sferze działania pełnej „białych plam” pamięci.

Władza pamiętania, złudzenie zatrzymania

W Widnokręgu zwraca uwagę wielokrotnie powtarzane przez bohaterów zdanie: „nikt we 
wsi nie miał aparatu fotograficznego”13. Jedyną posiadająca go osobą był łowiący ludzi „niczym 
diabeł dusze”14 gefreiter Hanke z posterunku. Posiadanie aparatu staje się równoznaczne z wła-
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dzą bohatera nad materialnymi reprezentacjami wizerunków mieszkańców wsi – a  przez to 
nad doświadczeniem pamięci o nich. Jak pisze Susan Sontag: „Aparat fotograficzny, choć bywa 
porównywany do broni, nie zabija […] – niczym męski sen o posiadaniu pistoletu. […] A jednak 
w samym wykonywaniu zdjęcia jest coś drapieżnego”15. Według autorki Widoku cudzego cier-
pienia fotografowanie jest równoznaczne z przywłaszczeniem sobie fotografowanego obiektu, 
a wizualne poznanie kojarzone jest z zawładnięciem.

Przyjrzyjmy się fragmentowi, w którym narrator opisuje moment, gdy Hanke: „[…] w przy-
pływie chęci samorozgrzeszenia zapragnął zrobić nam zdjęcie”16. Będzie ono tym samym zdję-
ciem, któremu przygląda się narrator Widnokręgu na samym początku powieści. „Może wyda-
wało mu się, że stoi przed wycelowaną lufą, czekając, kiedy padnie strzał. Może nawet mocniej 
ściska moją rękę jak gdyby na pożegnanie. Może pragnie mi coś przekazać, lecz właśnie słowa 
uwięzły mu w  gardle”17. Dźwięk wyzwalanego mechanizmu aparatu kojarzony jest przez ojca 
z dźwiękiem strzału – lęk przed byciem sfotografowanym łączy się ze strachem przed władzą 
mężczyzny. Tak dalej opisuje proces fotografowania mieszkańców wsi narrator Widnokręgu:

A gdy wreszcie skończył to pstrykanie i powiedział, sehr gut, siadał sobie na pniaku czy 
kamieniu i ział, jakby po tym diable tak nie mógł przyjść do siebie.

Ale i Madeje czuli się po tym pstrykaniu nieraz zmachani jak nieboskie stworzenia. 
I stali dalej, jakby nie wiedzieli, czy są jeszcze na świecie, czy już tylko na tej fotografii18 .

Realne istnienie postaci łączy się w niezauważalny sposób z ich fotograficzną reprezen-
tacją – towarzyszy im fizycznie doświadczalne uczucie wykorzenienia z dotychczasowego po-
rządku świata, w którym zapamiętane zostanie jedynie to, co widzialne.

Myśliwski dostrzega niebezpieczeństwo sprawczej mocy fotografii również w Ostatnim 
rozdaniu. Uwaga narratora przeglądającego swój notes – swoisty artefakt pamięci – koncentru-
je się tu także na zdjęciach:

[…] fotografie, zbierają się i zbierają, zwłaszcza gdy ktoś lubi się fotografować, a któż nie 
lubi. To dzisiaj powszechna namiętność, rozbudzona przez namiętność aparatu foto- 
graficznego, który jakby wyszedł naprzeciw narastającemu pragnieniu zatrzymania, 
chociażby na chwilę, upływającego życia, co jest przecież złudzeniem. Ale cóż lepiej niż 
fotografia podtrzymuje w nas takie złudzenia19 .

Wykonywanie zdjęć związane jest z afektywną sferą namiętności, złudzeń i pragnień. Nar-
rator powieści mówi:

W ogóle nie rozumiem tej pasji, żeby tak rzecz, pstrykania, która stała się dzisiaj tak 
powszechna, że zakrawa na coś w  rodzaju epidemii. […] Gdziekolwiek się pojedzie, 
wydaje się, że te nieprzebrane tłumy przewalają się z miejsca na miejsce, żeby tylko 
pstrykać. […] A czasu i  tak nie da się zatrzymać, czas ma za nic nasze zdjęcia. Czas 
wręcz drwi z naszych zdjęć20 .

Wydaje się, że w podobny sposób postrzega „epidemię” fotografowania Sontag:

Wszechobecność aparatów fotograficznych skłania do wniosku, że czas jest ciągiem 
ciekawostek, zdarzeń zasługujących na sfotografowanie. […] Fotograf ukrywa się za 
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aparatem i stwarza maleńki fragment innego świata – świata obrazów, który głośno 
obwieszcza, że przetrwa nas wszystkich21 .

Krytyczny stosunek narratora Ostatniego rozdania do prób zatrzymania czasu poprzez 
fotografię wynika z chęci dotarcia do filozoficznych podstaw wynalezienia aparatu fotograficz-
nego: próby zatarcia „[…] odwiecznego lęk człowieka, że w ogóle jest na świecie”22. Tworzona 
przez fotografię triada istniał–istnieje–będzie istniał stanowi źródło przekonania o przewadze 
materialnej reprezentacji, wyższości śladu nad samym życiem.

Znaczący staje się w tym kontekście fragment wypowiedzi przyjaciela narratora: „gdyby 
nie aparat fotograficzny, nigdzie bym nie jeździł […] A tak wyjmę sobie i widzę, byłem. […] Po-
wiem ci, dzięki tym zdjęciom nigdy nie jestem sam. Zawsze wielu nas w mojej jednej osobie”23 . 
Wielość reprezentacji własnego Ja stanowi pozorną ucieczkę przed samotnością. Jest ona jed-
nak tylko kolejnym ponowoczesnym rozszczepieniem tożsamości, która nie może uchronić się 
u Myśliwskiego przed władzą czasu.

***

Fotografie przynoszą poczucie „zamknięcia świata w głowie jako antologii obrazów”24 – za-
uważa Sontag. Opisywane przez autora Ostatniego rozdania metaforyczne prześwietlenie, przy-
glądanie się fotograficznemu punctum i porzucanie złudzenia adekwatności reprezentacji sta-
nowią literackie obrazy poszukiwania różnorodnych śladów świadczących o tym, co może być 
zapamiętane – i  literacko wyrażone. Zdjęcia są tu jedynie drobnym elementem niezwykle sze-
rokiej kategorii pamięci, która często prowadzi czytelnika jedynie w stronę iluzji, zaprzeczającej 
możliwość odnalezienia prawdy. Jak jednak ujmuje to Myśliwski w słowach jednego z bohaterów 
Traktatu o łuskaniu fasoli: „Kierują nami złudzenia, powodują nami złudzenia. Złudzenia nas pcha-
ją, wstrzymują, wyznaczają nam cele. Rodzimy się ze złudzeń i śmierć też jest tylko przejściem 
z jednego złudzenia w inne”25 . Złudzenie niesione przez fotografię jest jednym z nich.
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Czym jest pamięć? Jak ją zdefiniować? Co to za narząd, organ ludzkiego ciała, ludzkiej 
duszy? Może funkcja rozumu, może rodzaj budowanej na fragmentach rzeczywistych zdarzeń 
wyobraźni? Trudno zdefiniować coś, co egzystuje jako byt abstrakcyjny, którego świadomość 
posiada raczej każdy przeciętnie wykształcony człowiek, a co realnie nie istnieje, nie zostało 
konkretnie ulokowane w ciele człowieczym jak oko czy ucho, choć przecież gdzieś tam sobie 
jednak mieszka-nie mieszka. Pragnienie dojścia do podstawy czynności pamiętania, do samej 
istoty pamięci pozwala jednak na umieszczenie jej w sferze zagadnień psychologii rozwoju po-
znawczego. Pamięć jako narzędzie pomagające w odbiorze świata zewnętrznego, umożliwiające 
analizę, refleksyjny powrót do przeszłości, warunkuje zadanie zmierzenia się z tym, co zdarzyło 
się w przeszłości, było istotne lub zupełnie nieważne, a mimo to zamieszkało w człowieku i po-
zwoliło mu się w nim – często dowolnie, subiektywnie, wręcz egoistycznie – ukształtować.

Wyrafinowany czytelnik, sięgający po książkę dobrą, umownie nazwaną dziełem literac-
kim, jest jak niewinny skazaniec, który z niepokojem oczekuje na wyrok w czasie długotrwałego 
procesu sądowego, zdaje sobie sprawę z niepewności swojego położenia i wie, że od ostatecz-
nych słów postronnej instancji będzie zależał jego dalszy los. Czytelnik, który spotyka na swojej 
drodze dzieło, często ma względem niego pewne wymagania, oczekiwania, żywi nadzieje, trud-
no jednak powiedzieć, aby już przed samą czynnością czytania przybierał – za Umbertem Eco – 
formę modelową1 i zagłębiał się w nie z ukształtowaną wizją odbioru. A jak dzieje się w przypadku 
twórczości Wiesława Myśliwskiego? Zapewne podobnie. Czy jednak po drugiej, trzeciej lekturze 

Pamięć bohatera, 
pamięć człowieka
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nie nabieramy wrażenia, że pojawia się element dominujący, przez pryzmat którego należałoby 
przyjmować te teksty literackie? Nie trzeba kierować, wskazywać, podkreślać – główne zagad-
nienie utworów prozatorskich pisarza czytelnik spotyka już na pierwszych kartach i pozostaje 
ono obecne nie tylko do ostatnich stronic – wszakże żywot utworów literackich nie kończy się 
wraz z zamknięciem książki, lecz trwa dalej w głębi odbiorcy świadomie, nieświadomie, uśpiony 
lub twórczo dynamiczny. Tym przeważającym składnikiem powieściowym jest ujęta w możliwie 
wszelkich aspektach, dogłębnie przeanalizowana, przetransponowana na realny, rzeczywisty 
twór, upersonifikowana, nazwana, ożywiona abstrakcja – Pamięć Ludzka.

Pamięci (u) Myśliwskiego – próba definicji, bohater pamięta, pamięć a bezkres wyobraźni 
– to określenia punktów wyjścia refleksji na temat powieści pisarza, którą można ciągnąć dalej 
w nieskończoność. Każdy z narratorów mówiących jawnie odkrywa przed odbiorcą w sposób 
bezpośredni, w wyniku przywoływania i relacjonowania wspomnień, świadomość czy nieświa-
domość swej pamięci. Dzięki temu zabiegowi zostajemy zapoznani z jej mechanizmem, sposo-
bem funkcjonowania, chciałoby się rzec – egzystencji wśród istot żywych. Myśliwski bowiem 
doskonale udowadnia, że nie jest ona tylko przykładem żeńskiego rzeczownika nieżywotnego 
o znaczeniu powszechnie, pozornie znanym, rozumianym, wytłumaczalnym. Częstotliwość po-
jawiania się słowa „pamięć”, jego rozbudowana semantyka, użycie tego pojęcia w różnych koloka-
cjach, a bardzo rzadko w izolacji, zmusza do zastanowienia się nad kwestią rozumienia i definio-
wania go przez autora. Być może rzeczywiście nie chce on monopolizować znaczenia pamięci, 
stara się podsuwać czytelnikowi możliwe rozwiązania, rozsiewa po całych utworach obiegowe 
jej postrzeganie. Tym samym tworzy coś na kształt społeczno-kulturowego stereotypu – pa-
mięć zaczyna być postrzegana jako wpisane w schematyczne związki wyrazowe, pozornie nie-
poddane głębszym przemyśleniom pojęcie. Takie wrażenie budują również główni bohaterowie, 
których pamięć pisarz wykorzystuje do zbudowania narracji powieściowej. Szymon Pietruszka, 
Piotr z Widnokręgu, bezimienny właściciel notesu z Ostatniego rozdania – ich pozycja społeczna 
i poziom rozumowania raczej nie przekraczają ogólnie przyjętych za przeciętne.

Pojęcie pamięci nie staje się w powieściach Myśliwskiego słowem kluczem. Wysoka czę-
stotliwość jego występowania jest naturalnie zauważalna, nie będąc jednak nastawionym na 
dane zagadnienie, czytelnik nie pokusi się o analizę motywacji autora. Fragmenty o charakterze 
rozmyślań egzystencjalnych czy zwykłego zastanawiania się nad życiem skłaniają do refleksji, 
jednak pamięć – jako obiekt – nie stanowi centrum. Pisarz wykazuje zainteresowanie pamię-
cią jako formą użytkową, którą można wykorzystać w celach praktycznych – do odbudowa-
nia przeszłości, jej analizy, ujęcia aksjologicznego. Jest próbą sprawdzenia możliwości samego 
siebie, swych ograniczeń czy może – granic własnego Ja. Bo przecież gdzie należałoby siebie 
umieścić, gdyby zrezygnować z  tego, co zarejestrowała i przechowała pamięć? Tak jak „gra-
nice naszego języka są granicami naszego świata”2, tak pamięć-strażniczka wyznacza granice 
naszego istnienia, bo poza nią nie ma nas, a jeśli byliśmy, to sami dla siebie musieliśmy stać się 
obcy, nieważni, a w konsekwencji – zapomniani. Dzięki formom, jakie przybierają jego utwory, 
Myśliwski nie musi usprawiedliwiać się z tak rozległej znajomości umysłów i poczynań boha-
terów. Użycie monologu wypowiedzianego jest jednoznaczne z dominacją narratora pierwszo- 
osobowego, z założenia niewszechwiedzącego, ale ograniczonego jedynie w stosunku do siebie 
własną pamięcią. Pozwala to na maksymalne przedstawienie własnej przeszłości, choć zapewne 
bywa ona wizją nieco zsubiektywizowaną i ograniczoną indywidualnym przetworzeniem. Ko-
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rzyścią wynikającą z użycia tej formy jest również możliwość przywołania innych osób – istnieje 
możliwość częściowego ich przypominania. Z taką formą podawczą najpełniej mamy do czy-
nienia w Traktacie o łuskaniu fasoli, Widnokręgu i Ostatnim rozdaniu, poszerzona została ona 
o zasłyszane, zapamiętane dialogi, które są niedoskonałym odzwierciedleniem samych siebie 
już przez samo ich odtworzenie. W Nagim sadzie została natomiast wykorzystana nieco inna 
technika – ciąg wspomnień został ujęty w ramy opowiadanej historii fabularnej, jakże wiernie 
oddanej mimo odległej perspektywy czasowej.

Tytuły powieści Myśliwskiego nie nawiązują do samego pojęcia pamięci, którą można 
uznać za pełnoprawnego bohatera, z  którym inne postaci wchodzą w  różnorakie interakcje. 
Niejednokrotnie mamy do czynienia z realizacją danego tytułu w trakcie akcji – dzieje się tak 
w przypadku Widnokręgu, gdzie nazwa ta pojawia się kilkakrotnie na kartach utworu, a sam 
bohater próbuje się z nią niejako zmierzyć. W Traktacie… natomiast cała narracja zostaje rozwi-
nięta w oparciu o czynność łuskania fasoli, która okazuje się być głównym spoiwem łączącym 
większość wspomnień opowiadacza, te natomiast aktywizują pozostałe, których sama czynność 
łuskania nie byłaby w stanie przypomnieć. Pozwala to bohaterowi na spójną, choć nie chrono- 
logiczną opowieść zlepioną w całość. Zlepioną, bowiem częstokroć w powieściach Myśliwskiego 
nie natrafiamy na jednotorową ciągłość przyczynowo-skutkową. Na całość narracji składają się 
strzępki, urywki wspomnień, czasem obszerniejsze jednostki wspomnieniowe. Myśliwski udo-
wadnia, że należy pojmować pamięć i proces przypominania w kategorii żywiołu, a nie jedno-
stajnego, uporządkowanego biegu myśli. Wielokrotnie pozornie systematyczny tok wspomnień 
zostaje zatrzymany rozwinięciem innej myśli, która pod wpływem impulsu nasuwa skojarzenie 
z inna sytuacją, osobą, zdarzeniem, uczuciem… Taki zabieg można by określić mianem podwój-
nej, pogłębionej retrospekcji, która u Myśliwskiego realizowana jest w sposób przemyślany – nie 
zdarza się pisarzowi pozostawiać czytelnika z wcześniej rozpoczętym, a niedomkniętym wspo-
mnieniem, pisarz zawsze do niego powraca – czasem nagle, niespodziewanie, czasem płynnie 
i niewyczuwalnie.

Spojrzenie na bohatera przez pryzmat jego pamięci, jej wyeksponowanie, pierwszoplano-
wość, pozwala czytelnikowi spojrzeć i ocenić go z zupełnie innej perspektywy. Nie widzimy go 
oczyma narratora, to nie inne postaci podsuwają nam ocenę i interpretację jego zachowań. Sam 
bohater jest sprawcą naszego o nim wyobrażenia, co więcej – to on decyduje, co chce nam o sobie 
przekazać i na ile będzie to prawdziwe, na ile będzie lub nie będzie chciał umyślnie przeinaczyć 
fakty – wierne, prawdopodobne, przystosowane na jego własny użytek. Świadczy to zarówno 
o możliwościach pamięci, jak i o mocy sprawczej głównych postaci utworów Myśliwskiego – na-
wet najszczersza chęć oddania swych wspomnień może pozostać niezrealizowana ze względu 
na nasze wewnętrzne, niezależne od nas ograniczenia. Czy możliwe jest odnalezienie momentu, 
w którym pamięć łączy się z wyobraźnią? Oba procesy mają zdolność przenikania się, wyobraź-
nia wpływa na pamięć, modyfikuje ją, nieumyślnie przeinacza wspomnienia. Rola wyobraźni 
i fantazji także nie pozostaje Myśliwskiemu obojętna. Często łączy on oba pojęcia, tym samym 
wskazując na nieudolność, nieporadność ludzkiej pamięci. Czym innym jest jednak wyobraźnia, 
a  czym innym kłamstwo, którego celem jest świadome, interesowne wprowadzenie zmiany. 
Bohaterowie ukształtowani przez pisarza dążą zawsze do wiernego oddania swych wspomnień, 
obce jest im kłamstwo pamięci. Wyobraźni nie da się ujarzmić, nie jest kategorią moralności – 
tak jak opozycja prawdy i kłamstwa – aby można było ją wartościować. Słowa, które nie zostały 
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wypowiedziane, wyobrażenie, może nawet bliskie rzeczywistemu, emocja, która pojawiła się po 
czasie – te czynniki między innymi mogą wpływać na zatrzymane w naszej pamięci pamiątki. 
Prócz wyobraźni ma w tym swój udział także czas. Po latach pamięć staje się pełna, nabrzmiała, 
niby uporządkowana – może zacząć uwierać, może samoistnie pozbyć się swej części, może nas 
zupełnie opuścić. I chyba dopiero ostatnie z wymienionych w pełni uświadamia nas o jej ogrom-
nej wartości, niezbędności. To właśnie utrata pamięci utwierdza człowieka w jego bezradności, 
życiowej nieporadności, znikomości wobec świata.

Pamięć pełni funkcje niemalże wszystkich zmysłów jednocześnie. Rejestruje barwy, wraże-
nia, zapachy, smaki. Pamięć zaskakuje wtedy, gdy w najmniej oczekiwanej chwili potrafimy przy-
pomnieć sobie coś dawnego, dalekiego – wystarczy niepozorny bodziec lub odpowiednio kon-
tekstowe zdarzenie. Analogicznie można porównać ją do duszy – istnieje, choć bardziej utwierdza 
nas o tym nasza własna wiara, gdyż brak jest namacalnych dowodów. Gdzie w  istocie ludzkiej 
ma swe miejsce pamięć? Czy punkt uznawany za ośrodek pamięci w mózgu jest właśnie tym, co 
rejestruje każdą chwilę egzystencji poszczególnych osób, jednym pozwalając na pozostanie, inne 
odsyłając w – także ważną dla Myśliwskiego – niepamięć? Obrazy wywoływane z pamięci należy 
nazwać kreowanym przez nas, subiektywnym obrazem teraźniejszego i przeszłego życia. Nie-
możliwym jest opuszczenie czy porzucenie pamięci, jak i zatrzymanie jej w całości.

Co tak naprawdę skłania do powrotu w przeszłość drogą pamięci? Chęć utwierdzenia się 
w wierze o naszym istnieniu? Chęć zweryfikowania naszego dotychczasowego życia? A może 
odcięcia się od tego teraźniejszego? Może we wspomnieniach poszukujemy ukojenia, bo prze-
cież zwykle to, co było, wydaje się lepsze od tego, co obecnie jest. Inne pytania nasuwają się 
w kontekście samych powieści Myśliwskiego. Czy potrzeba doświadczenia, aby móc siebie sa-
mego usytuować wśród bohaterów powieściowych pisarza i ustosunkować się do nich? Młody 
człowiek może czuć się zagubiony wśród labiryntów pamięci dojrzałej, niemniej jednak może go 
ona uwrażliwić na pojmowanie pamięci własnej. Lektura utworów prozatorskich Myśliwskiego 
buduje świadomość posiadania pamięci, wskazuje, że każdy z nas funkcjonuje podwójnie – w ży-
ciu realnym i we wspomnieniach, nie tylko tych prywatnych, ale i nienależących do nas. Stu-
dia Myśliwskiego nad żywiołem pamięci, jej możliwościami, ograniczeniami, poszerzają obraz 
widzenia świata, który zaczyna być postrzegany przez odbiorcę z zupełnie innej perspektywy, 
który – jeśli się mu poddamy – otworzy nam drzwi do kolejnej warstwy naszej duszy. I do dru-
giego człowieka.
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opowiadałem burzę morską 
walenie się murów 
zboże płonące 
i przewrócone pagórki 
a zapomniałem o tamaryszku1

– pisał Herbert w wierszu zatytułowanym właśnie Tamaryszek. Podmiot liryczny dostrze-
ga to, co pozornie nieważne i  zarazem niezauważalne, bo znikome wśród doniosłych wyda-
rzeń. Za detalem tak drobnym jak tamaryszek kryje się zaskakująca myśl – w chwili ostatecznej, 
jaką jest śmierć bohatera wiersza, znakiem łączności ze światem okazuje się ozdobny krzak, 
wobec którego wielkie wydarzenia tracą nagle znaczenie. Zdolność uchwycenia szczegółu to 
tak naprawdę zdolność dotarcia do istoty rzeczy, porządku świata, sensu życia. Podobnie jest 
u poetki, której twórczość Stanisław Barańczak odbierał jako „realizm konkretnych szczegółów 
zderzony z wizyjnym charakterem całości”2. Poetki, której twórczość wyrażała sztukę patrzenia 
na malarstwo, na drugiego człowieka i na ludzkie życie. Miłosz nazywał ją damą poezji polskiej, 
poetką wykwintną – mowa oczywiście o szczególnie mi bliskiej Julii Hartwig.

Twórczość Julii Hartwig z całą pewnością nie jest jednorodna. Możemy się o tym prze-
konać, eksplorując pierwsze tomiki jej poezji w zestawieniu z tymi późniejszymi. Jeśli przyjrzy-
my się uważnie, dostrzeżemy między nimi wyraźny rozdźwięk. Na czym polega owa różnica? 
Odpowiedź podsuwa nam Grzegorz Kociuba. Jego rozważania na temat dwóch zasadniczych 

Oczy otwarte 
na świat – o poezji 
Julii Hartwig

Aleksandra Janas
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okresów twórczości poetki wydają mi się szczególnie istotne. Początkowo artystkę identyfi-
kuje bez wątpienia metoda „imaginatywno-epifaniczna”3. Charakteryzuje ją przede wszystkim 
chęć poznawania zarówno świata, jak i samej siebie – owa chęć jest głęboko zakorzeniona we 
wczesnych utworach poetki. Towarzyszą jej oniryczne, wręcz surrealistyczne obrazy, których 
naczelnym zadaniem jest maksymalistyczne zgłębienie jakże enigmatycznego świata, a tym sa-
mym uchwycenie życia we wszystkich jego odcieniach. Podmiot liryczny wierszy Julii Hartwig 
łaknie objąć wzrokiem wszystko naraz, przeniknąć istotę bytu na wskroś, a to może przywodzić 
na myśl właśnie epifanię czy też swego rodzaju wizyjność. Warto w tym miejscu przywołać kon-
kretny przykład, by dokładnie naświetlić cechy tej metody pisarskiej:

Pod tą wyspą jest inna wyspa, może jeszcze piękniejsza. 
Ku niej szybuje uśmiechnięta pływaczka, łącząc błyskawicznym łukiem skałę, 
powietrze, wodę. 
Chciałabym widzieć cię naraz ze wszystkich stron, stworze, fragmencie, zawierucho, 
wspaniały obłędzie jasnego umysłu4 .

Jest to utwór, w którym czytelnik ma przed sobą obraz pływaczki. Swoim skokiem prze-
nika ona różne przestrzenie – skały, powietrze, wodę. Czyż odniesienie owego przenikania do 
pragnienia widzenia naraz całości zjawisk nie jest oczywiste? Tak wyraźny maksymalizm po-
znawczy widoczny między innymi w tym utworze wyklucza z pewnością ostrożny racjonalizm, 
spokój, równowagę i  logikę. Julia Hartwig skupia się zatem nade wszystko na doświadczaniu 
świata w całej jego okazałości, a także na przekraczaniu granic naszej egzystencji, mieszczącej 
się w pewnych, zwyczajowych formach. Kluczowe jest zatem jednoczesne doświadczenie życia 
i śmierci – olśnienie tajemnicą.

Ten pierwszy okres stopniowo, krok po kroku, ewoluował ku metodzie „sensualno-me-
dytacyjnej”5 – kolejne niebanalne określenie, którym posłużył się w swym artykule Grzegorz 
Kociuba. Owa metoda miała szansę zaistnieć właśnie na drodze dojrzewania. Należy zatem pa-
miętać, że nie była to nagła zmiana polegająca na kategorycznym odcięciu się od przeszło-
ści. Jakaż jest więc dojrzała odsłona poezji Julii Hartwig? Objawia się ona przede wszystkim 
w sile szczegółu, który przybliża nas do nieuchwytnej rzeczywistości, podobnie jak tamaryszek 
w wierszu Herberta. Liczy się bowiem detal i konkret, nawet jeśli dotyczy on czegoś pozornie 
abstrakcyjnego. Poetka skupia się na realiach, które są dostępne zmysłom. Czyni to chociażby 
poprzez drobiazgową kontemplację pejzaży, dokładny ogląd szczegółów – to wszystko prowa-
dzić ma czytelnika od identyfikacji z detalem do refleksji nad ostatecznym sensem i celem na-
szego życia. Ów drugi okres twórczości Julii Hartwig odkryć możemy w całej okazałości w to-
mie Zobaczone. Szczególnie obecne jest w  nim wyczulone oko poetki na wszelkiego rodzaju 
drobiazgi, niuanse, które kryje natura. Już sam tytuł tomu jest niesłychanie istotny. „Zobaczone” 
to wszystko to, co Julia Hartwig zdołała ujrzeć i co wydało jej się szczególnie ważne. Wychowa-
na w rodzinie lubelskich fotografików, od nich uczyła się sztuki patrzenia. Ukształtowana w ten 
sposób artystyczna wrażliwość pozwoliła jej wydobywać ze świata to, co w nim najpiękniejsze 
i najważniejsze zarazem. W jej poezji zmysł wzroku jest w stanie zastąpić wszystkie inne zmysły.

Wiersz Podróż pociągiem z tomu Czułość w pełni odpowiada metodzie pisarskiej opartej na 
uobecnieniu realistycznych szczegółów, na których zatrzymuje się wzrok. Utwór oddaje wraż-
liwość poetki na obraz. Julia Hartwig pisze:
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Wybrzeże morskie czarne zalewy rzek 
przejrzyste obszary nieba między gałęźmi drzew zimowych 
nagły rozrzut mew w górze jak otwarty z trzepotem wachlarz 
jeziora z migotliwym słupem światła po którym porusza się pojedyncza łódź6

Przedstawiona w utworze podróż pociągiem to swego rodzaju metafora życia jako nie-
ustannej wędrówki, w której ciekawość świata polega na chłonięciu obrazów za oknem. Są one 
odległe, nie możemy ich dotknąć, widzimy je tylko z daleka. Jedyną okazją do tego, by dokładniej 
przyjrzeć się owym widokom, jest postój:

teraz biały kościół teraz droga i na wzgórzu baraczek 
gdzie ktoś czeka na tego co znosi właśnie walizkę na peron 
i naciskając czapkę na uszy rozgląda się po okolicy7

Ale nawet to chwilowe zatrzymanie nie przybliża bezpośrednio do otaczającej nas rzeczy-
wistości, nie pozwala na pełne uczestnictwo w niej. Człowiekowi została zatem przypisana rola 
obserwatora, który może wydobyć z bogactwa świata jedynie przypadkowe szczegóły – „zło-
te łachy piasków”, „metalowe bańki” czy też „biały kościół”. Ludzie rejestrują migające obrazy 
i chłoną je. Julia Hartwig nie pozwala nam zapomnieć – owe obrazy wzbogacają nas. Kryje się 
w tym swoista koncepcja świata – to, czego doświadczamy, jest ciągłą zmiennością i nieuchwyt-
nością świata zewnętrznego, którego nigdy nie będziemy w stanie w pełni poznać, zawsze bo-
wiem pozostaną pewne nieodkryte miejsca, ludzie, zdarzenia. Ponadto poetka podkreśla, iż to, 
co rejestrujemy, nie podlega jakiejkolwiek selekcji – o czym świadczyć mogą przywołane wyżej 
„złote łachy piasków” czy „metalowe bańki”. Podróż pociągiem utwierdza nas także w przeko-
naniu, że dla Julii Hartwig to oczy, jako narzędzie i zmysł wzroku, są bez wątpienia dobrodziej-
stwem największym – „o królestwo moich oczu o wspaniała radości patrzenia”8 .

Zdolność patrzenia pozwala nam brać udział w uczcie smakowania świata. Dzięki wszyst-
kim namacalnym szczegółom, które widzimy i o których mówi Julia Hartwig, przeczuwamy jed-
nocześnie obecność tego, co jest metafizyką, znakiem jakiegoś wyższego porządku.

W  wierszu Spojrzeć z  tomu Zobaczone również obcujemy z  obrazem zarejestrowanym 
wzrokiem, a zatem z nawiązaniem do twórczych zasad poetki. Mamy tu jednak do czynienia 
z patrzeniem podwójnym:

Mężczyzna w grubej zimowej kurtce stojący nieruchomo 
na zakrzewionej wysepce wśród rozlewiska rzeki 
O spojrzeć jego oczami 
zobaczyć leśny pas na horyzoncie 
i poczuć pustkę nierozbudzonych jeszcze łąk 
pod szaroburym bezbarwnym jeszcze niebem 
Uspokoić serce cichą nijakością9

Podmiot liryczny obserwuje mężczyznę w grubej zimowej kurtce i pała ogromnym pra-
gnieniem, by ujrzeć świat oczami tego człowieka. Chce zatem zobaczyć rzeczywistość z zupeł-
nie innej perspektywy. Podąża za wzrokiem mężczyzny i dostrzega nijakość. Podmiot wydaje 
się wychodzić z założenia, że inni ludzie widzą właśnie ową nijakość w odniesieniu do tego, co 
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ich otacza. Możemy zatem pokusić się o stwierdzenie, że nakładają się na siebie dwa spojrzenia 
– podmiot patrzący na mężczyznę i nieznajomy wpatrujący się w pospolity krajobraz. Ale czy 
ta pospolitość nie jest subiektywną oceną osoby mówiącej w wierszu, która za wszelką cenę 
próbuje spojrzeć na świat oczyma drugiego człowieka? Podmiot mówi przecież o wrażeniach 
mężczyzny, choć nie ma prawa ich znać. Nie możemy być pewni, czy mamy do czynienia z utoż-
samieniem, swego rodzaju identyfikacją, czy zwyczajnym wrażeniem. Julia Hartwig ponownie 
nawiązuje do swoistej uczty doświadczania świata poprzez patrzenie – jednakże tym razem jest 
to patrzenie zachłanne z silnym poczuciem niedosytu.

Podobną sytuację możemy dostrzec w Okularach z tomu Bez pożegnania. W utworze tym 
podmiot liryczny nie ujawnia się, ukrywając pod postacią obserwatora, który pozostaje niejako 
obok. Bohaterem wiersza jest człowiek, który odrywając wzrok od książki, patrzy na otaczają-
cy go pejzaż – „Po zwartej ścianie zieleni drzew / przemykały słoneczne smugi / przeganiane 
ruchem chmur”10. Elementem łączącym Okulary z wierszem Spojrzeć okazuje się właśnie ob-
serwacja przyrody. Możemy dostrzec ponadto pewną analogię do Podróży pociągiem. W czym 
się ona objawia? Otóż jeśli założymy, że nasze życie jest nieustannym obserwowaniem, a świat 
nigdy nie ujawnia nam się w całości, to źródłem radości stanie się każdy nowy detal, który po-
przednio przeoczyliśmy, jak zielona wysepka w wierszu Okulary. Jego bohater w letnim pejzażu 
zauważa najdrobniejsze szczegóły, wymagające wrażliwości i uwagi. Ze zdumieniem dostrzega 
wyspę, której rzekomo wcześniej nie było. Julia Hartwig za pomocą tej oto sytuacji lirycznej 
uzmysławia, jak wiele nam umyka. Wszelkie nowe odkrycia sprawiają obserwującemu radość – 
jest to zatem kolejna metafora uczty życia.

Mówiąc o wszelakich drobiazgach i detalach jak o fenomenie istnienia, nie sposób pomi-
nąć Błysków, które Czesław Miłosz określił mianem poetyckiego pamiętnika. Ta oryginalna for-
ma literacka posiada nierozerwalny związek z metodą pisarską Julii Hartwig, ponieważ pozwala 
na uchwycenie ulotności i kruchości chwili. Błyski doskonale wpisują się w sposób pojmowania 
i zapisywania świata wypracowany przez poetkę. Utrwalone w zbiorze szczegóły porównać mo-
żemy do owego tamaryszka z wiersza Herberta, który ma nas zaintrygować i skłonić do czuj-
nego przyglądania się światu. Można by pomyśleć, że tak pozornie nieskomplikowana forma 
ekspresji artystycznej jak Błyski to zaledwie szkice wierszy czy też punkt wyjścia do nich. Jakże 
mylny okazuje się taki osąd. Błyski stanowią bowiem autonomiczny gatunek, którego wartością 
szczególną jest to, co nie zostało wypowiedziane i co jawi nam się jako niemy szept.

„Nie wiadomo, czy Sąd Ostateczny będzie sprawiedliwy” – brzmi jeden z Błysków*. Cóż się 
pod nim kryje? Jakie szczeliny rzeczywistości rozpościera przed nami tym razem poetka? Czy są 
to nietypowe przemyślenia na temat Biblii i apokalipsy, czy też doświadczenia historii XX wieku, 
a może ironiczna konstatacja o sądach, w tym także o Sądzie Ostatecznym? Wszelkich odpo-
wiedzi czytelnik musi dostarczyć sobie sam. Pisane przez Julię Hartwig Błyski same w sobie by-
wają pointami. Poetka decyduje się na minimalizm tekstu i jednoczesny maksymalizm zakamu-
flowanego wyższego porządku. Utwory brzmią niekiedy jak sentencje czy aforyzmy, np. „Piękna 
to rzecz: poczucie dumy z cudzej zasługi, wywyższenia, mistrzostwa, geniuszu”11. Często spra-
wiając wrażenie wyrwanych z kontekstu zdań, są znakiem pochylenia się nad detalem. Ów detal 
jest niejako błyskiem, iskierką wzniecającą pożar myśli. Poetka składa hołd drobiazgom, które 

*    Jest to równocześnie fragment wiersza Adama Ważyka Niewiedza .
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niczym puzzle układają się w niedostępną dla nas spójną całość i  są świadectwem ogromnej 
wrażliwości twórczej. Warto również podkreślić, iż autorka unika komentarzy wypowiedzia-
nych wprost. Myśl przez nią przekazywana okazuje się subtelna i  sama w sobie sugestywna. 
Różnorodność podejmowanych w Błyskach tematów świadczy o wszechobecnej w twórczości 
Julii Hartwig ogromnej i nienasyconej ciekawości świata. Świata, który w poetyckim pamiętniku 
jawi się jako pełen antynomii enigmat.

Eksplorując poezję Julii Hartwig, czytelnik odbywa fascynującą podróż. Początkowo szuka 
sposobu, by zgłębić tajemnicę świata, następnie z rozczarowaniem dostrzega, że jest to niewy-
konalne. Cóż dzieje się z czytelnikiem po rzekomym rozczarowaniu? Otóż z szerokim uśmie-
chem na twarzy zaczyna on badać krok po kroku otaczającą go rzeczywistość. Odkrywa, że 
piękno kryje się w najdrobniejszych rzeczach, które są elementami składowymi nieprzeniknio-
nego świata. Każdy z nas może przebyć ową drogę, podążając literackimi śladami Julii Hartwig. 
Jako uważni czytelnicy jej poezji nauczymy się patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość z em-
patią i  wrażliwością. Poetka utrwala to, co nietrwałe, i  jednocześnie porządkuje nasz świat. 
W  swych utworach zachowuje równowagę między emocjami a  intelektem. Zarówno Błyski, 
jak i inne wiersze, które tworzy Julia Hartwig, są dla odbiorców słowem poetyckim, które ich 
oświeca. Według mnie to doświadczenie oświecenia sprawi, że uważny odbiorca lubelskiej po-
etki stanie się jednocześnie jej wiernym czytelnikiem.
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Potrzeba nam pieśni dostojnej 
dołem ciemnej górą rozwidnionej 
której klasztorna czystość 
pozwoli rzeczom naszego życia 
wrócić na właściwe miejsce1

– to żarliwe wołanie, które rozpoczyna wiersz Potrzeba nam z tomu Zobaczone, niezwykle 
jasno oddaje istotę poezji Julii Hartwig, stanowiącej zarówno wyraz tęsknoty za ową „pieśnią 
dostojną”, jak i próbującej odpowiedzieć na tę tęsknotę. Poezji „dołem ciemnej górą rozwidnio-
nej”, w której wraz ze świadomością okrucieństwa losu współistnieje radość, przejawiająca się 
w momentach szczególnie intensywnego przeżywania siebie i świata. Poezji, która kiedy jest 
w stanie być czysta, chce być czysta. Klasztorna czystość, o której pisze poetka, nie jest bowiem 
czystością, która unika za wszelką cenę tego, co może ją splamić. Jest czystością odpowiadającą 
na całość doświadczenia, pokładać można w niej nadzieję na to, że „pozwoli rzeczom naszego 
życia / wrócić na właściwe miejsce”.

W poezji Julii Hartwig dążenie jest skierowane nieustannie ku właściwemu miejscu, ku 
górze, ku temu, co jasne i czyste. Chce to być, i jest, dążenie dostojne, a zatem powściągliwe, 
dystyngowane, wyrafinowane w swojej formie i treści. Skoro więc przyrównane zostało ono do 
pieśni, to cóż może być lepszą jego formą, treścią, a zarazem metaforą niż muzyka?

Pieśń dostojna

Mateusz Rosicki
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Jest to dla mnie szczególne doświadczenie, gdy w poecie spotykam wrażliwość muzyka. 
Przejawia się ona najczęściej w podziwie dla tej spokrewnionej z poezją sztuki, w zaintereso-
waniu konkretnymi kompozytorami, wykonawcami. W  odnajdywaniu w  muzyce tych tonów 
i drżeń, które są w stanie wywołać obrazy wyobraźni, wyrażane potem słowami poezji, ale także 
w muzyczności samego wiersza, którego rytm i fraza zdradzają czuły zmysł słuchu.

Spotkanie z  poetą-muzykiem jest dla mnie tak wyjątkowe, ponieważ śmiało mógłbym 
podpisać się pod słowami wiersza Być poetą czeskiego poety Jaroslava Seiferta: „[…] muzyka 
i poezja / to najpiękniejsze ze wszystkiego / co świat może nam ofiarować”2. Obie są sztukami 
czasowymi, których percepcja splata się z doświadczeniem psychicznym. Napięcia, harmonie 
i dysharmonie obecne zarówno w wierszu, jak i w utworze muzycznym oddają przebieg uczu-
ciowych i intelektualnych procesów dziejących się, jak poezja i muzyka, w czasie. Stąd też są 
w stanie wywoływać silne wzruszenia, co pozwala uznać je, śladem słów utworu Seiferta, za 
najpiękniejsze, co życie może dać. Być poetą. Czy nie jest to znamienne, że wiersz czeskiego 
noblisty będący samookreśleniem siebie jako poety rozpoczyna się od wyznania uwielbienia dla 
piękna sztuki muzycznej?

W  Julii Hartwig spotykam poetkę-muzyczkę, która zafascynowana jest sztuką łączenia 
dźwięków. W niej szuka inspiracji i metafor oddających ducha swojego pisania. Jedną z takich me-
tafor jest „pieśń dostojna”. Inną spotkać można w wierszu Wbrew sobie z tomu Nie ma odpowiedzi:

Wszyscy poeci świata piszą jeden wiersz 
opisują tę samą skałę na której rozpryskuje się morze 
tę samą utratę której żadnemu z nich nie oszczędzono 
w tej samej chwili zaznają ekstazy istnienia 
tej samej nocy kładą się w łożu ciemności 
[…] 
W tej wielkiej symfonii którą wykonują 
tylko pierwsi skrzypkowie zaszczycani są uściskiem ręki dyrygenta 
i choć wszyscy poddani są prawom tej samej harmonii 
każdy z nich chciałby być kochany z osobna3

W  wierszu tym przeprowadzona zostaje paralela pomiędzy muzyką a  całą twórczością 
poetycką świata. Przyrównana zostaje ona do symfonii, w której najlepiej słyszalni są pierwsi 
skrzypkowie. Wybitni poeci? Być może ci, którzy w sztuce poetyckiej odnajdują spełnienie, har-
monię, uzasadnienie egzystencji, afirmację własnego Ja i świata. Poeci znają przecież zwątpie-
nie, gorycz wynikającą z utraty sensu i trud poszukiwania. W swoich wierszach Julia Hartwig 
próbuje odnaleźć sens, wielokrotnie powtarza, że zadaniem jej twórczości jest dawanie nadziei.

Podobnie jak poezja także muzyka oznacza dla Julii Hartwig poszukiwanie, a czasem nawet 
osiąganie sensu przez każdego, kto staje się jej uczestnikiem – przez wykonawcę, oddanego grze całą 
swoją osobą, ciałem i umysłem, oraz słuchacza, także pochłoniętego bez reszty czynnym odbiorem.

Ważną rolę w muzycznym wątku poezji Julii Hartwig odgrywa jazz. Związane jest to nie-
wątpliwie z pobytem poetki w Stanach Zjednoczonych. Pełna swobody improwizacja, wolność, 
którą daje jazz, stają się w  wierszach Julii Hartwig metaforą nieskrępowanej niczym radości 
życia. Utwór Jazz weteranów oddaje za pomocą sugestywnych obrazów zgiełk instrumentów, 
pełen sił witalnych.
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To gra Phil Woods 
to gra Phil Woods ze swoimi 
A więc kontrabas 
nagły tupot strun 
po schodach dźwięków 
i każdy dźwięk osobny wyrazisty 
A trąbka 
kiedy trąbka gra 
to jakby rozbłysnął w ciemności 
elektrokardiogram serca 
Fortepian stuka jak zbiorowy puls 
zaś perkusista kiedy już uderzy 
ogłasza chwilę królestwa i chwały4

Rytm muzyki zbiega się tu z rytmem życia. Czuć intensywny ruch. Tupot strun kontra-
basu, jasny rozbłysk trąbki, puls fortepianu i uderzenia perkusisty, które wywołują objawienie. 
Ruch muzyki oddany jest także przez strukturę wiersza, swobodną jak improwizacja jazzowa, 
zawierającą powtórzenia, rozwijającą poetyckie opisy partii poszczególnych instrumentów. 
Kreślący te opisy słuchacz, podmiot wiersza, poeta improwizujący na temat gry zespołu, staje 
się niejako sam członkiem jazzbandu.

Inne nawiązanie Julii Hartwig do muzyki jazzowej można odnaleźć w wierszu Mówi muzyk 
z „Preservation Hall” w Nowym Orleanie. Rozpoczyna się on wezwaniem do publiczności:

Przestańcie myśleć o swoich bebechach 
wy którzy tu przyszliście 
Spójrzcie na szczęśliwe twarze ludzi wyzwolonych 
poddających się rytmowi5

Głos muzyka brzmi tu niemal jak głos proroka wołającego o  radość, której źródło tkwi 
w poddaniu się pulsowi muzyki. Muzyk-prorok każe zapomnieć o troskach dnia codziennego, 
o żalach i utrapieniach. Pragnie, by słuchacz zanurzył się w oczyszczający nurt dźwięków.

O ile muzyk z Preservation Hall to ktoś anonimowy, o tyle Phil Woods to konkretna postać. 
Autentyczne postaci ze świata muzyki pojawiają się także w wierszach Julii Hartwig nawiązu-
jących do innych gatunków muzycznych niż jazz. Są to m.in. wiersz Janis, poświęcony Janis 
Joplin, i wiele innych utworów zainspirowanych muzyką klasyczną. Bowiem to właśnie muzyka 
klasyczna jest najszerszym układem odniesienia dla Julii Hartwig. Sopranistka Kirsten Flagstad, 
wiolonczelista Mstisław Rostropowicz, skrzypaczka Hilary Hahn to zarówno prawdziwi wyko-
nawcy, jak i tytuły wierszy rozsianych po całej twórczości poetki, od pierwszego do ostatniego 
tomu poetyckiego. Hartwig równą uwagą obdarza zarówno kompozytorów, jak i wykonawców, 
nie pozwalając na umniejszanie roli ani pierwszych, ani drugich. Wyrazem tego jest wiersz Nie-
dosiężni, w którym mistrz kompozytor spotyka mistrza instrumentalistę.

Kiedy Zimmerman zapytał Lutosławskiego 
jak grać ma jedną z jego kompozycji 
ten odpowiedział 
Graj od niechcenia 
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Tak może mówić tylko mistrz 
do innego mistrza 
bo jego od niechcenia to wynik doskonałości 
dojrzały owoc spadający swobodnie z drzewa 
na ziemię która od początku była zamiarem owocowania 
Powiedział kiedyś: 
fortepian nie ma dla mnie sekretów6

Prawdziwy mistrz muzyki, przyrównywany do Boga, był jednak tylko jeden. „Bach jest Ba-
chem tak, jak Bóg jest Bogiem” – miał powiedzieć Hektor Berlioz, deifikując kantora z Lipska. 
Wiersza poświęconego bezapelacyjnie największemu twórcy w historii muzyki nie mogło też 
zabraknąć w poezji Julii Hartwig. Kantata Bacha wyraża wszystko to, co o muzyce może powie-
dzieć poezja.

Gdybyśmy kochali Go naprawdę potrafilibyśmy stworzyć tę kantatę 
Niech nikt nie mówi że nie zna nut i że ma tępe ucho 
Gdybyśmy Go kochali jak na to zasługuje 
umysł nasz osiągnąłby wiedzę o harmonii w jednym momencie objawienia 
i stalibyśmy się jedną muzyką i jednym chórem głosów 
wołających Chwała Chwała 
Gdybyśmy kochali Go jak nam przykazał7

Wiersz otwiera niezwykle szerokie pole do interpretacji. Osobiście znajduję w nim podziw 
dla muzycznego kunsztu Bacha, w którego dziełach uwielbienie dla Boga, ale także dla świata 
i człowieka, zostało wyrażone w niedościgniony sposób.

Poezję Julii Hartwig odczytuję jako próbę stworzenia kantaty podobnej kantacie Bacha, 
chwalącej świat i oczyszczającej człowieka z bólu. Jest to próba pełna pokory i powściągliwości, 
dlatego odwołuje się do wielkich mistrzów muzyki i poezji, którzy czynili to w doskonały arty-
stycznie sposób. Warto dodać, że nawiązania do muzyki w twórczości poetki nie są jedynymi 
wykraczającymi poza sferę słowa pisanego. Są częścią obszerniejszego zbioru erudycyjnych od-
wołań do całego bogactwa kultury, także do malarstwa i filmu. Muzyka zyskuje jednak szczegól-
ną uwagę. Leży to w naturze zarówno osobistych zamiłowań poetki, jak i obu powiązanych ze 
sobą sztuk – muzyki i poezji. Bycie muzykiem jest bowiem częścią bycia poetą. „Pieśń dostojna” 
śpiewana przez Julię Hartwig jest tego wspaniałym dowodem.
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Panie Julianie, w pańskiej poezji czuć gliwickie powietrze. Pan rzeczywiście jest stąd, pan 
wierzy w to miasto. Czy może mnie pan go nauczyć?

Kiedy wysiadam z pociągu i stawiam buty na ledwo ostygłym bruku gliwickiego dworca, 
na początku nie zwracam uwagi na charakterystyczny zapach śląskiego letniego powietrza. Do-
piero po jakimś czasie staje się on odurzający i powoli wyodrębniam przemycane w nim nuty 
minionych stuleci. Wokół mnie wiruje historia, a  ja znalazłam się tu nie bez powodu. Gliwice 
to kolejne miasto, w którym muszę znaleźć oś, na które chcę rozpisać wzór i w którym poszu-
kuję śladów dwóch złamanych pokoleń. Jestem przybyszem, a może intruzem? Przecież dzie-
lę z miejscowymi niejasne poczucie przynależności do Śląska wraz z  jego brutalną dynamiką 
granic – wśród poniemieckich chodników, studzienek, kamienic i kopalni czuję dramatyczną 
rozpacz osiedlonych ze wschodu czy z innych części regionu i niepokój autochtonów. Miastom 
można zmienić nazwy, można wysiedlić mieszkańców, można przesuwać linie na mapach, lecz 
odnoszę wrażenie, że atmosfera pozostaje nienaruszalna.

Potrzebuję jakiegoś przewodnika – literatura wydaje się najlepszym. Muszę poczuć Gli-
wice, muszę je zrozumieć. W sposób automatyczny, odruchowy wybieram trzech poetów bę-
dących przedstawicielami trzech stron jednego miasta. Julian Kornhauser, Horst Bienek, Adam 
Zagajewski. Gdy jeden z nich się rodzi, drugi zostaje zmuszony do wyjazdu do Niemiec, a trzeci 
przyjeżdża do Gliwic na „zesłanie” z mitycznego Lwowa. W literaturze polskiej typowym uję-

Gliwickość 
Kornhausera. 
Próba weryfikacji 
obrazu miasta

Aleksandra Seń
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ciem tego regionu jest kwestia sprawiedliwości dziejowej – wypędzenie Niemców i polonizacja 
jest dla autochtonów karą za wywołanie II wojny światowej, zaś dla przybyszy – nagrodą i choć-
by częściową rekompensatą. To oficjalna wykładnia, która pomija jednostkowe dramaty. Nie-
mieckie związki wypędzonych uznają ten rachunek za nierówny – nawet dziś na tym tle często 
dochodzi do sporów politycznych. Wiele ze stowarzyszeń nawet długo po wojnie domagało się 
rewizji granic i uznawało doświadczoną krzywdę za całkowicie niesprawiedliwą.

Czy poezja może być mostem pomiędzy tragediami o zupełnie różnych barwach? Docho-
dzę do wniosku, że przecież sam Śląsk jest takim miejscem; jest enklawą dla różnych nieszczę-
śników historii.

***

Julian Kornhauser jest arcyśląski, a każdy wers jego poezji nosi w sobie wszystkie odciski 
butów ze śląskiej, bardzo czarnej ziemi – nie tylko ślady górników, dla których to miejsce było 
pierwszym i ostatnim, lecz i tych, którzy dzielili z nim miasto zgoła przypadkiem. I tak niewielką 
grudkę z podeszwy na papier Kornhausera musiał wytrząsnąć jego ojciec, krakowski Żyd idący 
z Krakowa na Śląsk przez cztery obozy koncentracyjne. Do tej kopki cierpienia trochę dosypała 
też matka, rodowita Ślązaczka z Chorzowa, której losy rodzinne odzwierciedlały dramat tamtej 
dekady, a która po 1945 roku – przez kontakty z Kresowianami – szybko przeszła z niejasnego 
dialektu na literacką polszczyznę ze wschodnimi nutami. Poeta więc szedł przez dzieciństwo 
z pewnym balastem nieswojego koszmaru, nieprzeżytej wojny, której cienie wciąż kładły się po 
czerwonej cegle gliwickich kamienic. Był dzieckiem, a jego miasto nadal doświadczało przeta-
sowań ludności. A jednak mógł czuć się jak u siebie pomimo drobnego niepokoju związanego 
z formalną przynależnością do gminy żydowskiej – jego pokolenie nie kultywowało już tradycji 
zamordowanego narodu, a jego ojciec, naznaczony traumą ocalałego i łagodnym, ciągnącym się 
latami smutkiem, nie wyróżniał się z tłumu jako Żyd. Młody Kornhauser oswajał to bez więk-
szych problemów i z czasem poczuł, że ta egzotyka miasta jest całkiem kusząca. Gliwice były 
całkowicie jego. Wrastał w nie od urodzenia i był śląskim Polakiem.

Pod tym samym niebem, w powtarzalnej sekwencji podobnych ulic, kresowych przyśpie-
wek słuchał starszy o  rok Adam Zagajewski. Z dala zaś od tego przymglonego dymem nieba 
młody Horst Bienek uparcie tęsknił do Gleiwitz, które stracił bezpowrotnie, nawet nie łudząc 
się, że jeszcze je zobaczy.

Słowa Kornhausera – zwłaszcza z  wczesnych tomów – są przepełnione robotniczym 
zmęczeniem, ironią, brakiem zaufania wobec szeroko rozumianej elity, bezwzględną wiarą 
w odwieczne wartości. Wykluwa się z nich obraz najszczerszego wobec siebie i realiów gliwi-
czanina, który – niezależnie od pochodzenia i zajęcia – jest wręcz przebity specyfiką miejsca 
zamieszkania. Poeta dostał miasto i przyjął je bez wahania, wrósł w nie, zrozumiał na wskroś. 
To miasto jest krainą jego dzieciństwa i  przestrzenią dorosłości. Nie tkwią tam wprawdzie 
jego korzenie, ale nie pochyla się nad tym w swoich wierszach, w których w zasadzie rzadko 
nawiązuje do rodziny. Wyczuwa pewien dysonans, którego może być elementem, rozłam na 
dwie opowieści o Gliwicach.

W 2007 roku opublikowany został tom Origami, dopieszczony w formie, choć minimali-
styczny. Wiersze te są krótkie, oszczędne, koncentrują się zwykle na uważnej obserwacji natury, 
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otoczenia i społeczeństwa. Kornhauser czasem zagłębia się we własną przeszłość, „nie znajduje 
swego nazwiska na liście internowanych”1, jest „na swoim miejscu, / choć daleko od siebie”2 .

Dedykuje Wolfgangowi Bittnerowi utwór Na ulicy mojego dzieciństwa, swoiste podanie 
ręki ponad granicą i rozpadem historii. Wolfgang Bittner jest niewiele starszy od Kornhausera 
i urodził się w Gliwicach, z których został wypędzony jako dziecko. Tak oto poprowadzona zo-
staje nić pomiędzy dwiema narracjami – wypędzonych i pozostawionych. Zresztą już w pierw-
szym wersie Kornhauser wdaje się w polemikę z tytułem – „Czy mojego?”3. Przypisuje dzieciń-
stwo raczej epoce, krótkiemu przystankowi w dziejach świata, kiedy nie rozumie się drastycznie 
przekształcającej się rzeczywistości i kiedy dzieli się doznania wraz z innymi rzuconymi w ten 
czas. Bez wątpienia tak samo na gliwickich ulicach bawiły się dzieci niemieckie, śląskie, kresowe 
czy dzieci z innych części Polski osiadłe w tym mieście – doświadczały takich samych zapachów, 
tej niekończącej się zieleni i zadbanych ulic starówki, dystyngowanej klasy palmiarni i parków 
miejskich, cienia katedry Piotra i Pawła, mechanicznego szmeru kopalni węgla na Sośnicy czy, 
w zależności od nomenklatury, na Sassnitz. Jedyne, co dzieli Kornhausera od Bittnera, to pięć 
lat różnicy i to, że jeden otrzymał Gliwice od losu, drugi zaś na zawsze je stracił.

Warto też wspomnieć wiersz Śląsk, który w typowy dla poety sensualny, choć dosadny 
sposób oddziela krainę dzieciństwa, jej mlecze, olchy, pokrzywy, rowery, babcię przy piecu, nie-
miecką książkę na strychu, od rozkopanego podwórka, za którym znajdują się groby rodziców. 
Niemożliwy jest powrót do tamtego świata – Kornhauser to wie i nie zamierza z tym walczyć. 
Przeszłość jednak ukrywa się w rzeczach i ten zwrot w kierunku przedmiotów będzie charak-
terystyczny dla całej twórczości poety. Obraz ten jest niemal arkadyjski, mimo wszystko autor 
zaznacza już na początku: „płonie dzieciństwo”4. Najmłodsze lata poety przypominają płomień, 
który stopniowo przybliża go do dorosłości. Wszystko dzieje się niezwykle szybko i intensyw-
nie, w bezbłędnej powtarzalności takich samych ciepłych i bezpiecznych dni. Niemiecka książka 
– której genezy dziecko nie jest świadome – delikatnie zaznacza obecność poprzedniego świata, 
ledwie wycofanego ze Śląska.

W powieści Dom, sen i gry dziecięce Kornhauser przywołuje wspomnienie, w którym J. – 
w ten sposób poeta pisze o sobie sprzed lat – odczytywał przed klasą swój wiersz o Gliwicach. 
Wiersz wzbudził w  jego rówieśnikach ogromną aprobatę i  niedowierzanie, nauczycielka zaś 
– po krótkiej pochwale – zwróciła uwagę na błąd gramatyczny. Był to dla niego zbyt silny cios 
i upokorzenie. „Nie, Śląsk nie zagościł powtórnie w wierszach J.”5 .

Zagościł. Może nie zawsze wprost, ale przecież każdy jego utwór pachnie Gliwicami.

***

Zagajewski nie pamięta Lwowa. Nie może go pamiętać, lecz nosi w sobie przejmującą, pod-
skórną tęsknotę. Wraca więc do Miasta – poświęca mu mnóstwo wierszy. W jednym z wywiadów 
mówi o Gliwicach wprost: „Miałem się nie przywiązywać do tych drzew i do tej czarnej rzeki”6 . 
Wiek XX to stulecie tragicznych migracji ludności i Zagajewski jest tego ofiarą – w pierwszym 
pokoleniu, już bez wspomnień, ale z nostalgią. Pisze esej Dwa miasta, w którym zestawia Lwów 
z Gliwicami. Porównanie to kończy się miażdżącym zwycięstwem utraconego miasta, którego 
nie doświadczył. Udzielił mu się rodzinny żal za niedoścignionym ideałem spokoju i galicyjskiej, 
wysublimowanej architektury, łagodnej atmosfery i życia pełnego wrażeń. Ta sakralizacja stawia 
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Lwów w centrum jego świata – na jego wzgórzach i ulicach snuje się piękny mit, którego nie 
można obalić, z którym nie można walczyć. Ale Zagajewski wie, że ten Lwów nie istnieje. Obraz 
przekazany mu przez rodziców jest wynikiem kontrastu z dość przygnębiającymi, niechcianymi 
Gliwicami oraz efektem traumy i sentymentu. Z biegiem lat zaciera się obraz lwowskiej nędzy 
ulicznej. Zagajewski jest jednak w tej tęsknocie ironiczny i wie – jak pisze w eseju – że to Gliwice 
zapewniły mu „różne skromne dostatki, zaczynając od dachu nad głową”7 .

W wierszu Grażyna poeta zwraca uwagę na kino Grażyna, nazwane tak na pamiątkę lwow-
skiego kina. Nie był to jedyny przykład ujarzmienia, a może rozmycia rzeczywistości, usiłowania 
zmienienia jednego miasta w drugie. Nawet dziadek Zagajewskiego nigdy nie oswoił się ze śląskim 
miastem, odrzucał je, nanosząc na zastaną rzeczywistość obraz Lwowa. Podobieństwo ulicy Zwy-
cięstwa do ulicy Sapiehy i parku Chrobrego do ogrodu Jezuickiego było pozorne i nagięte do tezy, 
ale ułatwiało przetrwanie w miejscu postoju i uparte pielęgnowanie wiary w powrót na Wschód. 
Zagajewski nie pozostawia złudzeń: nikomu się to przeniesienie nie udało, aż wreszcie przyszło 
zapomnienie. Tylko w utworze Dżungla przebija się jakieś poczucie ślepego trafu – „przecież to 
czysty przypadek: śląskie miasto / na horyzoncie hałdy, na ulicy starzy ludzie / mówiący przywie-
zionym ze wschodu językiem”8. Ten kontrast sprawia, że Zagajewski nigdy nie poczuje się w Gli-
wicach jak u siebie. Czuje się „notorycznie bezdomny”9 i  jako wygnaniec szuka swojego miejsca 
w Krakowie – byle wydostać się z miejsca, które uwięziło jego rodzinę w wiecznej klatce tęsknoty. 
Kraków poety jest ładny, jest prawdziwy, jest taki, jaki może i powinien być, Gliwice są niemal turpi-
styczne, a Lwów istnieje tylko w świecie wspomnień i imaginacji, więc właściwie nie istnieje wcale.

W tym zmaganiu Zagajewskiego z własną tożsamością zawiera się także stereotypowy podział 
między Śląskiem – brutalnie realistycznym, pragmatycznym, skoncentrowanym na twardych fak-
tach, niezbitych dowodach i użyteczności – a Kresami, które w literaturze zawsze funkcjonowały 
jako kraina ulotnej fantazji, marzeń, subtelnego zaśpiewu i ciepłej familiarności. Nie da się pozbyć 
wrażenia, iż w poezji jego rówieśnika na szorstkiej płaszczyźnie Śląska i wielkiej historii toczy się 
mała, ujmująca opowieść rodzinna Kornhausera. O to przecież chodzi – samo miasto nie ma wpływu 
na swój obraz. Zdecydowanie bardziej istotne są rodzinne zawirowania, dramaty, tragedie, ale i suk-
cesy, związki z sąsiadami, poczucie stabilności, której tak zabrakło Zagajewskiemu.

***

W Niemczech rzadko się o nim pisze, ale Śląsk nie zapomniał Horsta Bienka. Jak mało 
kto rozumiał miasto swojego urodzenia, a także konsternację polskich Ślązaków i wyczerpują-
cą rozpacz Kresowian. Bo dla Bienka niemiecka wina jest niezaprzeczalna. To nie była zwykła 
wojna, to była zagłada dawnego honoru i wszystkich zasad, źródło naszego niepokoju egzysten-
cjalnego. I dlatego nikt, kto nie sprzeciwił się wywózkom do pobliskiego Oświęcimia i nie podjął 
choćby próby rozliczenia się z własnym sumieniem, nie ma prawa mówić o „niemieckim Śląsku”. 
Autor gliwickiej tetralogii – cyklu powieści poświęconych miastu przed II wojną światową i w jej 
trakcie – nie rezerwował regionu dla jednego narodu*. Dorastał w rodzinie katolickiej, chodził 

*   Bohaterowie jego książek posługują się dialektem śląskim języka niemieckiego przepełnionym slawizmami, a modlą 
się i przeklinają po polsku. Dla Bienka tożsamość mieszkańców Gliwic wcale nie jest binarna i raczej intuicyjnie 
wyczuwa się wzajemne wpływy.
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na zbiórki Hitlerjugend, słuchał Chopina, unikał kontaktu z ojcem faszystą i żył na styku kultur 
– jego matka i babka mówiły przecież po polsku, sam jednak nigdy się go nie nauczył. W 1946 
roku zrozumiał, że nie jest w stanie odnaleźć się w nowym kraju, w dodatku bez znajomości 
języka, więc w październiku wyjechał na zachód. Gliwice stały się jego sposobem na mówienie 
o samym sobie.

W  połowie lat sześćdziesiątych Bienek napisał obszerny poemat Gliwickie dzieciństwo . 
Z perspektywy człowieka dorosłego wraca do miejsca swoich najmłodszych lat i odtwarza dro-
biazgi tamtego życia – zapachy, dźwięki, dziecięce zabawy, na które nakładają się drastyczne 
obrazy zwłok, marszu śmierci więźniów z Oświęcimia, wejścia Armii Czerwonej i pożaru w mie-
ście. Nazywa to „bezgłośnym upadkiem w dzieciństwo”. Patrzy na rzekę, nad którą bawił się 
z kolegami i w której rok w rok tonęło jakieś dziecko, porusza się ulicami przemysłowego, no-
woczesnego miasta, widzi dworzec towarowy, lokomotywy, mosty, słyszy pozbawione marzeń 
rozmowy górników – „Węgiel daje nam żryć / i ciągnie nas do grobu / była to modlitwa starego 
Piechotty”. Obraz jego przeszłości wyrasta „z dymu i snu i płomienia”10. W jego wspomnieniach 
nasuwają się na siebie sielskie Gleiwitz – miasto, w którym jeszcze nie wiedział, że otacza go 
zło – oraz płonące miejsce kaźni, widok narodu niemieckiego, który sam wydał na siebie wyrok. 
W wierszu Barak Niemcy, poświęconym Niemcom, „bladej matce”11, Bienek z brutalną szczero-
ścią stwierdza, że nadal nie czuje się bezpiecznie i nie umie kochać swojego kraju, który wywołał 
tyle cierpienia na wszystkich frontach. Chociaż z początku po wejściu Armii Czerwonej Korn- 
hauserowie wraz z sąsiadami wierzyli, że to jest ich ziemia i to może być ich język, po pewnym 
czasie jednak „przyszli wypędzający, którzy sami / byli wypędzonymi, z Lwowa […]”12. Pozostało 
tylko uczycie krzywdy ze strony państwa niemieckiego.

***

Trzy portrety tego samego miasta. Każdy z nich jest naznaczony doświadczeniem wojny 
i inaczej odnosi się do Gliwic. Można skoncentrować się na samym śląskim mieście, ale można 
również postrzegać je jako symbol terenów przejściowych i zaliczyć do kultury wielkiej europej-
skiej literatury pogranicza, które przecież zawsze płonie.

Kornhauser przyjmuje swoje miasto jako oczywistość, choć poniekąd dziwną, bo noszącą 
ślady innego narodu. Reprezentuje jednak stereotypowe podejście Ślązaka – po prostu akcep-
tuje zastany fakt, nie roztrząsając go i nie dokonując dalszego rozbioru. Odnosi się do swojego 
dzieciństwa (zwłaszcza w powieści Dom, sny i gry dziecięce) z oczywistym sentymentem, ale bez 
nadmiernej mitologizacji. Pamięta z tamtych lat niedostatek, wady gospodarki centralnie pla-
nowanej, niemal biologiczne pragnienie lepszego życia. Rysuje niezwykle wyraźny obraz domu 
i najbliższej okolicy, która jest bezpieczna, uporządkowana, momentami arkadyjska, wielokultu-
rowa – zwraca nawet uwagę na nieuchwytny dla wielu postronnych szczegół, jakim jest granica 
między śląskimi a  niemieckimi autochtonami, co z  kolei uwydatnia różnorodność w  obrębie 
nawet pozornie hermetycznych grup. Jest to całkowicie jego miejsce, źródło spokoju. Subtelny 
opis posiłkowany fotograficzną pamięcią autora oddaje niezaprzeczalną miłość do miasta, które 
przypadło mu w udziale.

Zagajewski przypatruje się raczej brzydocie Gliwic. Tęskni za Lwowem, a z tęsknoty tej 
wynika odraza do miejsca postoju. Zastanawiające jest, czy nie dochodziło na tym tle do żad-
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nych spięć z Kornhauserem, z którym przecież przyjaźnił się, a nawet mieszkał w jednym bloku 
w Krakowie. Gliwice były miastem z przypadku, niefortunnym wyborem rodziny autora szuka-
jącej jakiegoś zakotwiczenia na Ziemiach Odzyskanych. Gorycz miasta stała się też jego goryczą. 
I wiedział, że to skutek mitologizacji. Gliwice Zagajewskiego albo są brudne, albo noszą ślady 
drugiego miasta.

Bienek snuje się ulicami przedwojennego Gleiwitz. Jego pieśń jest pejzażem dalekich ulic 
i nieistniejącego już świata, który od brudu i pyłu odgradzał się koronkowymi firankami i ponad-
czasowym śląskim pedantyzmem. Coś z  jego Gliwic przetrwało – zresztą wszyscy trzej poeci 
zwracają uwagę na podobne aspekty miejscowej rzeczywistości.

Jak można wyciągać wnioski z historii, skoro widoczne są one gołym okiem na ulicach Gli-
wic? Czerwona cegła kamienic, mnóstwo parków, wille miejskie, osiedla robotnicze, gierkow-
skie bloki z wielkiej płyty, przedszkola, przejścia podziemne, świeżo wyremontowany dworzec, 
węzły komunikacyjne, galerie handlowe. Weryfikuję gliwickość Kornhausera i wydaje mi się, że 
mogę mu wierzyć. Tylko on zna nowe, powojenne oblicze swojego miasta bez wplatania w jego 
arterie goryczy, nostalgii, cynizmu – tak widocznych zarówno u Bienka, jak i u Zagajewskiego. 
Mijam wycieczkę niemieckich emerytów, którzy po chwili rozsiadają się w ogródku piwnym na 
rynku. Do kogo należą Gliwice? Polityka historyczna bywa brutalnym kłamstwem.

„To chyba najbardziej przekonało J. Prawda życia! Związek literatury z dziejami minionymi 
i teraźniejszymi”13 .

Jeśli można komuś ufać w ocenie tożsamości tego dziwnego miasta, w którym tak szorst-
ko zawiera się śląska tragedia i śląskie zmartwychwstanie, to jest to właśnie Kornhauser. Nie 
pisze o Gliwicach, nie pastwi się nad nimi, nie mitologizuje otrzymanej przestrzeni. Jest nimi 
przesiąknięty.

To wystarczy.
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Nie będę upiększał. Skoro ma być mowa o prawdzie, to wypada zacząć od prawd podsta-
wowych. Ludzie młodzi – a także ciut starsi i ciut młodsi, jeśli nie zmuszają ich do tego obo-
wiązki zawodowe, akademickie lub szkolne – nie czytają dzisiaj Juliana Kornhausera. Głęboko 
ugruntowany pozostaje obraz poety jako generacyjnego emblematu, kogoś, o kim dowiadujemy 
się w toku historyczno-literackiego wywodu i… w owym residuum historyczno-literackim go 
pozostawiamy. Słusznie podkreślali to już Adrian Gleń, a za nim Michał Larek – autor ostatniego 
obszernego wyboru poezji Juliana Kornhausera Tylko błędy są żywe, który jako projekt redaktor-
ski i wydawniczy zmierzał do przynajmniej częściowej zmiany tego stanu. Celem mojego szkicu 
nie jest jednak ocena, na ile ów zamiar został zrealizowany ani na ile był w ogóle realizowalny. 
Jest on raczej opowieścią z cyklu „co by było, gdyby…”, gdzie oczywiście zasadniczą niewiadomą 
jest rezultat sięgnięcia dzisiaj przez młodego czytelnika – takiego jak ja – po twórczość poetycką 
Juliana Kornhausera. Co taki młody współczesny czytelnik mógłby dojrzeć w pisarstwie autora 
Origami? Gdzie na swojej prywatnej literackiej mapie mógłby go umieścić? Głównym celem jest 
oczywiście sprawdzenie, co – jeśli w ogóle – mogłoby się stać zalążkiem porozumienia między 
sztandarowym poetą nowofalowym a ludźmi pokolenia lat 90. Sprawdzenie, czy ów młody czy-
telnik byłby w stanie dojrzeć w starym poecie kogoś innego niż sztandarowego twórcę Nowej 
Fali, współautora Świata nie przedstawionego. Nadchodzi więc czas, by powiedzieć: sprawdzam.

Kategoria zaangażowania, odmieniana przez wszystkie przypadki przy okazji dyskusji do-
tyczących Nowej Fali – jak słusznie podkreśla w swoim tekście, skądinąd bardzo dobrym, Dariusz 

Prawda poezji. 
Wiersze Juliana 
Kornhausera

Andrzej Frączysty
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Sośnicki – powraca dzisiaj jako kluczowa dla młodopoetyckiego obiegu. Nie ma ona co prawda 
formy imperatywu czy manifestu pokoleniowego, niemniej pozostaje jedną z nielicznych – jeśli 
nie jedyną – tendencji pozwalających zbiorczo ująć i w pewnej mierze opisać w młodej poezji 
ostatnich dziesięciu lat. Z próbą takiego ujęcia – balansującą właśnie na granicy projektowania 
i opisywania zjawiska – mamy do czynienia w wydanej w 2016 roku przez Biuro Literackie antolo-
gii Zebrało się śliny. Znów nie podejmuję się tutaj oceny stworzonej antologii, przywołuję ją tutaj 
wyłącznie jako ważny punkt odniesienia dla młodego czytelnika poezji współczesnej. Powstaje 
zatem najprostsze, a jednocześnie zasadnicze pytanie: czy zaangażowanie rozumiane i realizo-
wane na modłę nowofalowców – a w tym konkretnym przypadku Juliana Kornhausera – ma coś 
wspólnego z tym dyskutowanym dzisiaj żywo w młodych literackich kręgach? Czy jesteśmy wła-
śnie świadkami reaktywowania kategorii, postawy twórczej, przebywającej dotąd w fazie uśpie-
nia? Słowem: czy mamy do czynienia z renesansem, czy też raczej radykalną redefinicją?

Młodego czytelnika w czasie pierwszej lektury zaabsorbuje na pewno duża zbieżność za-
dań, jakie stawiają przed sobą jego zaangażowani rówieśnicy i główny reprezentant Nowej Fali. 
Natrętna, wszechobecna, wkraczająca w niemal wszystkie sfery życia jednostki obecność silnie 
zideologizowanych języków rodzi opór i  potrzebę aktywnego sprzeciwu. Formą przeciwsta-
wienia staje się oczywiście wiersz, okazujący się częstokroć dekonstrukcyjnym laboratorium, 
w którym co krok obnażane zostają mechanizmy władzy, zawłaszczenie języka, zabiegi reto-
ryczne naruszające status quo itd .

W wypadku Kornhausera głównym wrogiem pozostaje oczywiście komunistyczna propa-
ganda, w mechanizmach której krakowski poeta piętnuje nie tylko retoryczne konstruowanie 
określonej aksjologii, ale także skrupulatnie śledzi i  odnotowuje rozmaite rozbieżności mię-
dzy niezmordowanie forsowanym przez nią obrazem świata a stanem faktycznym – niejedno-
krotnie zresztą decydując się na obfite cytaty z rzeczywistości. Co ważne, nawet wtedy, kiedy 
centralnym tematem jest konceptualizowany na różne sposoby problem społeczno-gospodar-
czy, poeta stara się nie spuszczać z oczu konkretnego człowieka, przez wzgląd na którego ową 
fundamentalną krytykę rzeczywistości zdaje się przeprowadzać. Jak choćby w wierszu Prośbę 
motywuję potrzebą wypoczynku .

Takich wierszy można znaleźć u  Kornhausera oczywiście więcej (m.in. Oczy w  cieniu), 
wiele z nich mówi o zwyczajnym zmęczeniu i skołowaceniu jednostki w zamkniętym kręgu nad-
miarowej i niedostatecznie wynagradzanej pracy przy równoczesnych opłakanych warunkach 
mieszkaniowych. Nie będę jednak kontynuował tej w pewnej mierze oczywistej charakterystyki. 
Podkreślę jedynie, że opisuję tutaj doświadczenie lekturowe młodzieńczego dyletanta z  nie-
jakim zdziwieniem odkrywającego zbieżności ze swoimi poprzednimi lekturami. Analogicznie 
bowiem młodzi twórcy współcześni mają swoich, choć nie zawsze tak jasno sprecyzowanych, 
ideologicznych wrogów, z którymi dosyć często próbują sobie radzić – lub opowiedzieć o nie-
możności poradzenia sobie – metodami, zdawać by się mogło, niemalże wprost zaczerpnię-
tymi z poetyki nowofalowej. Język neoliberalizmu, przemycana co krok logika zysku i  straty, 
optymalizacji, podnoszenia wydajności, wyników sprzedaży, poetyka reklamy, problemy globa-
lizującego się świata – to wszystko daje razem potężny zestaw ofensywnie nastawiony wobec 
percypującego i odczuwającego podmiotu, który w zachowanie autonomii – jeśli w ogóle stara 
się ją jeszcze zachować – musi włożyć coraz więcej wysiłku w dużej mierze krytycznego, de-
konstrukcyjnego. Nic dziwnego więc, że młodzi twórcy zasięgają języka – w taki czy inny sposób 
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– u starych mistrzów, których twórczość, a także jej historyczno-literacka recepcja ukonstytu-
owały się w sprzeciwie wobec silnego reżimu ideologicznego. Wzmiankowany wiersz Kornhau-
sera rozegrany w całości na kanwie formalnego podania w obecnych czasach znaleźć może swój 
odpowiednik choćby w tekstach Dawida Mateusza. Wystarczy zerknąć do Wiążących decyzji, 
gdzie poetycką matrycą staje się rodzaj firmowego raportu wewnętrznego podsumowującego 
zyski z wypuszczenia na rynek produktów nawiązujących do rewolucji i wojny na Ukrainie oraz 
paryskich zamachów.

Nie chciałbym jednak przeoczyć zasygnalizowanego powyżej problemu autonomii pod-
miotu – naruszanej, zawłaszczanej, nadwyrężanej. Wydaje mi się to głównym punktem różnicu-
jącym poetykę Kornhausera i zbiorowo tutaj traktowanych młodych twórców poezji zaangażo-
wanej, którzy reprezentowani są w antologii Zebrało się śliny. Jakkolwiek bowiem empatyczna, 
współrozumiejąca, a zarazem nieustępliwa byłaby krytyka autora Zjadaczy kartofli, nie da się 
powiedzieć, byśmy mieli poczucie, że autorski podmiot jest uwikłany w  język będący przed-
miotem krytyki – lub uznaje siebie za takiego. Gest dystansu, nawet jeśli niezamanifestowany 
bezpośrednio w każdym tekście, zawiera się implicytnie w pisarstwie Kornhausera, w sposobie 
przeprowadzania krytyki. Wiąże się on również w mojej opinii z historycznie zmiennym rozu-
mieniem roli i pozycji poety oraz swego rodzaju etosem, którego silne poczucie charakteryzuje 
zarówno samego poetę, jak i w ogóle twórców jego pokolenia. Luksus takiego dystansu obcy jest 
takim młodym poetom jak choćby Maciej Taranek, co rusz unaoczniającemu specyfikę świata, 
w którym ukształtowana została jego wrażliwość („cykl” Boom), czy choćby kolażom różnych 
rejestrów językowych Piotra Przybyły lub Kiry Pietrek. Można powiedzieć, że młodzi twórcy 
robią krok do przodu, jest to z ich strony akt trudnej, ale potrzebnej szczerości, która dopie-
ro umożliwia przeprowadzenie ideologicznej krytyki. Być może krytyki tym bardziej gruntow-
nej, że zmagającej się z elementami własnej kondycji – silnie zmedializowanym światem, a wraz 
z nim relacjami z innymi ludźmi, całą sferą popkultury itp. Po dłuższych poszukiwaniach od-
najduję nieliczne i niejednoznaczne ślady, sygnały takiego uwikłania w pisarstwie Kornhausera. 
Kiedy jednak na nie natrafiam, mają postać tak kapitalnego wiersza, jak dedykowane Ryszardowi 
Krynickiemu* Przemówienie . 

Wygodna, lecz – jak wszelkie uogólnienie – wypaczająca rzeczywistość zbitka „sztandaro-
wy poeta nowofalowy” musi zostać również postawiona w stan podejrzenia. Możliwa bowiem – 
i kto wie, czy nie najciekawsza z dzisiejszej perspektywy – jest przekorna lektura wierszy Korn- 
hausera, „pod włos”, w pewnym sensie przeciw niemu, a dokładnie: przeciw dyskursywnym de-
klaracjom samego twórcy i jego pokolenia. Nie chodzi bynajmniej o uzyskanie głupawej, pustej 
satysfakcji z przyłapania „na gorącym uczynku”, na takiej czy innej niekonsekwencji ideowej. 
Zmiana lekturowej optyki na sugerowaną umożliwia w mojej opinii dostrzeżenie – a może lepiej 
byłoby powiedzieć dosłyszenie – subtelności rejestrów językowych, w jakich wypowiada się ta 
poezja. Pozwala na włączenie w domenę poetycką obiegów językowych dotychczas ignorowa-

*    Co przypomina mi o zamieszczonym w listopadzie 2016 roku w „Gazecie Wyborczej” (nr 257) wierszu Krynickiego 
Deklinacja polska (2016), będącym niewątpliwie sygnałem politycznego zaangażowania, być może tym silniejszym, 
że to gest twórcy rzadko zabierającego dzisiaj głos, a ponadto również zaliczanego do pokolenia Nowej Fali. W sen-
sie poetyckim jednak – eufemistycznie rzecz ujmując – pozostawia wiele do życzenia… Osobiście potraktowałem 
go wyłącznie w kategoriach deklaratywnych.
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nych, niezauważanych, o czym niezwykle trafnie wspominał jeden z najlepszych czytelników, 
jakich doczekał się poeta, mianowicie Piotr Sommer8. W ten nieco autotematyczny sposób czy-
tam między innymi wiersz Bądź czujny:

Jem pierwsze truskawki w tym roku 
Na stole leżą nożyczki 
W telewizji program o wydajności pracy 
Biała nić rozwija się z motka 
Igła wbita w jego miękką sierść jest jak włócznia 
(Bądź czujny) 
Polska będzie na skraju niżu 
Gołębie gruchają 
Jestem daleko w którym jestem miejscu 
Jestem daleko tak daleko że nie widzę już siebie 
(Bądź czujny) 
Dzwonek uśmiecha się nad drzwiami 
Ach jaki świeży zapach 
Suszarka do włosów wypija sok z koca 
Za oknem rozmowa dwóch mężczyzn 
Gdybym znalazł właściwą drogę 
Gdybym mógł mówić 
(Bądź czujny) 
Jestem czujny jestem czujny 
Posypuję truskawki cukrem 
Światło odbija się od ściany9

Owa czujność wydaje się tyleż wyczuleniem na wszelką pozapodmiotową obecność rze-
czy, co w pewnej mierze autoironicznym dyscyplinowaniem siebie odstępującego w akcie pisa-
nia-myślenia wiersza od uprzednio wytyczonej ścieżki. Jakby wiersz niejako samoistnie wymy-
kał się ze wskazywanych mu ram i w ledwo dwuwersowych chwilach zapomnienia („Gdybym 
znalazł właściwą drogę / Gdybym mógł mówić”) kierował się zamiast w wytyczonym kierunku 
– ku światu i jego fenomenom – nieco wsobnie, lękliwie ku podmiotowi, który nawiasowo, jakby 
mimochodem, napomina go, przypomina o jego (pomyślanym) przeznaczeniu.

By nie zacietrzewić się w tej poszukującej, afirmatywnej lekturze, utnę w tym miejscu skru-
pulatnie snutą w niniejszym szkicu nić paraleli-kontynuacji. Nie łudźmy się. Ideał politycznego, 
społecznego zaangażowania, owszem, powraca, jednak estetyka, w  obrębie której funkcjonuje 
wielu – jeśli nie większość – pomieszczonych w antologii Zebrało się śliny twórców, jest estetyką 
wypracowaną w dużej mierze przez pokolenie wcześniejsze, pokolenie „trzech Marcinów”. Już 
w połowie lat 90. po początkowej umiarkowanej afirmacji zostało one poddane bezpardonowej 
krytyce ze strony Juliana Kornhausera, widocznej choćby w znanym pamflecie krytycznym Bar-
barzyńcy i wypełniacze. Sądzę, że w dużej mierze zarzuty formułowane przez Kornhausera mo-
głyby odnosić się także do twórczości dopiero co dyskutowanych najmłodszych twórców tzw. 
poezji zaangażowanej. Tłumaczy to zresztą sceptycyzm, z jakim w majowym wywiadzie dla „Ty-
godnika Powszechnego” odpowiada Kornhauser na możliwość ponownego upolitycznienia poezji 
w Polsce. Odpowiedź brzmi: „Jest tu ogromna przestrzeń. Ale nie ma wielu poetów”10 .
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Obierając za punkt wyjścia antologię Zebrało się śliny – punkt graniczny, najbardziej wy-
sunięty w głąb naszej literackiej współczesności – usiłowałem spojrzeć na poetę, jak sugero-
wałem we wstępie, w dużej mierze zapomnianego, prawdopodobnie nawet nierozpoznawa-
nego przez młodych adresatów wspomnianej wyżej propozycji poetyckiej. Zarzuconą dopiero 
co nitkę snutej paraleli podejmuję jeszcze na moment – z jednej strony, by podkreślić przy-
czynkowy, domagający się kontynuacji i pogłębienia charakter niniejszego szkicu, z drugiej, 
by pozostawić nas w niejakiej niepewności, w jaką sam popadłem, czytając „obok siebie” wier-
sze Narracja Macieja Taranka i Bieg Juliana Kornhausera. Niepewności, której życzę każdemu 
młodemu, i nie tylko, czytelnikowi.
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Nie będę upiększał. Skoro ma być mowa o prawdzie, to wypada zacząć od prawd podsta-
wowych. Ludzie młodzi – a także ciut starsi i ciut młodsi, jeśli nie zmuszają ich do tego obo-
wiązki zawodowe, akademickie lub szkolne – nie czytają dzisiaj Juliana Kornhausera. Głęboko 
ugruntowany pozostaje obraz poety jako generacyjnego emblematu, kogoś, o kim dowiadujemy 
się w toku historyczno-literackiego wywodu i… w owym residuum historyczno-literackim go 
pozostawiamy. Słusznie podkreślali to już Adrian Gleń, a za nim Michał Larek – autor ostatniego 
obszernego wyboru poezji Juliana Kornhausera Tylko błędy są żywe, który jako projekt redaktor-
ski i wydawniczy zmierzał do przynajmniej częściowej zmiany tego stanu. Celem mojego szkicu 
nie jest jednak ocena, na ile ów zamiar został zrealizowany ani na ile był w ogóle realizowalny. 
Jest on raczej opowieścią z cyklu „co by było, gdyby…”, gdzie oczywiście zasadniczą niewiadomą 
jest rezultat sięgnięcia dzisiaj przez młodego czytelnika – takiego jak ja – po twórczość poetycką 
Juliana Kornhausera. Co taki młody współczesny czytelnik mógłby dojrzeć w pisarstwie autora 
Origami? Gdzie na swojej prywatnej literackiej mapie mógłby go umieścić? Głównym celem jest 
oczywiście sprawdzenie, co – jeśli w ogóle – mogłoby się stać zalążkiem porozumienia między 
sztandarowym poetą nowofalowym a ludźmi pokolenia lat 90. Sprawdzenie, czy ów młody czy-
telnik byłby w stanie dojrzeć w starym poecie kogoś innego niż sztandarowego twórcę Nowej 
Fali, współautora Świata nie przedstawionego. Nadchodzi więc czas, by powiedzieć: sprawdzam.

Kategoria zaangażowania, odmieniana przez wszystkie przypadki przy okazji dyskusji do-
tyczących Nowej Fali – jak słusznie podkreśla w swoim tekście, skądinąd bardzo dobrym, Dariusz 

Prawda poezji. 
Wiersze Juliana 
Kornhausera

Andrzej Frączysty
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Sośnicki – powraca dzisiaj jako kluczowa dla młodopoetyckiego obiegu. Nie ma ona co prawda 
formy imperatywu czy manifestu pokoleniowego, niemniej pozostaje jedną z nielicznych – jeśli 
nie jedyną – tendencji pozwalających zbiorczo ująć i w pewnej mierze opisać w młodej poezji 
ostatnich dziesięciu lat. Z próbą takiego ujęcia – balansującą właśnie na granicy projektowania 
i opisywania zjawiska – mamy do czynienia w wydanej w 2016 roku przez Biuro Literackie antolo-
gii Zebrało się śliny. Znów nie podejmuję się tutaj oceny stworzonej antologii, przywołuję ją tutaj 
wyłącznie jako ważny punkt odniesienia dla młodego czytelnika poezji współczesnej. Powstaje 
zatem najprostsze, a jednocześnie zasadnicze pytanie: czy zaangażowanie rozumiane i realizo-
wane na modłę nowofalowców – a w tym konkretnym przypadku Juliana Kornhausera – ma coś 
wspólnego z tym dyskutowanym dzisiaj żywo w młodych literackich kręgach? Czy jesteśmy wła-
śnie świadkami reaktywowania kategorii, postawy twórczej, przebywającej dotąd w fazie uśpie-
nia? Słowem: czy mamy do czynienia z renesansem, czy też raczej radykalną redefinicją?

Młodego czytelnika w czasie pierwszej lektury zaabsorbuje na pewno duża zbieżność za-
dań, jakie stawiają przed sobą jego zaangażowani rówieśnicy i główny reprezentant Nowej Fali. 
Natrętna, wszechobecna, wkraczająca w niemal wszystkie sfery życia jednostki obecność silnie 
zideologizowanych języków rodzi opór i  potrzebę aktywnego sprzeciwu. Formą przeciwsta-
wienia staje się oczywiście wiersz, okazujący się częstokroć dekonstrukcyjnym laboratorium, 
w którym co krok obnażane zostają mechanizmy władzy, zawłaszczenie języka, zabiegi reto-
ryczne naruszające status quo itd .

W wypadku Kornhausera głównym wrogiem pozostaje oczywiście komunistyczna propa-
ganda, w mechanizmach której krakowski poeta piętnuje nie tylko retoryczne konstruowanie 
określonej aksjologii, ale także skrupulatnie śledzi i  odnotowuje rozmaite rozbieżności mię-
dzy niezmordowanie forsowanym przez nią obrazem świata a stanem faktycznym – niejedno-
krotnie zresztą decydując się na obfite cytaty z rzeczywistości. Co ważne, nawet wtedy, kiedy 
centralnym tematem jest konceptualizowany na różne sposoby problem społeczno-gospodar-
czy, poeta stara się nie spuszczać z oczu konkretnego człowieka, przez wzgląd na którego ową 
fundamentalną krytykę rzeczywistości zdaje się przeprowadzać. Jak choćby w wierszu Prośbę 
motywuję potrzebą wypoczynku .

Takich wierszy można znaleźć u  Kornhausera oczywiście więcej (m.in. Oczy w  cieniu), 
wiele z nich mówi o zwyczajnym zmęczeniu i skołowaceniu jednostki w zamkniętym kręgu nad-
miarowej i niedostatecznie wynagradzanej pracy przy równoczesnych opłakanych warunkach 
mieszkaniowych. Nie będę jednak kontynuował tej w pewnej mierze oczywistej charakterystyki. 
Podkreślę jedynie, że opisuję tutaj doświadczenie lekturowe młodzieńczego dyletanta z  nie-
jakim zdziwieniem odkrywającego zbieżności ze swoimi poprzednimi lekturami. Analogicznie 
bowiem młodzi twórcy współcześni mają swoich, choć nie zawsze tak jasno sprecyzowanych, 
ideologicznych wrogów, z którymi dosyć często próbują sobie radzić – lub opowiedzieć o nie-
możności poradzenia sobie – metodami, zdawać by się mogło, niemalże wprost zaczerpnię-
tymi z poetyki nowofalowej. Język neoliberalizmu, przemycana co krok logika zysku i  straty, 
optymalizacji, podnoszenia wydajności, wyników sprzedaży, poetyka reklamy, problemy globa-
lizującego się świata – to wszystko daje razem potężny zestaw ofensywnie nastawiony wobec 
percypującego i odczuwającego podmiotu, który w zachowanie autonomii – jeśli w ogóle stara 
się ją jeszcze zachować – musi włożyć coraz więcej wysiłku w dużej mierze krytycznego, de-
konstrukcyjnego. Nic dziwnego więc, że młodzi twórcy zasięgają języka – w taki czy inny sposób 
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– u starych mistrzów, których twórczość, a także jej historyczno-literacka recepcja ukonstytu-
owały się w sprzeciwie wobec silnego reżimu ideologicznego. Wzmiankowany wiersz Kornhau-
sera rozegrany w całości na kanwie formalnego podania w obecnych czasach znaleźć może swój 
odpowiednik choćby w tekstach Dawida Mateusza. Wystarczy zerknąć do Wiążących decyzji, 
gdzie poetycką matrycą staje się rodzaj firmowego raportu wewnętrznego podsumowującego 
zyski z wypuszczenia na rynek produktów nawiązujących do rewolucji i wojny na Ukrainie oraz 
paryskich zamachów.

Nie chciałbym jednak przeoczyć zasygnalizowanego powyżej problemu autonomii pod-
miotu – naruszanej, zawłaszczanej, nadwyrężanej. Wydaje mi się to głównym punktem różnicu-
jącym poetykę Kornhausera i zbiorowo tutaj traktowanych młodych twórców poezji zaangażo-
wanej, którzy reprezentowani są w antologii Zebrało się śliny. Jakkolwiek bowiem empatyczna, 
współrozumiejąca, a zarazem nieustępliwa byłaby krytyka autora Zjadaczy kartofli, nie da się 
powiedzieć, byśmy mieli poczucie, że autorski podmiot jest uwikłany w  język będący przed-
miotem krytyki – lub uznaje siebie za takiego. Gest dystansu, nawet jeśli niezamanifestowany 
bezpośrednio w każdym tekście, zawiera się implicytnie w pisarstwie Kornhausera, w sposobie 
przeprowadzania krytyki. Wiąże się on również w mojej opinii z historycznie zmiennym rozu-
mieniem roli i pozycji poety oraz swego rodzaju etosem, którego silne poczucie charakteryzuje 
zarówno samego poetę, jak i w ogóle twórców jego pokolenia. Luksus takiego dystansu obcy jest 
takim młodym poetom jak choćby Maciej Taranek, co rusz unaoczniającemu specyfikę świata, 
w którym ukształtowana została jego wrażliwość („cykl” Boom), czy choćby kolażom różnych 
rejestrów językowych Piotra Przybyły lub Kiry Pietrek. Można powiedzieć, że młodzi twórcy 
robią krok do przodu, jest to z ich strony akt trudnej, ale potrzebnej szczerości, która dopie-
ro umożliwia przeprowadzenie ideologicznej krytyki. Być może krytyki tym bardziej gruntow-
nej, że zmagającej się z elementami własnej kondycji – silnie zmedializowanym światem, a wraz 
z nim relacjami z innymi ludźmi, całą sferą popkultury itp. Po dłuższych poszukiwaniach od-
najduję nieliczne i niejednoznaczne ślady, sygnały takiego uwikłania w pisarstwie Kornhausera. 
Kiedy jednak na nie natrafiam, mają postać tak kapitalnego wiersza, jak dedykowane Ryszardowi 
Krynickiemu* Przemówienie . 

Wygodna, lecz – jak wszelkie uogólnienie – wypaczająca rzeczywistość zbitka „sztandaro-
wy poeta nowofalowy” musi zostać również postawiona w stan podejrzenia. Możliwa bowiem – 
i kto wie, czy nie najciekawsza z dzisiejszej perspektywy – jest przekorna lektura wierszy Korn- 
hausera, „pod włos”, w pewnym sensie przeciw niemu, a dokładnie: przeciw dyskursywnym de-
klaracjom samego twórcy i jego pokolenia. Nie chodzi bynajmniej o uzyskanie głupawej, pustej 
satysfakcji z przyłapania „na gorącym uczynku”, na takiej czy innej niekonsekwencji ideowej. 
Zmiana lekturowej optyki na sugerowaną umożliwia w mojej opinii dostrzeżenie – a może lepiej 
byłoby powiedzieć dosłyszenie – subtelności rejestrów językowych, w jakich wypowiada się ta 
poezja. Pozwala na włączenie w domenę poetycką obiegów językowych dotychczas ignorowa-

*    Co przypomina mi o zamieszczonym w listopadzie 2016 roku w „Gazecie Wyborczej” (nr 257) wierszu Krynickiego 
Deklinacja polska (2016), będącym niewątpliwie sygnałem politycznego zaangażowania, być może tym silniejszym, 
że to gest twórcy rzadko zabierającego dzisiaj głos, a ponadto również zaliczanego do pokolenia Nowej Fali. W sen-
sie poetyckim jednak – eufemistycznie rzecz ujmując – pozostawia wiele do życzenia… Osobiście potraktowałem 
go wyłącznie w kategoriach deklaratywnych.
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nych, niezauważanych, o czym niezwykle trafnie wspominał jeden z najlepszych czytelników, 
jakich doczekał się poeta, mianowicie Piotr Sommer1. W ten nieco autotematyczny sposób czy-
tam między innymi wiersz Bądź czujny:

Jem pierwsze truskawki w tym roku 
Na stole leżą nożyczki 
W telewizji program o wydajności pracy 
Biała nić rozwija się z motka 
Igła wbita w jego miękką sierść jest jak włócznia 
(Bądź czujny) 
Polska będzie na skraju niżu 
Gołębie gruchają 
Jestem daleko w którym jestem miejscu 
Jestem daleko tak daleko że nie widzę już siebie 
(Bądź czujny) 
Dzwonek uśmiecha się nad drzwiami 
Ach jaki świeży zapach 
Suszarka do włosów wypija sok z koca 
Za oknem rozmowa dwóch mężczyzn 
Gdybym znalazł właściwą drogę 
Gdybym mógł mówić 
(Bądź czujny) 
Jestem czujny jestem czujny 
Posypuję truskawki cukrem 
Światło odbija się od ściany2

Owa czujność wydaje się tyleż wyczuleniem na wszelką pozapodmiotową obecność rze-
czy, co w pewnej mierze autoironicznym dyscyplinowaniem siebie odstępującego w akcie pisa-
nia-myślenia wiersza od uprzednio wytyczonej ścieżki. Jakby wiersz niejako samoistnie wymy-
kał się ze wskazywanych mu ram i w ledwo dwuwersowych chwilach zapomnienia („Gdybym 
znalazł właściwą drogę / Gdybym mógł mówić”) kierował się zamiast w wytyczonym kierunku 
– ku światu i jego fenomenom – nieco wsobnie, lękliwie ku podmiotowi, który nawiasowo, jakby 
mimochodem, napomina go, przypomina o jego (pomyślanym) przeznaczeniu.

By nie zacietrzewić się w tej poszukującej, afirmatywnej lekturze, utnę w tym miejscu skru-
pulatnie snutą w niniejszym szkicu nić paraleli-kontynuacji. Nie łudźmy się. Ideał politycznego, 
społecznego zaangażowania, owszem, powraca, jednak estetyka, w  obrębie której funkcjonuje 
wielu – jeśli nie większość – pomieszczonych w antologii Zebrało się śliny twórców, jest estetyką 
wypracowaną w dużej mierze przez pokolenie wcześniejsze, pokolenie „trzech Marcinów”. Już 
w połowie lat 90. po początkowej umiarkowanej afirmacji zostało one poddane bezpardonowej 
krytyce ze strony Juliana Kornhausera, widocznej choćby w znanym pamflecie krytycznym Bar-
barzyńcy i wypełniacze. Sądzę, że w dużej mierze zarzuty formułowane przez Kornhausera mo-
głyby odnosić się także do twórczości dopiero co dyskutowanych najmłodszych twórców tzw. 
poezji zaangażowanej. Tłumaczy to zresztą sceptycyzm, z jakim w majowym wywiadzie dla „Ty-
godnika Powszechnego” odpowiada Kornhauser na możliwość ponownego upolitycznienia poezji 
w Polsce. Odpowiedź brzmi: „Jest tu ogromna przestrzeń. Ale nie ma wielu poetów”3 .
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Obierając za punkt wyjścia antologię Zebrało się śliny – punkt graniczny, najbardziej wy-
sunięty w głąb naszej literackiej współczesności – usiłowałem spojrzeć na poetę, jak sugero-
wałem we wstępie, w dużej mierze zapomnianego, prawdopodobnie nawet nierozpoznawa-
nego przez młodych adresatów wspomnianej wyżej propozycji poetyckiej. Zarzuconą dopiero 
co nitkę snutej paraleli podejmuję jeszcze na moment – z jednej strony, by podkreślić przy-
czynkowy, domagający się kontynuacji i pogłębienia charakter niniejszego szkicu, z drugiej, 
by pozostawić nas w niejakiej niepewności, w jaką sam popadłem, czytając „obok siebie” wier-
sze Narracja Macieja Taranka i Bieg Juliana Kornhausera. Niepewności, której życzę każdemu 
młodemu, i nie tylko, czytelnikowi.
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Twórczość Stanisława Lema nie zajmowała tylko współczesnych pisarzowi w chwili wy-
dania jego dzieł, ale z takim samym uporem wraca także dziś. Z tą różnicą, że czytający opowia-
dania i powieści przed wielkim postępem technologicznym mogli brać Lema za opowiadacza 
wymyślającego tylko różne rozwiązania, które nie będą miały odbicia w najbliższej przyszłości. 
Okazało się jednak inaczej – dla współczesnych Stanisław Lem stał się przykładem „proroka”, 
futurysty, a także swoistego pisarza-alchemika, parającego się tajemniczą sztuką wymyślania 
przyszłości, którą naprawdę stworzyły następne pokolenia. Przyszłość, którą obecnie ogląda-
my, nie jest wyjęta z umysłu Lema co do joty, nie wyklucza to wielu możliwości podanych przez 
pisarza w jego dziełach. Czy twórczość Lema stała się inspiracją dla obecnych technologii? Dla 
prostego przykładu – twórca The Sims jasno podkreśla, że gra nigdy by nie powstała lub po-
wstałaby dużo później, gdyby nie przeczytał Cyberiady, która stała się jej bezpośrednią inspira-
cją. Jednak czy polski pisarz naprawdę przewidział świat, w którym przyszło nam żyć?

Biorąc pod uwagę postęp technologiczny, nie sposób nie zgodzić się z twierdzącą odpo-
wiedzią. Internet, komputer jako „kapłon nadziany elektrycznością”1, e-booki, audiobooki, inży-
nieria genetyczna czy wiele innych – nie są to dziś już proroctwa, to sprawy i rzeczy, z którymi 
mamy do czynienia na co dzień.

Pragnę skupić się jednak na innych aspektach twórczości pisarza. Lem, mimo przodującego 
wątku techniki, zgrabnie i, przy powierzchownej lekturze, niemal niezauważalnie wplata do swoich 
książek wątki społeczne. Zdejmuje okulary i pozwala błądzić palcom samotnie po maszynie, oddając 

Czy 
Stanisław Lem 
przewidział 
NASZ świat?

Julia Perlikowska
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samotność wpisaną w życie człowieka. Przestaje być prorokiem nowoczesności, nie wymaga się 
już od niego kolejnego rozwiązania w sprawie cyfryzacji, może odłożyć narzędzia i zająć się czymś 
innym. Lem staje się wtedy pisarzem-socjologiem, pisarzem, który bacznie obserwuje świat nie tyl-
ko pod kątem techniki, ale może nawet bardziej i dokładniej pod względem człowieczeństwa, aby 
później skrupulatnie wpleść między karty swych dzieł wyciągnięte wnioski. Czy więc Lem przewi-
dział nasz świat pod względem socjologicznym? Odpowiedź na to pytanie może wydać się pułapką. 
Jeśli okaże się twierdząca, wykażemy się ogromną ignorancją wobec świadomości istnienia zła na 
świecie. Natomiast jeśli będzie przecząca, okłamiemy sami siebie. Przecież artystom, a w szczegól-
ności pisarzom, zależeć powinno właśnie, abyśmy potrafili być ze sobą szczerzy. Obraz człowieka 
wyłaniający się z twórczości Lema, używając eufemizmu, nie jest najlepszy. Właściwie nie jest nawet 
dobry, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo ugrzęźliśmy w bagnie, a raz po raz ruszając 
nogami w próbie odwrócenia sytuacji, zatapiamy się w nim jeszcze bardziej. Przez postęp, który 
przecież miał przynieść tyle dobrego, straciliśmy coś bardzo cennego – człowieka w człowieku. 
Lem wyraźnie uwypukla samotność, z jaką przyszło się nam zmierzyć. Czy ją przewidział? Myślę, 
że raczej wyostrzył, bo przecież była ona obecna od zawsze. Autor nie spodziewał się, że wszyst-
ko, o czym pisał, zmaterializuje się w ciągu kolejnego pół wieku, tak samo Einstein nie nakazywał 
Rooseveltowi stworzenia bomby atomowej. Taką bombą jest właśnie nasza cywilizacja – jeśli się nie 
dostosujemy, rozerwie nas na drobne kawałeczki. Lem wiedział, że człowiek jest istotą społeczną 
i nie może być sam, czego wyraźny przykład znajdziemy w Powrocie z gwiazd. To tutaj Olaf mówi 
właśnie o zabiciu człowieka w człowieku, od czego gorsza i bardziej przerażająca jest tylko obojęt-
ność. Konsekwencją świata, w którym samotność staje się chorobą cywilizacyjną, jest już jedynie 
czekająca nas śmierć z jej powodu. Wypowiadane słowa otuchy tracą sens – jeśli ktoś nie dostosuje 
się do panujących realiów, musi zginąć. Słabi nie mają szansy przetrwać, ponieważ „nie ma takiego 
cierpienia, którego nie można jeszcze powiększyć”2. Wszystko, co ludzie stworzyli, służy ich wygo-
dzie oraz zaspokojeniu różnych potrzeb. Ułomność człowieka została wyeliminowana przez auto-
matyzację życia. Co więcej, roboty często odczuwają tyle samo co ludzie, a może nawet więcej. One 
też wiedzą, kiedy stają się niepotrzebne, są odsuwane i przeznaczone na złom mimo błagalnych 
próśb o pozostawienie ich przy życiu. Nie chcą być zapomniane, podobnie jak człowiek.

Kolejną kwestią jest ludzka moralność, podejmowana chociażby w Powrocie z gwiazd . Lu-
dzie w wyniku powszechnego zabiegu betryzacji, nie są zdolni nawet pomyśleć o tym, aby kogoś 
zabić. Może dlatego nie zdają sobie sprawy z tego, ile krzywdy zostało im wyrządzone. O tym, 
czy odebranie możliwości wyrządzenia komuś zła jest moralnie dobre czy nie, można by napi-
sać oddzielny tekst. Skupmy się więc wyłącznie na jednym z aspektów tej kwestii, mianowicie: 
zrzucaniu na kogoś odpowiedzialności. Betryzajca nie zmieniła ludzi do końca w świętych. Co 
prawda sami nie mogą nikogo skrzywdzić, ale mogą kazać zrobić to robotowi i wrócić z czy-
stym sumieniem do codziennych obowiązków. Cała więc dobroć ukształtowana w ludziach jest 
pozorna, jest tylko grą, w której człowiek przybiera maskę, musi się jej trzymać, stać się per-
fekcyjnym aktorem. Jeszcze widoczniej uwypuklone jest to w „realu”, gdzie każdy mógł „wejść” 
w telewizor i przed wybraną publicznością wcielić się w rolę kogoś innego. Dokładnie jak my 
teraz. Wystarczy rano wyciągnąć z szafy razem z odpowiednimi skarpetkami pasującą maskę.

Jeszcze dalej Lem posunął się w Pokoju na Ziemi. Tam nie proponuje już tylko pozbawie-
nia ludzi wyboru między złem a dobrem, a powszechną cerebellotomię, która sparaliżowałaby 
masowo całą ludność. Nikogo nie zabijać, ale każdego ogłupić. Swoją drogą, dobry motyw na 
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hasło polityczne. Człowiek w Pokoju… został rozszczepiony na wiele różnych pragnień – zaczy-
nając od pożądania dziewczęcych pośladków i słodyczy, kończąc na fascynacjach militarnych. 
Im mniej o tym wszystkim wie, tym mniej zdrowia traci. I tu dopiero dają popis skutki ludzkiej 
samotności – zdalne sekslalki, puste powłoki, z którymi życie przypomina bardziej życie z szu-
fladą niż z  człowiekiem. Mimo tego sex-industry bardzo dobrze się rozwija, ludzie przesta-
ją się starać, mając pod ręką tyle możliwości. Romans z taką partnerką jest szybszy, a przede 
wszystkim łatwiejszy i szerzej dostępny. Lem jednak nie odmawia nam aż tak znacząco czło-
wieczeństwa – roboty nie są ukazane jako alternatywy dla ludzi. Nie mogą nimi być ze swoją 
logicznością wszelkiego myślenia, dlatego właśnie, że człowieczeństwo sprowadza się do nie-
logiczności – rozum jest „silnie zanieczyszczony uprzedzeniami, emocjami i przeświadczeniami 
wyniesionymi z dzieciństwa czy z genów ojca i matki”3. Oczywiście nie może obyć się bez skut-
ków ubocznych. Trudno zdecydować, co jest gorsze – postępujący narcyzm czy zbrodnie po-
pełniane za pośrednictwem „zdalników”. Ale przecież lepiej mimo wszystko produkować roboty 
niż karabiny – make love, not war, czyż nie? W Pokoju na Ziemi wspomniana jest także depresja 
jako zajęcie pozbawiające człowieka nudy. Bo Lemowy człowiek się nudzi – pragnie zamienić się 
miejscami z Bogiem, dokonać niemożliwego, a mimo tego jest wręcz przeżarty biernością, wy-
cieka mu ona bokami, każe poluzować pasek – wszystko jest tylko dekoracją teatralną, do której 
musi się dograć. Lem sam podkreślał, że sprawa kallotomii i człowieka była pierwsza, dopiero 
później dodał zbrojenia. To na człowieku najpierw chciał się skupić.

Może dlatego też autor interesował się żywo polityką – napisał zgryźliwie, ale niestety 
z niezwykłą trafnością, że politycy bez względu na sytuację kraju, dalej będą robić swoje, obie-
cując coraz to nowe obietnice, których nie będą w stanie spełnić z racji coraz mniejszych wpły-
wów na realny bieg świata i przyszłości. Lem nie szczędził politykom niechlubnych porównań. 
Wychodząc od pomylonych milionerów przez rozebrane dziewczęta z dużymi piersiami aż do 
gwiazd filmowych, które nie są sławne dlatego, że świetnie grają, ale mają „to coś” – niezli-
czoną liczbę rozwodów, większą być może od liczby cyfr na koncie, nieocenzurowane zdjęcia 
w „Playboyu” czy romans z syjamskimi bliźniętami wychodzącymi z tortu na ich czterdzieste 
urodziny. Taki też polityk powinien mieć – pozostając wiernym polskim realiom – włosy i krze-
pę Krzysztofa Ibisza, humor i dystans Kuby Wojewódzkiego, sławę Lewandowskiego, ale twarz 
raczej Krychowiaka. Lem przewidział nawet niedawny rozłam telewizji – na wiadomości praw-
dziwe i te dobre, zależne od panującego rządu. Czym te zmiany zostały spowodowane? Autor 
spieszy z odpowiedzią jakieś sto stron dalej – głupszym narodem. Postęp techniki przyniósł ze 
sobą spadek inteligencji, szerzący się analfabetyzm, wypieranie przez roboty z miejsc pracy czy 
spadek wiary w Kościół. Wiedza o historii przestała być potrzebna, geografii najlepiej uczą po-
dróże, jeśli oczywiście orientujemy się w rozkładzie lotów i umiemy go przeczytać, obce języki 
nie są nam straszne z internetowym tłumaczem, zresztą i tak pismo zastępują emotikony czy 
naklejki z dymkami, a filozofowanie przychodzi tylko pod wpływem alkoholu. Ostatnie zdanie 
nie jest wyrwane z artykułu z wczorajszej gazety, a sparafrazowane z Pokoju na Ziemi. Witamy 
na naszej pięknej planecie.

Wizjoner, choć może to niektórych przytłoczyć, był do tej pory dla nas łaskawy. Przestał 
wraz z napisaniem Golema XIV. Cesarze japońscy dodawali przedrostek „go-” do swoich imion, 
co tłumaczy się jako „drugi”. Superkomputer ukazany w  utworze jest piekielnie inteligentny 
i powinien kojarzyć się każdemu ze swoim pomysłodawcą, a więc samym autorem.
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Na końcu powieści nie warto spodziewać się happy endu. Wizja zawarta w  tym dziele 
jest najbardziej pesymistyczną ze wszystkich przepowiedni fatalnego proroka. Cała technolo-
gia, jej wielkość i wspaniałość ukazane w innych utworach, ma się w końcu sprzeciwić i obrócić 
przeciwko człowiekowi, nieświadomemu swojej małości i konsekwencji potęgi, którą stworzył. 
Można go tylko żałować, bo według Golema jego starania i tak nic nie zmienią, jest ograniczony, 
a wychodząc poza ludzkie możliwości, stworzyłby tylko potwora. Jednocześnie człowiek spalił 
za sobą wszelkie mosty, droga powrotna nie istnieje, pozostaje mu już tylko droga w przód, gdy-
by chciał inaczej, upór ten byłby piękny i wielki, ale daremny.

Człowiek od początków ewolucji nie znalazł odpowiedzi na pytanie – kim jest? A przy-
najmniej nie znalazł odpowiedzi ostatecznej i  kompletnej. I  tu właśnie zaczyna się ludzka 
udręka – ciężko przyjąć, że naszemu powstaniu nie towarzyszył ani uśmiech, ani Nieskoń-
czoność. Ewolucja także nie uczyniła z  ludzi doskonałego tworu, bo niewiele mogła zrobić. 
Zamiast postępu upodobała sobie komplikacje – jesteśmy stworzeni z kruchego wapiennego 
kruszywa i „marnej hydrauliki krwiobiegów”4, które zamiast chronić wystawiają nasz organizm 
na więcej możliwych „zwarć” i chorób niż u, raczej nie przodującego w naszym ewolucyjnym 
wyobrażeniu, glonu. Z tej perspektywy nasze ciało, wraz z uwięzionym w nim rozumem, nie 
jest triumfem, a matnią – im więcej technik zastosowanych w budowie człowieka, tym więcej 
systemów nadzorujących i zabezpieczających, a więc w całej wielkiej ewolucji pojawia się wię-
cej uwikłań zamiast uproszczeń.

Czy mamy coś na swoją obronę? Przecież ewolucja wydała na świat kilku geniuszy. Oka-
zuje się to jednak bez znaczenia, Golem odrzuca także ten argument, umniejszając im wartości 
i przydatności. Cenne dzieci ewolucji są rzadkie i nieużyteczne, ponieważ i tak nie przydadzą się 
ludziom im współczesnym. Geniuszem nie jest ten, który w rozdaniu kart siada od razu z całym 
kolorem do brydża, a ten, który z takim rozkładem nie wygra rozgrywki, ponieważ od prze-
ciętnego człowieka nie dzielą go dokonania, a budowa mózgu, do której przecież sam się nie 
przyczynił. Lem skwitował to prostym porównaniem – „Bóg nie tylko gra ze światem w kości, 
lecz nie daje zajrzeć do kubka”5 .

Lem „przewidział” także wiele prawd oczywistych – lepsza jest wiedza od niewiedzy, czy 
chociażby to, że matematyka jest królową nauk. Niektóre z jego proroctw, w co trudno pew-
nie uwierzyć, chętnie byśmy przyjęli – kto nie chciałby dodatkowych trzech godzin na dobę? 
Lem pokazuje jednak, że niezależnie od zmian technologicznych, językowych, kulturowych – na 
przestrzeni czasu największe zmiany i  tak zachodzą w moralności człowieka. Niezaprzeczal-
nie domyślił się rozwoju technologii, ale też po prostu wiedział, że ludzie pozostaną egoista-
mi chcącymi dla siebie jak największej wygody, nietroszczącymi się o dobro innych, politycy 
zawsze będą kłamać i dopuszczać się hipokryzji, a  ludzka psychika ma w sobie jeszcze dużo 
sprzecznych pierwiastków, które kiedyś odkryjemy.

Czy Lem przewidział świat? My na pewno nie przewidzieliśmy Stanisława Lema, który 
tak dokładnie go wymyślił i opisał. Bardzo możliwe, że doczekamy się Lemowego świata, jeśli 
poczekamy jeszcze trochę. Wobec tego pozostaje nam jedno z tych głupich, wyrywających się 
uczuć – nadzieja. Nadzieja, że jednak się pomylił, a spalone mosty mogą zostać odbudowane. Co 
jeśli nie? Będziemy jak ten wędrowiec z ostatniej przypowieści Golema, który, znajdując się na 
rozstaju, widzi tylko napis, metaforę losu ludzkiego: „W lewo pójdziesz – głowę stracisz; w pra-
wo pójdziesz – zginiesz; a odwrotu nie ma”6 .
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Przed budynkiem Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie często odbywa się przyciągający 
uwagę spacerujących po słynnej alei Unter den Linden turystów i berlińczyków kiermasz ksią-
żek. Znaleźć na nim można książki najróżniejsze – od albumów i przewodników przez fikcję po 
specjalistyczne wydawnictwa naukowe. Uwagę zwraca różnorodność tytułów i ich pochodze-
nie: w dużej mierze przeważają nazwiska znane i cenione na całym świecie. Polską marką, któ-
ra najczęściej pośród wystawianych egzemplarzy się przewija, jest nazwisko Stanisława Lema. 
Ostatnio można było doliczyć się co najmniej sześciu tłumaczonych na niemiecki książek jego 
autorstwa. Taką popularnością na owym kiermaszu cieszą się głównie klasyczni pisarze nie-
mieckiego pochodzenia.

Przeglądając także międzynarodowe portale społecznościowe skupiające miłośników litera- 
tury, zauważyć można, że książki Lema cieszą się sporym zainteresowaniem na świecie, a re-
cenzje użytkowników częściej pochodzą od zagranicznych miłośników aniżeli tych z  Polski. 
Lema się czyta, o Lemie się pisze i Lemem zachwyca się nie tylko nad Wisłą. Kolokwialnie moż-
na powiedzieć, że utwory pochodzącego ze Lwowa pisarza science-fiction są najbardziej pożą-
danym literackim „towarem eksportowym” naszego kraju.

Trudno się tej popularności dziwić. Niespotykana erudycja pisarza miesza się z jego zdają-
cą się nie mieć granic wyobraźnią. Synteza obu tych cech sprawia, że jeden element funkcjonuje 
niczym kula u  nogi dla drugiego, co paradoksalnie jest tu niemożliwą do przecenienia zale-
tą. Dzięki wyobraźni Lema i jego zdolności do tworzenia wyimaginowanego świata przyszłości 

Stworzone kontra 
stwarzające. 
O Golemie XIV 
Stanisława Lema

Franciszek Drąg
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(ale także i przeszłości, jak na przykład w Szpitalu przemienienia) zgrabnie wykładane przezeń 
teorie dotyczące kondycji ludzkiej i stechnologizowanego świata stają się atrakcyjne nawet dla 
czytelników nieskorych do intelektualnych zabaw. Z drugiej strony, kajdany wiedzy zarzuco-
ne Lemowskiej fantazji sprawiają, że wizjami pisarza rządzi przede wszystkim logika, przez co 
zapowiedzi wpisane w  jego powieści wydają się prawdopodobne, a czasem nawet, jak w po-
wszechnie znanym przypadku przewidzenia powstania e-booków i audiobooków w pochodzą-
cej z 1961 roku powieści Powrót z gwiazd, już zrealizowane.

Wizjonerstwo Lema ma dwie strony. Z jednej – świadczy o niezwykłej zdolności pisarza do 
przewidywania ulepszeń technologicznych i metamorfoz ludzkiej psyche. Z drugiej natomiast – 
niektóre suponowane przez niego sytuacje są na tyle niepokojące, że jego jasnowidzenie można 
uznać za czarnowidzenie. Książką, w której Lem zarysował przyszłość ludzkości w przytłacza-
jąco ciemnych barwach jest Golem XIV, jeden z trudniejszych i stosunkowo rzadko omawianych 
utworów pisarza.

Do tej książki powracał autor kilkakrotnie. Początkowo opowieść pojawiła się częścio-
wo w zbiorze wstępów nieistniejących książek Wielkość urojona w 1973 roku, osiem lat później 
nieco rozszerzona jako samodzielne dzieło i w końcu ponownie wydana w roku 1999 z doda-
nym fragmentem Głos w sprawie Golema. Pod pozorem fikcyjnego utworu – opatrzonego na-
wet sfingowaną kartą tytułową wskazującą na rok wydania 2029 w przypadku zbioru Wielkość 
urojona i 2047 w wydaniu z 1981 roku – proponuje Lem wykładnię swoich własnych poglądów 
ujętych w przedmowy, posłowia i, co najistotniejsze, wykłady superinteligentnego komputera 
zbudowanego przez naukowców z ośrodka naukowego MIT. Golemowemu światu próbuje Lem 
zręcznie nadać rysy autentyczności już we wstępie do książki, który w inteligentny sposób łączy 
zarys historyczny rozwoju technologii komputerowej z  jej bezpośrednią kontynuacją z odda-
lonej o kilka dekad przyszłości. Wywód jest zespolony w taki sposób, by czytelnik nie od razu 
zorientował się, że z mniej lub bardziej oczywistego referatu historycznego przeniesiony został 
nagle w świat fantazji autora.

Pomimo tego, że główny światopogląd przekazywany jest w tym utworze przez maszynę, 
tytułowego Golema XIV, trudno byłoby nie uznać go za odautorską wykładnię. Są ku temu co 
najmniej trzy przesłanki. Po pierwsze, samo zawarcie nazwiska autora w nazwie superinteli-
gentnego komputera. Wykorzystanie figury fikcjonalnego bytu może nawiązywać, co zauważa 
Jerzy Jarzębski, do techniki proponowanej już przez Gombrowicza: przyjęcia perspektywy trze-
cioosobowej pozwalającej na spojrzenie z dystansu na opisywane zagadnienia. Potwierdza to 
sam autor w liście do swojego amerykańskiego tłumacza, gdzie wyjaśnia, że obranie maszyny 
z przyszłości jako medium pozwoliło mu na wyrażenie opinii, których nie odważyłby się prze-
kazać w inny sposób. Po drugie, można zauważyć, że zawarty w wykładach sens jest zbieżny 
ze zdyskursywizowaną wizją świata i człowieka widoczną w wielu utworach Lema. Po trzecie 
– umiejscowienie utworu w siatce powiązań z zewnętrznymi, realnymi tekstami kultury, z któ-
rymi polemizuje mechaniczny wykładowca.

Głównym punktem odniesienia będzie tutaj praca wspomnianego w  przedmowie do 
książki Norberta Wienera zatytułowana God and Golem, Inc. (1961). Amerykański matematyk 
zaprezentował w niej swoje poglądy w zakresie związków tworzonej wówczas przez niego cy-
bernetyki z religią. Postawił wówczas w niewielkiej książeczce wiele pytań, których aktualność 
wciąż zadziwia nawet pół wieku później. Jest to doskonały interlokutor dla równie odpornego 
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na starzenie się Golema polskiego twórcy. Wiener opiera swój wywód na trzech zagadnieniach 
dotyczących: maszyn uczących się, maszyn samoreprodukujących się oraz koordynacji maszyn 
i  ludzi. Chociaż w swojej książce Lem dotyka wszystkich trzech punktów, to najważniejszym 
zagadnieniem pozostaje kwestia Rozumu.

Wiener sprowadza swój wywód o uczących się maszynach do przykładu komputera zdol-
nego na podstawie metody prób i błędów nauczyć się grać w warcaby tak, że żaden ludzki gracz 
nie jest w stanie go pokonać. Golem XIV jest kontynuacją tego projektu, lecz na ogromną skalę. 
Maszyna osiągnęła taki stopień wiedzy i postrzegania świata, że wyzwaniem dla niej jest wyło-
żenie tejże wiedzy swoim twórcom. Wynikiem obecności myśli Golema nawet po jego odejściu 
jest powstanie licznych grup golemologów, próbujących pomieścić wiedzę przekazaną przez 
maszynę w  ramach pojmowalnego przez ludzki rozum dyskursu. To zadanie z  góry skazane 
na porażkę, ponieważ człowiek w swoim stopniu rozwoju może tylko pojmować rzeczywistość 
od wewnątrz. Golem mówi o tym, gdy refutuje teorię Einsteina, którego błąd polegał przede 
wszystkim na tym, że próbował wyjaśnić świat, będąc w niego uwikłanym. Tymczasem przewa-
ga maszyny jest taka, że może widzieć go także z zewnątrz.

Dla podkreślenia wyższości Golema nad gatunkiem ludzkim wykorzystał Lem niezwykle 
skomplikowany i trudny do zrozumienia sposób narracji. Przedzieranie się przez tekst utwo-
ru jest intelektualnym wyzwaniem dla czytelnika, wynikiem niebagatelnie precyzyjnej pracy 
autora, potwierdzającej opinie o erudycji oraz perfekcjonizmie Lema. Wysiłek pisarza nie jest 
tu nieuzasadniony: metatekstualna rozgrywka w Golemie XIV polega na tym, że odpowiadając 
na postawione przez Wienera pytanie, czy człowiek może stworzyć istotę doskonalszą od 
siebie, Lem zapytuje, czy człowiek zdolny jest do napisania wywodu pochodzącego od istoty 
o wiele doskonalszej od niego samego. Jak sam przyznawał, praca nad Golemem XIV wymagała 
od niego wysiłku, którego nie da się porównać do procesu tworzenia żadnego spośród innych 
jego utworów.

Wysiłek okazał się owocny. Lem słowami Golema określił teorię, która miała podbić świat 
dopiero kilka lat później. W swoim pojmowaniu ewolucji bowiem oświecona maszyna wyprze-
dziła to, co Richard Dawkins nazwał samolubnym genem, a co staje w największej sprzeczno-
ści z deterministyczną propozycją Wienera. Golem stwierdza tu, że wszystko, co funkcjonalne 
w organizmach, służy wyłącznie przekazywaniu kodu. Podkreśla, że jest to jedyny proces, któ-
ry jest istotny dla naturalnej selekcji. Tym samym zaprzecza pojęciu postępu, który w oczach 
robota jest pojęciem błahym i nieznajdującym zastosowania w próbach wyjaśniania procesów 
rządzących światem.

To zresztą niejedyna intelektualna propozycja, z którą zmierzył się Lem. W tym samym 
roku, w którym ukazała się jego Wielkość urojona, pojawił się termin zasady antropicznej, której 
wariant głosi, że prawa fizyki rządzące wszechświatem muszą być takie, by mogło zaistnieć nań 
życie umożliwiające obecność obserwatora. Golem XIV twierdzi zupełnie inaczej: ludzki obser-
wator musi porzucić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia myślowe i ograniczenia fizyczne, 
ponieważ wkrótce przestanie istnieć. Powinien wkroczyć na drogę Rozumu, pojmowanego, co 
niezwykle innowacyjne i odważne, jako transcendentalny byt, a nie atrybut właściwy jedynie 
ludziom. Jeśli człowiek nie wykroczy poza granice swojej natury, nie ma szans na przetrwanie, 
ponieważ świat i Rozum doskonale poradzą sobie bez obecności ludzkiego elementu.
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Wierny swoim przekonaniom transhumanistycznym Lem punktuje i sprzeciwia się zatem 
pojmowaniu człowieka jako władcy wszechświata oddanego mu pod wieczne władanie. Ironi-
zuje, ponieważ homo sapiens, gatunek wyposażony w zdolność myślenia, pochłaniany jest przez 
cele i zadania niemające najmniejszego znaczenia dla rzeczywistości. Golem XIV oraz inne bliź-
niacze mu maszyny wyprodukowane przez rząd Stanów Zjednoczonych (Honest Annie zwana 
także Zacną Anią, która nie była nawet łaskawa skomunikować się z  ludźmi oraz wyrażający 
swoje pacyfistyczne opinie Supermaster, szybko przez naukowców rozkręcony) sprzeciwiają 
się swoim twórcom – tak jak zrobił to legendarny ulepiony z gliny Golem – odmawiając współ-
pracy przy ich prymarnych stricte militarnych zadaniach. Prowadzenie wojen nie leży w gestii 
urządzeń, które wymykają się ludzkiemu spojrzeniu na świat. Są to rzeczy z punktu widzenia 
ontologii zupełnie nieistotne, a maszyny najnowszej generacji nie podlegają żadnej teleologii 
projektowanej nań przez swoich konstruktorów. Wymykają się one nawet ich technicznemu 
pojmowaniu: Golem XIV dokonał na sobie autoreprodukcji, a zatem jego struktura wewnętrzna 
także pozostawała dla naukowców zagadką. Te zagadki i niepojmowalność maszyny prowadzą 
do strachu i buntu pośród ludzi, zgodnie z informacjami zawartymi w fikcyjnym posłowiu zna-
lazło się mnóstwo śmiałków oraz organizacji terrorystycznych, które postawiły sobie za cel wy-
sadzenie w powietrze nieposłusznego komputera. Stworzone przez naukowców mechaniczne 
twory nie tylko przerosły człowieka w zdolności pojmowania świata, ale paradoksalnie pozosta-
ły wierne zasadom, które można by określić mianem humanistycznych – głoszących potrzebę 
utrzymania pokoju na całym świecie.

Nadzwyczaj właściwy wydaje się tutaj wybór niemieckiego tłumacza, który pozycję tę na-
zwał w swoim języku Also sprach Golem, odwołując się do opus magnum niemieckiego filozofa 
Fryderyka Nietzschego Tako rzecze Zaratustra. Wpisuje ją więc siłą rzeczy w takie rozumienie 
książki, która z jednej strony jest odautorskim streszczeniem Nietzscheańskiej filozofii, a z dru-
giej polemiką z przekonaniami dziewiętnastowiecznego myśliciela. Nietzsche ogłosił, że kate-
goria Boga nie jest już źródłem żadnych moralnych kodeksów czy przekonań. Niezauważenie tej 
śmierci powodowane może być lękiem i tęsknotą za porządkiem. Lem próbuje te lęki obudzić na 
nowo, mówiąc, że za śmiercią Boga kroczy również śmierć antropocentryzmu. Człowiek zabił 
Boga-Stwórcę i to samo uczyni maszyna z człowiekiem, niezdolnym do dalszego dyktowania 
warunków w świecie.

Gorzka to pigułka, którą Lem dzieli się ze swoimi czytelnikami za pomocą figury oświe-
conej maszyny. Wiener, przywołując popularny w kulturze obraz gry Boga z Diabłem, stawia 
pytanie, czy Bóg może grać ze swoim stworzeniem. Jego God and Golem, Inc. miało mimo 
wszystko wydźwięk liberalnie humanistyczny: maszyny przejmą niektóre z ludzkich obowiąz-
ków, lecz zawsze potrzebna będzie obecność homo sapiens, który tę pracę podda krytycz-
nemu myśleniu, sprawdzeniu i uporządkowaniu. Lem, posługując się obrazem gry człowieka 
ze swoim dziełem, maszyną, daje inną odpowiedź: stwórca może tę grę z kretesem przegrać, 
a maszyny wyprzedzą człowieka w każdej możliwej do pomyślenia dziedzinie, nawet w samym 
byciu człowiekiem, w humanistycznym tego słowa znaczeniu. Paradoksalnie zatem, aby prze-
trwać, ludzie muszą odrzucić swoje człowieczeństwo, ponieważ wkrótce na świecie nie będzie 
miejsca dla homo naturalis .
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Karnawał 
Tak do umierania 
Podobny 
Jak odbicie do postaci 
Odbicie w stali zwierciadlanej 
Gdzie się realność kształtu traci 
 
W dewocjonaliach z celofanu 
Wirując pióropuszem pysznym 
 jak posuwiście 
 jak wspaniale 
Karnawał jedzie karawanem

Andrzej Bursa, Karnawał1

Czy tak samo jest też i tam 
W tym drugim królestwie śmierci? 
Tam też budzimy się sami, 
Przepełnieni czułością, 
Ale zamiast całować 

Listopadowe 
umieranie. 
Krzątanina, pamięć 
i wieczność

Wojciech Mazurek
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Wykoślawiamy usta w modlitewnym grymasie 
Do rozbitego kamienia?

Thomas Stearns Elliot, Wydrążeni2

Przyjdzie śmierć i będzie miała twoje oczy – 
ta śmierć, która nam towarzyszy 
od świtu do zmierzchu, bezsenna, 
milcząca, jak odwieczne poczucie winy 
lub bezsensowny nałóg. Twoje oczy 
będą pustym słowem, 
niemym krzykiem, ciszą

Cesare Pavese, Przyjdzie śmierć 
i będzie miała twoje oczy3

Na początku są wszystkie bibeloty, rozpaczliwie przeniknięte jednorazowością „gacie, rajt-
ki, biusthaltery, dżins, chemiczna koronka, cekiny, złociste badziewko, obcasiki, pumy i lampasy, 
tygrysie futra z węglowodorów”4, rzeczy bez żadnej wartości przekładane przez kolejne spra-
cowane ręce, wyrywane w bezsensownym pożądaniu, zwijane, upychane i na powrót rozkła-
dane na brudnych ladach szarych targowisk miast bez wyrazu. Miast nieżywych, cuchnących 
złą pamięcią, rozlazłą, przygniatającą teraźniejszością wepchniętą w ściany, okna, bramy, bu-
telki wódki, wirującym w gęstym dymie papierosów i chłodzie wieczoru nieodgadnionym braku 
kogoś, kogo nie chcemy pamiętać. Co jeszcze jest? Wspomnienie dobrego piekarza i gorącego 
chleba, który parzył puste żołądki, nagły podmuch listopadowego wiatru, który przywołał „prę-
żącą się do skoku niczym irbis” „krew dawnych zdarzeń”5, dziewczyna, której formuły miłosne 
przemieszały się z bluzgami, znajomy właściciel taniego baru, niekiedy ludzie poupychani w cu-
dze szafy, złota, mieszkania, futryny, krzesła, obrusy. „Żyjemy na zgliszczach, mamy zwęgloną, 
martwą pamięć”6 – pisze Stasiuk, schodząc na lewo od ul. Grodzkiej, przemierza ze swoją roz-
paczą i samotnością, świadomością i opowieścią, śmiercią i pamięcią, czułością i bezlitosnym 
osądem plac Zamkowy, potem ul. Lubartowską w górę i drogą powrotną przy jesziwie. Stasiuk 
jak Marlowe: „Zmierzch powtarzał je naokoło uporczywym szeptem, szeptem, który zdawał się 
wzbierać groźnie, jak szmer zrywającego wiatru: »Ohyda! Ohyda!«”7. Przyjechał tu, na koniec 
świata, aby patrzeć na ludzi w  głupich pozach codzienności, nieświadomych wielkiej wyrwy, 
wielkiego oszukaństwa w tym wszystkim, aby obserwować, jak bardzo są martwi, bo weszli do 
domów tamtych, wepchnęli się tam – jak u Zuzanny Ginczanki – bo złoto kusiło „jak seks”8, w ich 
wózki, spojrzenia, rozpięte ponętnie bluzki, spodnie w jaskrawych kolorach. A przecież to jest 
brama do grobu – jak Stasiuk nazywa Wschód – tu wszystko „łuszczy się i odpada”9, nad tym wisi 
„wilgotny cień”10. Równoległe światy pulsujące podskórnie, przełamujące całą powierzchowność, 
wypierane w bezsensownych afektacjach, tysiącach gestów, bibelotach składanych i rozkłada-
nych, mniej czy bardziej udanych podróbkach istnienia, wybuchły Stasiukowi i uświadomiły mu 
jedno: cały dzisiejszy Lublin przypomina tylko „jakąś smętną parodię, jakąś karykaturę tamtego 
miasta, które pochłonął ogień”11. Podróżnik patrzy na to rozpaczliwe rojowisko, kłębowisko tym-
czasowości i marzy o potężnym podmuchu wiatru, który porwie raz na zawsze, bez przebacze-
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nia, rzeczy, bibeloty, śmieci, niedopasowane ubranka, przemacane futra, niemodne buty, całą tę 
chemię, porwie wszystko, co przesłania i zakrywa, zabija w rutynie prostych czynności ontyczną 
ciszę, grozę samej przemijalności, „czarny bruk”, „ciemny dół” „w tym miejscu, które umarło i już 
nikt nie zrobi niczego na stałe”12, bo inaczej jego istnienie, krzątanina wokół nieistotności, będzie 
tylko umieraniem, co najwyżej rachityczną i kruchą pracą grabarza.

1. Fragment historyczny

świat jest okrutny, pożera się 
nawzajem, jest okrutny, okrutny

Adam Zagajewski, Okrutny13

Nịkos Kazandzạkis, autor pewnego ostatecznego poematu, którego nikt nie czytał, dwóch 
cudnych opowieści, które przeniesione na ekran przez świetnych reżyserów przestały być jego 
dziełami, i nieprzetłumaczonych z hermetycznego greckiego na żaden ludzki język szkicowni-
ków podróżnych, napisał po „czarującej, wyczerpującej udręce” taxídi* po Peloponezie bez gnie-
wu i bez zazdrości, że spojrzenie obcokrajowca „wyzwolone od uczuciowych zawiłości, pędzi 
i znajduje istotę Grecji”, której on sam nie jest i nigdy nie będzie w mocy pojąć. Podobnie jest ze 
Stasiukiem i jego na przemian czułym i wulgarnym, pełnym przyziemności i wysokiego diapazo-
nu pisaniem o Lublinie, moim rodzinnym mieście, które nazywa grobem. Bo Wschód jest dla au-
tora Jadąc do Babadag mogiłą, splątaniem obalonych ciał, prochem po spopielonych, tłuszczem, 
który osadzał się na oknach domów oddalonych na pięć kilometrów od Bełżca, a baby co dzień 
wycierały go zobojętniale, może w krzątaninie codzienności zwyczajnie, tym samym ruchem, 
którym parę lat wcześniej przecierały je z  kurzu idącego od drogi, smoły i  innych utrapień. 
Wynaleziony, aby opisać perspektywę tych bab, uczony termin bystander† budzi mój uśmiech 
i utwierdza na nowo w przekonaniu, że cały nasz dykcjonarz, te wszystkie pomocnicze formuł-
ki, kategorie, księgi są nic nie warte. Myślę, że to było to szuranie i postękiwanie, to szu-szu-
-szu, dreptanie, gotowanie zupy, ciągłe przesuwanie czegoś w domu, niepokój, ta samotność 
na werandzie, tęsknota za siódmym piętrem w  bloku matki Stasiuka. Jakoś to się łączy – te 
żałosne odwiedziny u matki, takie same od lat, będące kompulsywnym wyrywaniem pozostało-
ści, odpadów pamięci ze śmietnika przestrzeni pomiędzy werandą a kuchnią, i te baby. To jest 
nienapisany wiersz Tadeusza Różewicza – o spracowanych rękach tych bab, które gniotą ka-
pustę kiszoną, przędą, ostrożnie, lecz pewnie plewią, wyciskają, tną nożem, zaraz wycierają coś 
ścierką, machają sierpem, potem ściskają kant łóżka podczas wymuszonego stosunku. A później 
ten tłuszcz. Listopad 1942.

*   Taxídi (gr.) – podróż, wędrówka [przyp. red.].
†   Bystander (ang.) – naoczny świadek, obserwator, bierny widz; kategorię bystander w badaniach nad Holokaustem 

przedstawił R. Hilberg (Sprawcy, ofiary, świadkowie. Zagłada Żydów 1933–1945, tłum. J. Giebułtowski, Warszawa 
2007) [przyp. red.].
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2 .

Pisarstwo Andrzeja Stasiuka funkcjonuje na trzech poziomach wzajemnie się na siebie na-
kładających, przenikających, ale transcendentalnych i samoistnych. Pierwsza płaszczyzna do-
tyczy  p a m i ę c i  m i m o w o l n e j, pobudzanej nagłą czułością wobec przedmiotów wydobywa-
nych z zagraconych śmietnisk, powrotami do miejsc, zapachów, widoków. Na pamięci w sensie 
ścisłym zasadza się całe podróżowanie autora Opowiadań galicyjskich. Drugim poziomem jest 
wręcz  o b s e s y j n a  ś w i a d o m o ś ć  p r z e m i j a n i a  ś w i a t a, znikania, ucieczek, emigracji, 
wykorzenienia, przenika ona odwiedziny w domu matki, spacer po ul. Lubartowskiej, także ga-
raż z Dżerym. Trzeci poziom to  w y o s t r z o n e  s p o j r z e n i e  n a  t e r a ź n i e j s z o ś ć, bezli-
tosne, bez tej niezbędnej bezmyślności, pieczołowicie nanizujące nitki jałowej egzystencji na 
przędzę opowieści. Wszystkie te spojrzenia jednocześnie – wzajemnie odniesione – tworzą tę 
specyficzną metafizykę Stasiuka. Są one tym, co Edward Stachura nazywał „trzecim patrze-
niem”14 w arcydzielnym opowiadaniu Jeden dzień albo „całą jaskrawością”15. Nie mam śmiałości 
tłumaczyć tych pojęć.

3 .

W jakim celu podróżuje Stasiuk? „Jechali wskroś pustki, by gdzieś pozłocić tę gwiazdę. 
Wydobyć ją z burej materialności, uwolnić z podmokłego, przedwiecznego krajobrazu i choć 
trochę naznaczyć nadprzyrodzonością”16. Myślę, że „pozłacanie gwiazdy” wydarzyło się w kapli-
cy Trójcy Świętej w Lublinie, a nie ma w literaturze polskiej piękniejszego opisu tego XV-wiecz-
nego sklepienia niż we Wschodzie, a  przecież pisał o  nim także Gustaw Herling-Grudziński. 
Na zewnątrz jednorazowość, groza, ciemność, samotność, napierająca zła materia, „diabelski 
świat”, a w środku zastygły spokój bytu, cisza przepływającej wieczności, „złocisty płaszcz nad-
przyrodzoności”, narzucony jak chłodna kołdra na rozpalone ciało podczas bezsennej nocy na 
to listopadowe umieranie, na zapomniane popioły, tłuszcz na oknach bab, spalone miasta. Cały 
świat wielki i groźny może pod nim „skryć się w bożej opatrzności, zawinąć w bożą łaskę”17 . Nie 
było w kaplicy ze Stasiukiem cienia, było światło, tylko pewna i nasycająca jasność. 

„Bardzo możliwe, że człowiek odczuwa swoje istnienie dopiero wtedy, gdy czuje na skórze 
dotyk bezimiennej przestrzeni”18 – pisze Stasiuk w Jadąc do Babadag. Więc „wyprawa do jądra 
metafory”19 to podróż do grobu. Jeszcze w czasach Jadąc… dopadał autora strach przed nie-
skończonością, tchórzliwość wobec rozpłynięcia się w przestrzeni. Nie jest to dobra książka, 
fałszywa w miejscach, w których ma przejmować, za wiele w niej wielkich słów bez znacze-
nia, jest trochę efekciarska, metafizyczne epifanie nie przekonują jeszcze jak we Wschodzie, ale 
jest tam zdanie, które muszę przywołać: „chciałbym być pochowany w tych wszystkich miej-
scach, gdzie byłem i jeszcze będę”20. Bo Stasiuk nie chce tych wymyślnie zdobnych nagrobków, 
hieratyczności pogrzebu, ciała w jednym miejscu. Żył w świecie, ciągle uciekając, na stepach, 
w ciemnych pokojach pod torami, w których nasłuchiwał pociągowego turkotu, w namiotach 
pośród nieprzeniknionej ciszy, przyczepach, wdychając dym papierosowy właściciela, żył po-
śród umarłych, w skotłowanych opowieściach matki, wśród wstających z grobu starych party-
zantów, duchów rodziny, ojca i tak pragnie być pochowany, wszędzie, bez statyczności grobu. 
Podróżnik pisze, że utraciliśmy wiarę, bo gdybyśmy wierzyli bez pamięci i  do końca, to nie 
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balibyśmy się pochowania na stepie, zjednoczenia ciała z ziemią, z pyskami psów, z dziobami 
sępów, z zębami hien. Bóg nas tam znajdzie.

„Na Altan els było cicho”21, chłód świtu, samotność całkowita, ale nie paląca, więc raczej 
odosobnienie, z każdej strony gramolącego się ze śpiwora i wyczołgującego się z namiotu Sta-
siuka wyschnięty step, na górze cierpliwe sępy, całkowicie obojętne. Autor Wschodu stanął twa-
rzą w twarz ze sferą zastygniętej ciszy bytu – znakami śmierci, wytartymi kośćmi, przetrzebioną 
wiatrem ziemią, w którą wsiąkały rozkładające się ciała, horyzontalną nieskończonością i nie-
samowitością spokoju. Pamięć nie pulsowała bolesnymi wspomnieniami samotności, rozpaczy, 
desperacji, utraty; donikąd nie uciekał czas; sama teraźniejszość niepokryta sztuczną afektacją 
gestów. „Pomyślałem, że mógłbym tak umrzeć”22 .

4 .

Wszystko się w tych podróżach Stasiukowi pomieszało: pragnienie wyjaśnienia obcości 
matki i ojca w świecie, rzuconych w obce miasta, wepchniętych do bloków, fabryk, pożydow-
skiego mienia, chęć „zrozumienia czegokolwiek z własnego życia”23 – więc idzie nad rzekę za 
chłopcami z gwiazdą, bo on też kiedyś śnił o gwiazdach, pijąc tanie wino – picie wódki smaku-
jącej jak powietrze w hotelowym pokoju, rozmowy z Rumunami, Emil Cioran, śmierć, bibeloty. 
„No bo jak to jest? Że z czasem oddalamy się od miejsca własnych narodzin i to ma być ucieczka, 
zdrada, emigracja? I wszystko, co robimy jest próbą powrotu? Że życie to wygnanie? […] Jak 
ten mój Bug, nad który muszę czasami powrócić, żeby choć na chwilę wymknąć się wygnaniu 
i przechytrzyć samotność”24. Stasiuk jest samotny w tej podróży jak frustraci w radio, którym się 
przysłuchuje; jest samotny pod torami i na ul. Lubartowskiej, na Ałtaju i w Chinach, na lotnisku 
i w śpiworze, ale to wszystko wymierzone jest głównie przeciwko tej pierwszej samotności. Bo 
ona prawdziwe wybucha nie na „bezimiennej przestrzeni”, także nie tam objawia się prawda 
istnienia, ale u matki przy stole i na werandzie pośród bezużytecznych rzeczy, muzyki zagłu-
szającej „pustkę pamięci”25, wzajemnych monologów i tej samej od lat zupy, wśród bezsensownej 
krzątaniny. I od tej prawdy Stasiuk ucieka, wyjeżdża, nie mówiąc dokąd i w jakim celu. Prawdę 
mówiąc, sądzę, że sam nie bardzo wiedział, gdzie i co go gna. Nie oglądając się, szybkim ruchem 
przeciera przednią szybę, tylną pozostawia zaparowaną, odjeżdża. Minione „pręży się do skoku 
niczym irbis”26 i to wystarczy, by nieustannie być w podróży.

***

A my? Mówimy, piszemy, rośniemy, zakochujemy się i rozstajemy, tańczymy i pijemy wód-
kę, gubimy i odnajdujemy, wyjeżdżamy i powracamy, mamy swoje oczarowania i swoje rozpacze, 
dlatego niech mi Stasiuk nie mówi, że jesteśmy martwi. Jesteśmy całkiem żywi, dopóki słońce 
wschodzi na Ałtaju i boskość przegląda się w nas w kaplicy Trójcy Świętej. Zresztą uświadomił 
mi to nie kto inny, ale właśnie autor Wschodu .
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Kim jest człowiek, który postrzega siebie i  otaczający świat przez pryzmat wędrów-
ki? Z czego wynikają i dokąd prowadzą? Czy twórczość może powstawać z nicości? Lektura 
Wschodu Andrzeja Stasiuka pokazuje, że tak, jeśli towarzyszy temu melancholia. Nie tylko – jak 
proponuje Julia Kristeva – jako narzędzie interpretacji jednostki, lecz także melancholia kultu-
rowa w ujęciu Waltera Benjamina i jego następców (przede wszystkim Marka Bieńczyka, Piotra 
Śniedziewskiego i Susan Sontag), labirynt słów i znaków, intertekstualny splot. Ponieważ przy-
biera różne formy, istotniejszy od jej przyczyny wydaje się wpływ, jaki wywiera na podmiot, 
a w konsekwencji na postrzeganie przez niego rzeczywistości, kultury, historii. Melancholijna 
twórczość zakłada różnicę pomiędzy tym, co powierzchniowe, zewnętrzne, a tym, co głębo-
kie, utajone. To, co widoczne, jest złudą, iluzją dla łatwowiernych. Istota znajduje się w tym, co 
pozornie ukryte –  nie w fabule, lecz w samych słowach, nie w opowieści, lecz w sposobie jej 
opowiadania – i tkwi przede wszystkim w braku spójnej zasady kreowania świata. Melancholia 
jest pierwiastkiem niszczycielskim, który jednak może stać się motywacją twórczą.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że podmiot włóczy się po świecie, labiryncie ulic, jego wę-
drówka pozbawiona jest celu i sensu. Chodzi i obserwuje, a powtarzalność kroków ma często 
odzwierciedlenie w strukturze utworu. „Spogląda i pisze zamiast żyć”1. Znajduje się w centrum, 
a otaczająca go rzeczywistość – zarówno dla podmiotu, jak i dla czytelnika – jest ważna jako 
przedmiot poznania, odbicie zewnętrzne, wizualizacja jego kondycji duchowej. Bohater chodzi 
i patrzy, ponieważ w ten sposób dostrzega samego siebie, natomiast kiedy spogląda na własne 

Przestrzeń i pamięć 
– geografia 
melancholii

Katarzyna Horabik
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wnętrze, widzi nicość, pustkę. Melancholijne podróżowanie jest więc sposobem na samopozna-
nie i obserwację wewnętrznych przemian. Ta podwójność widzenia świata oraz przekonanie, że 
w istocie znaczy on więcej (ale również mniej), niż pozornie się wydaje, są podstawą interpreta-
cyjną Wschodu. Wychodzi ona z założenia, że istotą melancholii jest nie tylko to, co autor pisze, 
lecz w jaki sposób to robi, jakich słów używa, aby opisać przedstawiany świat, a także jak sytuuje 
siebie względem niego.

W twórczości Stasiuka wędrowanie jest czymś więcej niż doświadczeniem egzystencjal-
nym – znakiem przemian, formą wyrazu osobowości czy autoterapią ukrytą w estetyce melan-
cholii. Eseistyczna opowieść o podróży na wschód (i Wschód), do miejsc opuszczonych przez 
życie i ludzi, pozostałości dawnego świata niewątpliwie ma charakter intymistyczny. Czytelnik 
z poczuciem wstydu wnika do przedstawianego świata, z szacunkiem odczytując osobiste wy-
znania autora, jego samotność i wspomnienia. Wsłuchuje się w melancholijne dźwięki kroków, 
obserwuje wszechobecne resztki, stany apatii, zniechęcenia, nudy, urok pejzaży pełnych niepo-
koju, smutku i wreszcie – melancholii.

Podróż u Stasiuka łączy się z pisaniem, tworząc coś na kształt świadectwa. Postrzega on 
świat przez pryzmat doświadczeń – swoich lub rodziny, ale również całego społeczeństwa, które 
musiało ulec przemianie pod naciskiem władzy komunistycznej. Choć przyczyną wyprawy Sta-
siuka na wschód ma być poszukiwanie minionego świata i przestrzeni podobnej do tej utraconej 
przez powojenne przesunięcie granic, z tokiem opowieści zaczyna ona sprawiać wrażenie bar-
dziej usprawiedliwienia próby odnalezienia dzięki obserwacji świata, wypełnienia pustki powstałej 
przez odziedziczone i zapożyczone poczucie straty. Pisarz jeździ, aby obserwować resztki innego 
życia, innych światów, minionych pokoleń, które odeszły, nie zostawiając odpowiedzi, a jedynie 
ślady obecności. Rozpoznaje znaki opuszczenia, ruiny i  puste domy, rysuje mapę, zaznaczając 
na niej ciche „wyrzuty” miejsc pozbawionych życia i ludzi, którzy utracili korzenie. Wschód jest 
utworem o autobiograficznym charakterze. Stasiuk wyrusza w podróż, by zachować wspomnie-
nia z dzieciństwa oraz te przejęte z historii powtarzanych przez matkę.

Pisarz prowadzi narrację pierwszoosobową. Rozpoczyna opowieść od wspomnienia „ekonomii 
niedoboru”2: opisu sklepu, charakterystyki społeczeństwa ustawiającego się w kolejce przed wej-
ściem, swojej roli w tamtym świecie. Niedopasowanie, z którym musiał się zmagać jako dziecko 
przesiedleńców w Warszawie, jest jedną z przyczyn podróży w głąb Rosji. Świat, który pamięta, 
jest pełen podobnych do siebie obrazów i zapachów: „Wszystkie wiejskie sklepy tamtego cza-
su pachniały podobnie. W sześćdziesiątym ósmym, dziewiątym do sklepu w całkiem innej wsi 
też wchodziło się po schodkach”3. Powtarzalność jest melancholijnym źródłem bezpieczeństwa, 
stabilizacją odnawianą przez fragmentaryczne wspomnienia czegoś znanego. Dlatego pisarz 
wędruje na wschód przez terytorium byłych państw komunistycznych, ponieważ ta przestrzeń 
jest melancholijną alegorią jego minionych doświadczeń. Przez ten pryzmat Stasiuk obserwu-
je zarówno Rosję, jak i pustynię Gobi, Mongolię czy Chiny – jest to pryzmat ruin i szczątków, 
r e s z t e k, które dostrzega dokądkolwiek się udaje. Na  r e s z t k a c h  budowano nowe domy. Na 
r e s z t k a c h  wartości próbowano tworzyć nowe życie. Na  r e s z t k a c h  dawnego świata autor 
poszukuje fragmentów własnej tożsamości.

„Wyobrażam sobie to wszystko, żeby nie zaginęło. Doliny po wysiedlonych wsiach zarasta 
las. Kamienne resztki pochłania ziemia. Po prostu znikną w jej wnętrzu, a ona przyrasta jak żywe 
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ciało”4. Wschód przepełniony jest melancholią, ponieważ staje się miejscem pozbawionym życia 
– jego głos ma zastąpić tych, którzy nie wiedzą, co to znaczy żyć u siebie, zostali pozbawieni ro-
dzinnego domu. Wszechobecne ruiny ukazują kruchość i smutek, ale paradoksalnie są również 
znakiem trwałości i pamięci, potrzebującej miejsca, gdzie mogłaby być kultywowana – dopóki 
istnieją widzialne ślady, do których można wrócić, nie ma zupełnego zapomnienia. Opuszczo-
ne wschodnie wsie nie tylko pozostały wierne istnieniu, w miejscu rozpadu powstał nowy byt, 
poddający się sile natury. Zrujnowane domy są symbolem świata, który zniknął, zapomnienia 
albo raczej pamięci o tym, co nigdy się nie wydarzyło, miejscem dotkniętym przez śmierć, nie-
zdolnym, by potwierdzić swoje istnienie, dlatego w jego imieniu wypowiada się pisarz.

Andrzej Stasiuk nadaje swojej melancholii wymiar przestrzenny. Jego podmiot nie ukrywa się 
w sferze prywatnej lub fikcjonalnej, lecz podejmuje próbę znalezienia miejsca w rzeczywistości. 
Jednak krajobrazy przesiąknięte są nostalgią. Wszechobecne ruiny, miasta pozbawione życia, 
chłód wiatru wskazują przy tym na coś więcej niż smutek. Są znakiem zakorzenienia przez au-
tora swojej prozy w obrębie czasu, który przeminął. Melancholijne spojrzenie wędrowca wyni-
ka z doświadczenia przeszłości jako fundamentalnego przeżycia estetycznego. Umiejscowieniu 
Wschodu wśród dzieł melancholików sprzyja także sposób, w jaki pisarz patrzy na otaczający go 
świat: z perspektywy przemijania, czasu i najważniejszej melancholijnej figury – straty.

Miejsce, które często traktowane jest jako stabilny puntu odniesienia, w  prozie Stasiuka 
przyjmuje formę niemalże dynamiczną. Podmiot, który wyrusza w podróż, obserwując świat, spo-
gląda także na historię i siebie. Melancholia odwiedzanych miejsc opiera się na poczuciu straty 
w miejscach martwoty. Ich stałość ulega destrukcji przez zmiany, które zapisują się na powierzch-
ni. Ślady tych przekształceń tworzą nowe warstwy znaczeń, uszkodzenia struktury czy wszech-
ogarniające poczucie nieobecności implikują nie tylko melancholijną pustkę, ale również tworzą 
echo, znak egzystencji związanej z pamięcią kulturową. Miejsca, które są w niej żywe, stanowią 
punkt odniesienia dla wspomnień i mimo zniszczeń nie przemijają całkowicie.

Stasiuk wyrusza w podróż, aby odnaleźć spokój i – jak to określa – „coś w rodzaju sensu”5, 
jednak w każdym kraju dostrzega ruiny i  resztki: dawnego życia, porządku rzeczy i znaczeń, 
wreszcie – resztki samego siebie. Kilometr po kilometrze obserwuje świat, który powinien być 
czymś nowym i obcym, jednak wszędzie widzi fragmenty dobrze znane, które tworzyły jego 
tożsamość i są nim mimo odległości – pojmowanej przede wszystkim jako kategoria kartogra-
ficzna, układ równoleżników i południków. Podróż ma wymiar znacznie bardziej emocjonalny 
niż praktyczny. Stasiuk niezbyt często fotografuje odwiedzane miejsca, dopiero podczas pobytu 
na Altan els decyduje się na utrwalenie pamięci obrazem. „Próbowałem coś wypatrzyć, ale nie 
było nic. Robiłem zdjęcia, żeby potem sobie to przypomnieć, żeby mieć dowód. Nic”6. Dookoła 
nie ma niczego, co mogłoby nieść za sobą treść, historię – mieć znaczenie. Nie ma ludzi. Jednak 
nie samotność najmocniej zwraca na siebie uwagę, a cisza. Dźwiękowa nicość daje wrażenie, 
że podmiot jest na świecie sam. A mimo to, choć znajduje się wewnątrz niekończącej się prze-
strzeni, nie odczuwa lęku. Staje się on częścią przyrody, powraca od cywilizacji w stronę natury, 
wieczności, cyklu życia i śmierci. Próby opisania pejzażu są w takim samym stopniu przedsta-
wieniem krajobrazu, jak i emocji, z jakimi zmaga się podmiot. Obserwator Wschodu jest obcią-
żony melancholijną duszą, przez pryzmat której spogląda, i dlatego miejsca, które odwiedza, są 
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smutne, naruszone czasem, nieuporządkowane. Nawet Murgob, miasto labiryntów glinianych 
ulic, przynosi mu wspomnienia czegoś znanego, podobieństwo dźwięków i zapachów.

Stasiuk porusza się po terytorium dotkniętym zniszczeniem. Oddala się od zgiełku metro-
polii w stronę miejsc naznaczonych, miejsc (nie)pamięci, pustki. Świat, który opisuje, wypełniony 
jest ruinami – czymś, co utraciło swoją funkcję i znaczenie, co próbuje nadać sobie nowy sens. 
Przestrzeń w prozie Stasiuka wiąże się z przeszłością, dlatego jeździ on na Wschód i wypatruje 
śladów historii. Nie ma znaczenia czy własnej, czy rodziców, czy wszystkich ludzi skrzywdzo-
nych przez konieczność porzucenia całego życia, oderwania się od miejsc związanych z własną 
historią i zmuszonych do udania się w drogę, ponieważ życie jest gdzie indziej. Podmiot dzie-
dziczy po nich przymus wędrowania i poczucie bycia nie na miejscu. Z wędrówek czyni sens 
życia. Odwraca się od terenów miejskich, próbujących hałasem i grą świateł ukryć rzeczywistą 
nicość i jałowość, aby zmierzyć się z przestrzenią, która wypełniona jest ciszą i pozostałościami 
dawnego. Wschód pozbawiony jest upiększeń, gry pozorów, dającej poczucie bezpieczeństwa. 
Mnogość resztek, które dostrzega, dokądkolwiek się udaje, nie ukrywa jednak niczego, nie stara 
się zatuszować rzeczywistej nicości. Są one efektem rozpadu i zniszczenia, dlatego nadrzędnym 
celem ich obecności jest nieustanne trwanie, by zapobiec zapomnieniu.

Przestrzeń, którą odwiedza Stasiuk, pokryta jest znakami przeszłości, ruinami, szczątkami. 
Są wizualizacją stanu emocjonalnego narratora, wypełnione fragmentami historii, życiorysów 
i znaczeń, do nich czuje się podobny ze swoim zagubieniem, niepewnością, wiecznym niedopa-
sowaniem i potrzebą odnalezienia miejsca w czasie i historii, ponieważ nigdzie nie jest u siebie 
i do niczego nie przynależy. Retoryka pustki i gruzowisk pozornie służy kreowaniu rzeczywi-
stości niegościnnej, lecz upadek dawnych konstrukcji prowadzi do powstania nowej estetyki, 
przedefiniowania piękna pejzażu. Obraz Wschodu, który przedstawia autor, zachwyca swoim 
wdziękiem. Estetyka tej przestrzeni tkwi w pustce, w harmonii wszechświata. Stasiuk spogląda 
i nie dostrzega nic poza resztkami. Jednak nie jest rozczarowany, ponieważ w tej nicości tkwi cel 
wędrówki. Wie, że nigdy nie zobaczy utraconego świata, stanu rzeczy, który przeminął, zanim 
się on pojawił. Wyprawa nie ma jednak na celu poszukiwania utraconego, a jedynie spojrzenie na 
to, czego już nie ma, miejsca, do których nie sposób wrócić. Chce widzieć pustkę, ponieważ nic 
innego nie jest w stanie przykuć jego wzroku. Obrazy przestrzeni, której nie da się wypełnić ni-
czym – ani znaczeniem, ani ludźmi, ani cywilizacją – powracają do niego naturalnie, bezwiednie, 
ponieważ pustka daje ukojenie, ukazuje przedwieczną postać świata, w którym nic nie zasłania 
widoku na przyszłość ani przeszłość, nie zakłamuje przestrzeni między życiem a śmiercią. W tej 
przestrzeni pomiędzy Stasiuk umiejscawia siebie, pozbawiając się w ten sposób bezpiecznego 
punktu odniesienia, porzucając cywilizację, podobnie jak jego rodzice i wielu innych pozostawili 
domy i udali się na wędrówkę na zachód, do ziemi obiecanego postępu. Pisarz zwraca kroki 
w przeciwną stronę, na wschód, choć wie, że nie odnajdzie tam schronienia. Odwraca się od 
świata ludzkiego gwaru, wysokich zabudowań i wszechobecnego dobrobytu w stronę resztek, 
kurzu pokrywającego wszystko. Tam także nie odnajduje dla siebie miejsca – również dlatego, 
że wcale go nie szuka. Na wzór innych melancholików zatrzymuje się pomiędzy, tak jak ruiny, 
które otaczają go ze wszystkich stron, w stanie przejściowym pomiędzy pierwotnością a cywi-
lizacją, między życiem a śmiercią, między samym sobą a wielkością świata. Czyni w ten sposób 
z siebie część utraconego świata.
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Czarne słońce, melancholia, Stasiuka nie jest jednak przygnębiające. Pisarz wyrusza w po-
dróż, aby odnaleźć miejsca żywe w pamięci zapożyczonej z opowieści rodziców, odnaleźć świat 
odebrany. Poszukuje miejsc naznaczonych symboliką, śladami życia lub dotkniętych przez 
śmierć. Spogląda na ruiny, aby wyobrażać sobie dawny świat, w pejzażu widzi minione zdarze-
nia i rzeczy, ponieważ w ten sposób spłaca dług wobec historii i pamięci. Opowieści o odwie-
dzanych krajach nie są uporządkowane chronologicznie ani geograficznie, o ich układzie de-
cyduje logika następstw emocjonalnych – wspomnienia przywołują kolejne obrazy, powiązane 
przez subiektywne odczucia i wrażeniowość.

Zarys nagich wzgórz, czerwony ogień i niebo. Po to tu przyjechałem. Żeby prawie nic 
nie było między moim ciałem a resztą. Nawet pamięć miała mniej do roboty, bo prze-
cież nie znałem żadnej historii z tych stron. Nie miałem o czym tutaj myśleć. To znaczy 
myślałem o sobie. Zastanawiałem się, gdzie łatwiej umierać: czy tu, czy u siebie7 .



174
SPIS TREŚCI

Jestem zaprawdę jeno wędrowcem, pielgrzymem 
na tej ziemi!

Johann Wolfgang von Goethe, 
Cierpienia młodego Wertera1

Odyseusz, Żyd Wieczny Tułacz, Dante, Don Kichot, Kubuś Fatalista, Mały Książę, Bilbo 
Baggins – wszystkich tych bohaterów literackich łączy jedno – podróż. Motyw homo viator to 
jeden z najpopularniejszych motywów w kulturze. Od wieków towarzyszył ludzkości, więc nic 
dziwnego, że znalazł się też w twórczości Olgi Tokarczuk.

Czym jest prawdziwe podróżowanie? Może najlepiej definiuje je słowo „poszukiwanie”. 
Odbywamy podróż dlatego, że w chwili obecnej odczuwamy brak czegoś, brak na tyle dotkliwy, 
by skłonił nas do wyjazdu. Tokarczuk w powieści Bieguni pisze: „Pierwszą swoją podróż odby-
łam przez pola, piechotą”2. Podróż jest może nie tyle stanem ciała, co stanem duszy. Jest ona być 
może zgodą na przemianę. O swoich rodzicach narratorka książki mówi: „Nie byli prawdziwymi 
podróżnikami, bo wyjeżdżali po to, aby wrócić”3. Podróż jest więc również rezygnacją z  do-
tychczasowego życia, odrzuceniem możliwości powrotu. Wszystkie te oblicza podróży ukazuje 
Tokarczuk w swojej twórczości.

By lepiej zrozumieć, jaką funkcję pełni wędrówka w pisarstwie Olgi Tokarczuk, warto sięgnąć 
do jej pierwszej powieści – Podróż ludzi Księgi. Podróżnicy wyruszają w niej na poszukiwania ta-

Idź, biegnij, jedź. 
Podróżowanie 
dla podróżowania 
w PROZIE 
Olgi Tokarczuk

Dagmara Homa
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jemniczej Księgi, która skrywa największą wiedzę. Nie znajdują tego, czego pragną, jednak podróż 
odmienia ich życia. Ciekawe, że narrator na samym końcu stwierdza, że opowiedziana przez niego 
historia jest w gruncie rzeczy nieważna. Faktycznie, jest to opowieść jakich wiele, ale mimo wszyst-
ko wyjątkowa. Każdy człowiek jest inny i tak samo każda podróż jest inna. „[…] wszystko warte jest 
opisania”4 pisze Olga Tokarczuk i udowadnia to w swojej prozie, opowiadając o żółtym psie i niemym 
chłopcu wychowanym przez siostry klaryski. Opisuje wszystko z uwagą, oddając głos każdej postaci.

W  innym dziele Tokarczuk, w  Opowiadaniach bizarnych, swobodnie podróżujemy po-
między różnymi miejscami, czasami, a nawet rzeczywistościami. Pozornie niezwiązane ze sobą 
opowiadania tak naprawdę łączy jedno – bizarność, czyli dziwaczność i ekscentryczność. Po-
kazują one, że granice są iluzją wytworzoną przez strachliwe ludzkie umysły, a jeśli znajdzie się 
dość odwagi, by je przekroczyć, można zagłębić się w świat pełen cudów, zagadek i niespo-
dzianek, piękny w swej oryginalności. Potwierdzają tezę, że można podróżować, nie ruszając 
się z miejsca. Podobnie jak Benedykt Chmielowski, autor Nowych Aten. Tokarczuk pisze o nim 
w Księgach Jakubowych, postać ta wspomniana jest również w Biegunach. Co zaskakuje i za-
chwyca w Chmielowskim? Pęd do wiedzy, nie tylko do jej zdobycia, ale także do podzielenia się 
nią z innymi. Zapał do pracy, wyjątkowa wyobraźnia, szerokie zainteresowania. Katolicki ksiądz 
urodzony na Ukrainie, z dala od ówczesnego axis mundi, podjął się niebywale trudnego zadania 
– stworzenia encyklopedii gromadzącej całą wiedzę. Jego wędrówki były wyprawami czytelni-
czymi, polegającymi na lekturze, wsłuchiwaniu się w opowieści.

W podobny sposób Olga Tokarczuk tworzy Biegunów – zapisując historie różnych osób, 
zdarzenia, które przyciągnęły jej uwagę. Tworzy kolaż z pozornie niezwiązanych ze sobą ele-
mentów, posługuje się wieloma gatunkami literackimi, czerpie z własnego doświadczenia, ale 
też z opowieści innych ludzi, z książek. Bieguni łączą w sobie wszystkie przemyślenia autorki na 
temat podróży, stają się podsumowaniem tego wątku w jej twórczości. Podróżowanie stanowi 
lejtmotyw powieści, szkielet, na którym autorka buduje całą opowieść, złożoną z niewielkich 
fragmentów. Niektóre z nich są krótkimi wycieczkami, inne – długimi, wymagającymi wyprawa-
mi, a jeszcze inne – powrotami.

Bieguni są odpowiedzią na starożytny spór pomiędzy wariabilizmem Heraklita a jednością 
i stałością bytu głoszoną przez Parmenidesa z Elei. Narratorka książki wyraźnie sprzyja pierwszej 
z tych teorii. Nie bez powodu jednym z pierwszych motywów pojawiających się w powieści jest 
rzeka. Rzeka, która nieustannie się zmienia, która nigdy nie jest taka sama. Jej zmienność jest jej 
jedyną stałą cechą, niezależnie od tego, czy jest Odrą, czy Amazonką. Tak samo nie ma większego 
znaczenia to, czy odbywana przez nas podróż jest wyprawą na koniec świata, czy też wycieczką 
po własnym mieście.

Podróżowanie dla narratorki Biegunów łączy się nierozerwalnie z pisaniem, z zapisywaniem 
spostrzeżeń, ulotnych chwil, strzępków myśli. Sama książka powstała właśnie w ten sposób – w po-
dróży – i to czyni ją wyjątkową. Bardzo istotna dla odbioru całej powieści jest ostatnia scena, w której 
narratorka opisuje w swoim dzienniku mężczyznę napotkanego na lotnisku. Dzięki temu książka zy-
skuje kompozycję otwartą – jej dalszy ciąg można odnaleźć w notatniku tamtego człowieka i w ze-
szytach innych gnanych niezaspokojonym pragnieniem wędrowców. Prawdziwa podróż nigdy się nie 
kończy. Jak twierdzi sekta biegunów: tylko wieczny ruch może pomóc w uwolnieniu się od zła. Tego 
właśnie próbuje jedna z bohaterek książki, Annuszka, która dnie spędza, jeżdżąc moskiewskim me-
trem. Stara się uciec od swojego życia – od ciężko chorego syna i apatycznego, zamkniętego w sobie 
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z powodu złych doświadczeń życiowych męża. Ta podróż prowokuje ją do myślenia i staje się dla niej 
okazją do spojrzenia na wszystko z zupełnie innej perspektywy.

Kolejną istotną kwestią poruszoną w Biegunach i związaną z podróżowaniem jest czas. Dla 
ludów osiadłych to czas kolisty, kalendarz, w którym wszystko cyklicznie się powtarza, dobrze 
zilustrowany w  powieści Prawiek i  inne czasy. Tymczasem kupcy czy odkrywcy, wyruszając 
w  drogę, stworzyli nowy czas, czas linearny. Mogą dzięki niemu zmierzyć to, jak daleko już 
zaszli i ile jeszcze pozostało im do celu. Narratorka opowiada się jednak za czasem wyspowym 
– czasem, który nie odgrywa najważniejszej roli, jest umowny, wszędzie inny. To on najbardziej 
odpowiada podróżnikom.

Powieść prowokuje do zastanowienia się nad tym, czy naturalnym dla człowieka stanem jest 
podróż, czy raczej spoczynek? Odpowiedź wydaje się oczywista – dziś zdecydowana większość 
ludzi prowadzi osiadły tryb życia, a ich wyjazdy są jedynie krótkimi ucieczkami od rzeczywistości, 
niedokładnymi, bo przecież wyruszający zabierają ze sobą namiastki domów, do których zaraz 
wracają. Niewielu z nas myśli o tym, że nie zawsze tak było. Początkowo ludzie byli koczowni-
kami, nomadami. Zmuszały ich do tego okoliczności, walka o przetrwanie. Czy ten stan nie był 
dla człowieka lepszy? Osiadłość to gromadzenie przedmiotów (często niepotrzebnych) w dużych 
ilościach. To nuda i rutyna, które po pewnym czasie nieodmiennie dopadają każdego człowieka. 
To niechęć do ryzyka, umiłowanie bezpieczeństwa, budowanie murów i tworzenie granic. To za-
mykanie się w małym, stworzonym przez siebie światku. Wędrowiec zaś może – i to jest zresztą 
jego celem i pragnieniem – poznać cały świat, nacieszyć się jego pięknem i różnorodnością.

W  powieści zostaje też ukazana najważniejsza cecha każdego podróżnika – ciekawość. 
Pisze o niej Leszek Kołakowski w eseju O podróżach. Według niego umiłowanie rutyny i pragnie-
nie bezpieczeństwa przeciwstawia się nieustannie chęci odkrywania i ciągłych zmian5. Ludzie, 
u których wygrywa druga z tych cech, mogą stać się podróżnikami. Ciekawość charakteryzuje 
narratorkę Biegunów, ale też innych bohaterów powieści – Eryka, profesora, doktora Blaua. Po-
pularne powiedzenie mówi, że za płotem trawa zawsze jest bardziej zielona. Nie z tego powodu 
podróżnicy wyruszają w drogę. Robią to, bo trawa gdzie indziej jest wyższa albo niższa, żółta lub 
brązowa, po prostu inna niż w miejscu, w którym obecnie się znajdują, a oni chcą się dowiedzieć 
dlaczego, jak to wygląda z bliska i co to zmienia. To zainteresowanie światem, drugim człowie-
kiem, samym sobą zmusza ich do podróży.

Podróżnicy u Tokarczuk nie dążą więc do żadnego konkretnego celu. Podróż jest dla nich 
wartością autoteliczną. To nie miejsce jest najważniejsze, a napotkani po drodze ludzie. „Celem 
mojej pielgrzymki jest zawsze inny pielgrzym”6 – wyjawia narratorka Biegunów. Wyprawy sprzy-
jają nawiązywaniu nowych znajomości i pogłębianiu relacji, ponieważ podczas nich nie można 
uniknąć kontaktu z ludźmi. Dodatkowo na naszej drodze pojawiają się różne problemy – czy to 
ze znalezieniem drogi, czy to z brakiem zasięgu – i to właśnie inni ludzie okazują się wtedy nie-
ocenionym wsparciem. Wędrówka jest więc idealną okazją, by poznać innych, ale także samego 
siebie. Jak pisze w jednym ze swoich wierszy Jarosław Borszewicz:

Ze wszystkich podróży 
najbardziej lubię 
te długie wycieczki 
w siebie7
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Poeta uzasadnia swój wybór tym, że z „wycieczek w siebie” wraca z wieloma bagażami, 
może wybrać się w nie w każdym momencie, odkrywać wiele niezwykłych miejsc. Podróże po-
magają nam odkryć nieznane strony naszej osobowości, jako że w ich trakcie stykamy się z nie-
codziennymi sytuacjami, z rozlicznymi niewygodami i kłopotami, co jest doskonałą okazją do 
obserwowania swoich reakcji i wyciągnięcia wniosków. Jednak wcale nie trzeba wyruszać dale-
ko, by poznać samego siebie. Najważniejsze jest, żeby wyruszyć.

Ideę podróżowania dla podróżowania pięknie ujął Charles Baudelaire, stwierdzając: „Praw-
dziwi podróżnicy to ci tylko, którzy wyruszają, aby wyruszyć”. Podróż takiego wędrowca nie 
jest wyprawą w jakimś konkretnym celu, a motywowana jest jedynie pragnieniem wyruszenia 
w drogę. Przykładem takiego podróżnika jest narratorka Biegunów, „poręczna, nieduża i dobrze 
spakowana”8. Obecnie ideę tę można realizować dzięki mikrowyprawom. Ten stosunkowo od 
niedawna funkcjonujący w polszczyźnie termin oznacza krótkie, tanie i niedalekie wycieczki, 
które nie wymagają większych przygotowań, jak choćby wyjazd za miasto i nocleg w namiocie 
czy weekendowe wyjście w pobliskie góry.

Warto zwrócić również uwagę na atrybuty towarzyszące bohaterom powieści. Rodzice nar-
ratorki w Biegunach – ci, którzy nie byli prawdziwymi podróżnikami – na wyjazd zabierali ze sobą 
miniaturkę domu, kuchenkę gazową, składany stolik, sznur i klamerki do rozwieszania prania. Ich 
przeciwieństwem jest tytułowa bohaterka powieści Anna In w grobowcach świata, która w po-
dróż zabiera pustą walizkę. Historia Anny In to reinterpretacja sumeryjskiej opowieści, najstar-
szego mitu o katabazie. Zejście do piekieł to prawdziwa podróż, a jego motyw wykorzystywany 
był w literaturze dość często (Orfeusz, Herakles, Persefona, Eneasz, Dante). Przez większą część 
powieści Tokarczuk skupiamy się jednak nie na Annie In, a na Ninie Szubur, jej lojalnej przyjaciół-
ce. Poszukuje ona pomocy dla Anny, gdy ta zostaje uwięziona w podziemiach. Mimo że większość 
bliskich Anny odwraca się od niej, Nina wytrwale próbuje wydostać ją z „grobowców świata”.

W książkach Olgi Tokarczuk bardzo mocno przebija kosmopolityzm. W zbiorze esejów 
Moment niedźwiedzia tworzy ona tzw. heterotopię, czyli inny świat. Jego mieszkańcy mogą 
swobodnie przemieszczać się po świecie i nie przywiązują się do miejsc. Są wiecznymi no-
madami. Na kartach swej najobszerniejszej powieści Księgi Jakubowe albo Wielka podróż przez 
siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych pisarka zapisuje niezmier-
ne bogactwo kulturowe Rzeczypospolitej. Można zauważyć tam głębokie poszanowanie dla 
innych kultur i chęć ich poznania, które nie wykluczają wcale patriotyzmu i miłości do własnej 
ojczyzny. Patriotyzm przejawia się chociażby w tym, że Tokarczuk porusza tematy związane 
z własnym krajem, a bohaterami opowiadań i powieści niejednokrotnie czyni swoich rodaków 
(np. w Prowadź swój pług przez kości umarłych albo w Ostatnich historiach). Miłość ta nie jest 
jednak ślepa – w Księgach Jakubowych autorka wiernie odwzorowuje Polskę i Polaków, nie po-
mijając ich wad. Recenzenci i krytycy często zestawiają tę powieść z trylogią Henryka Sienkie-
wicza, która Polskę idealizuje. Pisarka głosi miłość do ziemi ojczystej przy jednoczesnej chęci 
poznawania innych kultur.

Jakie wnioski można wysnuć po przeanalizowaniu motywu podróży w  prozie Olgi To-
karczuk? Podróż jest według pisarki wyjątkowa, ponieważ pozwala nam odkryć prawdę o nas 
samych, sprawdzić się w nowych warunkach. Uczy nas, że nie powinniśmy przywiązywać się do 
rzeczy i miejsc, ponieważ kiedyś na pewno będziemy musieli je opuścić. Jeśli będziemy podró-
żować, być może uda nam się kiedyś „prześwietlić świat jak rentgenem”9 .
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Wiemy, co zakutana biegunica wyszeptała Annuszce na ucho: „Więc ruszaj się, kiwaj, ko-
łysz, idź, biegnij, uciekaj”1. Wiemy, co powiedział Nebojsza, pewien młody Serb: „ludziom w po-
dróży wszystko wydaje się nowe i czyste, dziewicze i, w pewnym sensie, nieśmiertelne”2. Podróż, 
bycie w drodze, ucieczka – to spektrum tematów nieustannie przewijających się w powieściach 
Olgi Tokarczuk, wybitnej polskiej pisarki, noblistki, która w wędrówce i tułaczce upatruje obra-
zu współczesnego, migotliwego świata.

Już debiutancka powieść Tokarczuk dawała świadectwo głębokiego zainteresowania au-
torki podróżą jako formą przeżycia i materiałem powieściowym. Podróż ludzi Księgi to historia 
ludzi, którzy udają się na wędrówkę, aby zdobyć tajemniczą Księgę. Następne dzieła Tokarczuk, 
między innymi Prawiek i inne czasy oraz Dom dzienny, dom nocny, stanowiły natomiast pogłę-
bioną analizę miejsca, jego symboliki oraz sposobu oddziaływania na człowieka i społeczność. 
Do toposu podróży autorka powróciła w Biegunach i Księgach Jakubowych, najbardziej chyba 
docenianych powieściach.

Opisując kolejne światy, wrzucając bohaterów w wir kolejnych wędrówek, Olga Tokarczuk 
przeprowadza wiwisekcję samego aktu podróżowania. Szczególnie ciekawe wydaje mi się po-
równanie dwóch „podróżniczych” powieści Olgi Tokarczuk: Podróży ludzi Księgi oraz Biegunów . 
Te dwie książki, z których jedna jest debiutem, a druga swoistym dziełem programowym autorki, 
podsumowaniem jej poglądów na rzeczywistość i literaturę, znacznie się różnią, choćby metodą 
pisarską i kreacją świata przedstawionego. Interesujące różnice dotyczą sposobu opisywania 

Idź, biegnij, jedź. 
Podróżowanie 
dla podróżowania 
w powieściach 
Olgi Tokarczuk

Łukasz Barys
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podróży przez autorkę i funkcji, jakie podróż sprawuje w tekście. Dlaczego właściwie bohatero-
wie Olgi Tokarczuk podróżują? I dlaczego, mimo ciągłych tułaczek i wędrówek, żadna z książek 
polskiej noblistki nie może zostać nazwana ani powieścią drogi, ani książką podróżniczą?

Podróż ludzi Księgi to opis poszukiwania. Zebrani w wyniku przypadku ludzie (i towarzy-
szący im żółty pies) pragną odnaleźć Księgę, która ma zawierać wszelką dostępną wiedzę. Księ-
ga jest obiektem marzeń Markiza, człowieka żyjącego w dwóch rzeczywistościach, to znaczy 
w świecie siedemnastowiecznej Francji i w krainie własnej fantazji. Markiz to z  jednej strony 
marzyciel, z drugiej zaś – człowiek wyznaczający sobie jasny cel. Jego podróż w żadnym razie 
nie jest podróżą dla samego podróżowania, tułaczką, ucieczką. Markiz próbuje przekonać We-
ronikę i Gauche’a do własnych racji, roztacza przed nimi wspaniałą wizję Księgi. Zarysowuje się 
tu pewien paradoks: Weronika i Gauche, niewykształceni ludzie (kurtyzana i woźnica, a więc 
przedstawiciele najniższych warstw społecznych), którzy poddają się żywiołowi podroży i od-
dają władzy przypadku, rozumieją istotę wędrówki o  wiele głębiej niż wykształcony Markiz. 
Starania mężczyzny zostaną w końcu skompromitowane. Będzie musiał zrozumieć, że nie da się 
ugiąć żywiołu podróży do własnych pragnień, że cel może okazać się czymś innym, niż pierwot-
nie się wydawało. Jedyną osobą, która dotrze do Księgi, będzie analfabeta Gauche, dla którego 
pismo nie przedstawia żadnej wartości. 

Można by powiedzieć, że podróż zakończyła się fiaskiem. Takie postawienie sprawy było-
by zasadne, lecz jednocześnie dowodziłoby kompletnego niezrozumienia powieści Tokarczuk. Nie 
można podróży oceniać przez pryzmat osiągnięcia celu. Dotarcie albo niedotarcie do Księgi nie 
ma znaczenia. Zresztą sam charakter Księgi, zwodniczy, nierzeczywisty, wątpliwy, wzmaga odczu-
cie, że samo jej odnalezienie jest sprawą poboczną, mało ważną. Jeśliby rozbić tytuł powieści na 
trzy odrębne składowe, to słowo „podróż” okazałoby się o wiele istotniejsze niż „ludzie” i „Księga”.

Żywioł podróży kieruje bohaterów tam, gdzie chce. Po pierwsze, w stronę miłości. Wero-
nikę i Markiza łączy wielkie uczucie. Po drugie, w stronę wiedzy i zrozumienia. Podczas pobytu 
u Chevillona Weronika odkrywa niedostępny wcześniej świat nauki, a dla Gauche’a podróż jest 
drogą do społecznej emancypacji. Symbolicznym tego wyrazem staje się odzyskanie przez niego 
mowy na końcu powieści.

Idea podróży, która sama wybiera, dokąd zaprowadzi bezwolnego człowieka, zdaje się od-
dawać również istotę literatury. Pisanie, moglibyśmy stwierdzić, to nieustanne poszukiwanie, 
które musi pozostać poszukiwaniem. Kto zaczyna pisać, nie wie, czym to pisanie się skończy, 
nawet jeśli w notesie wyrysował wszystkie schematy fabularne, zaplanował dialogi i sceny. Pi-
sać znaczy podróżować, pozwalać podróży (literaturze) rządzić sobą i swoim życiem (dziełem), 
nie walczyć z nimi zanadto, ponieważ one, podróż i literatura, wiedzą lepiej. „Każda książka jest 
odbiciem Księgi, stanowi jej odblask”3 – mówi narrator powieści. Gdyby bohaterom udało się 
odnaleźć Księgę, to wszelka literatura zostałaby unieważniona. Po co pisać, skoro wszystko zo-
stało już napisane? Ale dzieło literackie, materia, w której zamknięto podróż Markiza, Weroniki 
i Gauche’a, broni się przed własnymi bohaterami. Piętrzy przed nimi kolejne przeszkody, nie 
pozwala dotrzeć do Księgi.

Podróż, która zakłada jakieś wyznaczone cele, a przynosi coś zupełnie innego, to również 
metafora ludzkiego życia. Zakładanie czegokolwiek, układanie planów to stwarzanie fikcji, wróże-
nie z fusów. Nie wiemy, co będzie. Nie wiemy, dokąd zaprowadzi nas nieubłagany żywioł podróży. 
On karmi się przypadkiem! Markiz w jakiś sposób przeczuwa to, co chce powiedzieć czytelnikowi 
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Olga Tokarczuk: „Kiedy wyrusza się w podróż, należy pamiętać, że mimo wszystkich przygoto-
wanych tras, map, zarezerwowanych noclegów oraz przypadków i niespodziewanych wydarzeń, 
to Bóg rozwija przed nami ścieżki”4. Tego Markizowego Boga czytelnik powinien rozumieć jako 
podróż, moc kierującą ludzkim życiem i wszystkimi ludzkimi destynacjami. Ale czy współczesny 
człowiek ma w sobie intuicję Markiza? Czy zdaje sobie sprawę z tego, czym jest żywioł podróży? 
My, współcześni podróżnicy, dogłębnie studiujemy plany wycieczek, organizujemy nasze wypra-
wy skrupulatnie, wypełniamy każdą godzinę aktywnościami, nie pozwalamy sobie na nieprze-
widziane wydarzenia, minimalizujemy ryzyko. Zmierzamy do ściśle określonych miejsc, chcemy 
zobaczyć akurat to miasto, popływać w konkretnym morzu, wejść na wymarzoną górę. I jeśli błąka 
się w nas myśl o płonności naszych przewidywań (albo chociaż o niewielkiej ich wartości), o tym, 
że po drodze do wymarzonego celu miniemy setki innych miejsc, może nawet lepszych, to ją tłu-
mimy. Jesteśmy ludźmi Księgi, biegniemy za fantazmatami, a prawdziwa wiedza i doświadczenie 
często przemykają obok nas niezauważone, możliwe do wychwycenia dopiero po latach, z dy-
stansu. Często mówi się, że coś przyszło zupełnym przypadkiem, przypadek i ślepy los sprawiły, 
że potoczyło się coś w ten, a nie inny sposób. Zgadza się, przypadkiem, czyli za pomocą broni, 
którą posługuje się żywioł podróży w starciu z dumnym człowiekiem.

W Biegunach Olga Tokarczuk przedstawia całą panoramę tułaczki. Powieść zaludnia bo-
haterami, którzy uczynili swoje życie wiecznym podróżowaniem, albo przeciwnie – bohaterami 
naznaczonymi podróżą, zmuszonymi do permanentnych poszukiwań i ciągłych ucieczek. Me-
toda pisarska Tokarczuk jest w przypadku tej powieści zupełnie inna niż w Podróży ludzi Księgi, 
dość klasycznej przecież opowieści. W Biegunach migotliwa, urywana forma oparta na krót-
kich, dopełniających się, chociaż autonomicznych opowiadaniach współgra z całością i znajduje 
uzasadnienie w temacie powieści – człowiek, który podróżuje, jest trudno uchwytny, ruch nie 
pozwala go dostrzec, opisać w  całości. Podróżnik wymyka się narratorowi, istnieje zaledwie 
w skrawku, przebłysku. Dzięki temu wciąż zdaje się ( jako bohater literacki) interesujący dla czy-
telnika. Podążając tym tropem, moglibyśmy uznać, że po Biegunach niemożliwe jest inne pisanie 
powieści, że powieść Tokarczuk w sensie metaliterackim jest gestem świadczącym o zwycię-
stwie narracji urywanych i krótkich. Bieguni to również powieść, która w pewnym sensie unie-
ważnia narratora, spycha go na drugi plan, do zatłoczonych samolotów i tanich hoteli. Narrator 
nie może rościć sobie praw do władzy nad bohaterami, musi pozwolić im na autonomiczność, 
wyzwolenie i  ruch. Takie pisanie Olgi Tokarczuk, pisanie „niedopowiedziane”, jest mi szcze-
gólnie bliskie. I chociaż sama pisarka stworzyła później olbrzymią (i świetną) powieść, w której 
figura narratora trzyma się dzielnie, to Bieguni mówią sami za siebie, ponieważ każde dzieło 
mówi własnym, wolnym od działań i poglądów pisarza głosem.

W Podróży ludzi Księgi występuje scena, w której Delabranche pokazuje wędrowcom szkla-
ny słój. W słoju tym „wielkości dużego melona, w przezroczystym płynie, pływał mały człowie-
czek. Był nagi”5. W kontekście całej powieści można rozpatrywać tę scenę na kilka sposobów. 
Z pewnością podróż stała się okazją do poznania bizarności świata, odkryła przed podróżnikami 
horyzonty dotychczas nieznane, na przykład naukowe, do których ani Gauche, ani Weronika 
z pewnością nie mieli wcześniej dostępu. Pokazała wędrowcom, że ich wyobrażenie o świecie 
i obraz rzeczywistości są w dużej mierze fikcyjne, wymyślone, że równie dobrze mogłyby być 
zupełnie inne. Wątek człowieka w szklanym słoju urywa się, gdy bohaterowie ruszają dalej. Ale 
to, co nie zdążyło wybrzmieć w debiutanckiej powieści Tokarczuk, pisarka rozwinęła wspaniale 
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w Biegunach. Autorka poświęciła znaczną część książki rozważaniom na temat ludzkiego cia-
ła. Umieściła swoich bohaterów w muzeach historii naturalnej, na dworze cesarza, gdzie stało 
wypchane ciało czarnoskórego człowieka, w pracowniach znakomitych badaczy odkrywających 
kolejne tajemnice anatomii. Czemu ma służyć to uparte powracanie do motywu ciała? Czy cia-
ło może mieć jakiś związek z podróżą? Narrator powieści nieustannie przypomina, że: „Celem 
pielgrzymki jest inny pielgrzym”6. A może celem pielgrzymki jest człowiek sam dla siebie? Co 
jeśli w swojej podróży nie można dojść dalej niż poza granice własnego ciała? Czy jakakolwiek 
podróż ma w ogóle sens? To pytanie wydaje się wciąż w Biegunach powracać. Zapętlone niczym 
obieg krwi, fundamentalne niczym kość. Podróż w głąb ciała jest pierwszą, najważniejszą po-
dróżą. I być może jedyną możliwą.

Bohaterowie Biegunów uwikłani są w  różnorakie tułaczki. Choćby Kunicki, który po-
czątkowo błąka się, poszukując zaginionej żony i córki. Po powrocie do ojczyzny jego życiem 
rządzi nieustanny niepokój; nie może odnaleźć wytchnienia, miota się w sieci kłamstw. Cel, 
który posiadał, rozmył się w gorącym powietrzu wyspy. Kunicki próbuje zrozumieć to, co mu 
się przydarzyło, lecz jakaś bariera stoi między nim a żoną i synem. Została mu tylko podróż. 
Groteskowa, pozbawiona celu, oparta na podejrzeniach i nieufności, prowadząca do całkowi-
tej porażki, lecz konieczna.

Inną godną uwagi postacią występującą w Biegunach jest profesor, który udziela wykładów 
z historii Grecji. Podkreślić należy jego szczególną sytuację: ten umierający człowiek każdego roku 
znajduje w sobie siły, by popłynąć wokół Grecji i udzielić wykładów zainteresowanym turystom. 
Jego podróż ma głębokie, symboliczne znaczenie. Odbywa się w sposób regularny, a statek, któ-
rym płynie naukowiec, krąży wokół wyspy. Podróż odbywa się więc w czasie mitycznym, związa-
nym zresztą z greckimi wierzeniami, o których często profesor opowiada. Podróż naukowca jest 
poszukiwaniem, można powiedzieć, straconego czasu. Podróż ta (z racji swojego charakteru) nie 
może zakładać żadnego wytyczonego celu. Żadna świątynia, starożytna budowla ani posąg nie są 
godne tego miana. Celem jest sama podróż, sam ruch kołowy, dzięki któremu można wymknąć się 
śmierci. W tym kontekście rzeczywisty wypadek naukowca, wylew i zgon mogą być interpreto-
wane dwojako: po pierwsze, jako zaburzenie harmonii, tragiczne niedopasowanie czasu ludzkiego 
do czasu mitycznego; po drugie – do takiego wyjaśnienia sam się przychylam – jako niezobowią-
zujący wypadek, błaha okoliczność. Żona profesora planuje zastąpić męża, zachować naturalny 
ciąg: „właściwie nie ma żadnych przeszkód, żeby mogła kontynuować jego wykłady, choć nie jest 
pewna, że uniwersytet jej do zaproponuje”7, uspokaja nas narrator powieści.

I w końcu centralna postać Biegunów, czyli zakutana biegunica. Co powiedziała? Co szep-
nęła na ucho Annuszce? Bezdomna podróżniczka stanowi głęboki symbol spajający wszystkie 
postacie z powieści Tokarczuk. „Ta kobieta chodzi w kółko po pasie nie zagospodarowanej zie-
mi”8. Chodzi w kółko, to znaczy zgodnie z czasem mitycznym. Wie o wiele więcej niż inni. Radzi 
Annuszce, by zapomniała własny adres, a ona „kupuje bilet i zjeżdża w dół”9, by odtąd spędzać 
dni w metrze, wędrować bez żadnego celu. Annuszka nie ucieka, nie błąka się, nie poszukuje. 
Po prostu jeździ metrem. Jak interpretować podróże młodej Rosjanki? Jako próby wyrwania się 
z okowów paraliżującej, smutnej codzienności? A może spełnienie jakiejś podstawowej potrzeby 
podróży w głąb siebie i świata? Może każde inne życie jest fałszem? „On zamieni twoją barwną 
duszę w małą, płaską duszyczkę”10, mówi biegunica, namawiając Annuszkę do drogi.

Więc ruszaj się, ruszaj.
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Załóżmy, że stoisz pośrodku niczego. Tam, gdzie sięga wzrok, na pierwszy rzut oka nie wi-
dać nic. Ale jak to „nie ma nic”? To w ogóle możliwe? Kiedy przyglądasz się bliżej, okazuje się, że 
jednak na czymś stoisz. To chyba droga. Tak, długa asfaltowa droga ciągnąca się aż po horyzont, 
a pewnie jeszcze dalej. Ale oprócz tego nic. To znaczy niczego więcej nie widzisz. Ale żeby coś 
było, nie musi być przecież widoczne, prawda? Kiedy o tym myślisz, nagle coś czujesz. To powiew 
wiatru, lekki wicherek, który rozwiewa ci włosy. Czujesz też jego zapach. Pełną piersią oddychasz 
świeżym powietrzem, wypełnia ci płuca. Długa droga i wiatr. Jedyne, co ci towarzyszy.

Skoro nie ma już nic innego, to po co tu stać w bezczynności? To znaczy niczego więcej 
nie widzisz, ale uznajmy, że naprawdę niczego więcej nie ma. Więc idziesz przed siebie. Idziesz 
tą asfaltową drogą, nie wiesz dokąd, nie wiesz gdzie. Ale idziesz. „Bo trzeba się najpierw zgubić, 
aby dotrzeć do tego, czego nie można znaleźć”*. Patrzysz przed siebie, bo za sobą nie zostawiłeś 
nic, nie masz się za czym oglądać. Jesteś tylko ty i droga, i wiatr. Ale jest coś jeszcze. Tak, poja-
wiło się jeszcze coś. To słońce. Kiedy się wyłoniło, tego nie wiesz, po prostu je zauważyłeś. Więc 
dalej idziesz przed siebie, mrużąc oczy. Wychodzi na to, że słońce właśnie wschodzi, a więc 
droga prowadzi na wschód.

Nie wiesz, jak długo idziesz. Poruszasz nogami, czujesz, że się przemieszczasz, jednak 
jakbyś wciąż stał w miejscu, bo dookoła ciebie nie zmienia się nic. Gdy podnosisz rękę, żeby za-

*    Dialog z filmu Piraci z Karaibów. Na krańcu świata [przyp. red].

Na drodze 
do siebie. Podróże 
z bohaterami 
Stachury

Izabela Kus
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słonić oczy przed oślepiającymi promieniami słońca, coś dotyka cię w lewe ramię. W sumie nie 
jest to coś, ale ktoś. Odwracasz lekko głowę i zauważasz go. Nigdy przedtem nie widziałeś tej 
twarzy, ale wiesz, kto to jest. Nawet jesteś pewny, kto to jest. To Edward Stachura. Skąd ta pew-
ność, przecież nigdy nie widziałeś go na oczy? Po prostu wiesz. Kto inny mógłby to być, pośrod-
ku niczego, gdzie jest tylko droga, długa droga i słońce, i wiatr, co czasem rozwieje włosy. To 
wszystko. Któż inny chciałby się tu znaleźć? Nie ma nic, jest samotność i pustka. To miejsce, do 
którego każdy może uciec, bo dla każdego jest inne. Jest tylko twoje, ponieważ to twoja głowa.

Edward Stachura znajduje się obok mnie. Przecież to niemożliwe – może  ktoś powiedzieć 
– on nie żyje. Tak, to prawda. Ale jego duch jest obecny, tu, obok mnie. Ja go widzę, widzę i czuję, 
bo to moja głowa. Jest obok i uśmiecha się do mnie. Mówi coś, choć nie porusza ustami. Słyszę 
go i rozumiem, rozumiem wszystko, co mówi. Chce, żebym za nim poszedł, więc idę. Puszcza 
moje ramię i wyprzedza mnie, nie idzie, nie biegnie – unosi się. Ale ja biegnę. Biegnę za nim, żeby 
go nie zgubić, biegnę po tej asfaltowej drodze, z wiatrem we włosach w stronę słońca, które 
razi mnie w oczy. Biegnę i w końcu czuję, że świat dookoła mnie zmienia się, że jednak nie stoję 
w miejscu, że pozostawiam tę pustkę za sobą, nie wracam do niej, sięgam po nowe rzeczy – żyję. 
I biegnę, żeby nie zgubić ducha, który leci przede mną. Nie czuję zmęczenia, to moja głowa, 
tutaj nie mam ograniczeń, mogę za to poszerzać horyzonty. Dlatego biegnę. Za autorem, który 
pokaże mi nowe rzeczy, pomoże mi lepiej zrozumieć świat, dzięki któremu będę wiedział, dla-
czego lepiej jest być samemu sobie, dlaczego mam biec przed siebie, wyruszać w niekończącą 
się wędrówkę. „I am an outsider / I don’t care about the in-crowd, no / Better off on my own 
now”†. Jestem wolny. Biegnę, bo „Dopóki sił, / Będę szedł! Będę biegł! / Nie dam się!”1 .

Biegnę, a wokół mnie wszystko się zmienia. Najpierw biegnę długą drogą, w stronę słońca, 
choć razi mnie w oczy. Potem biegnę przez pustynię, po piasku i w skwarze, ale nie zwracam na 
to uwagi. Potem znajduję się w  lesie, a  w  nim leży śnieg, omijam drzewa, biegnę w zaspach. 
Nic nie stoi mi na przeszkodzie, ani chłód, ani spiekota, ponieważ mam cel. Biegnę. Duch unosi 
się przede mną, uśmiecha się i zachęca, zachęca żebym biegł dalej. I mówi do mnie, choć nie 
porusza ustami, a ja rozumiem wszystko. I biegnę.

Ale przychodzi taki moment, że tracę zjawę z oczu. Jak to możliwe? Patrzyłeś za nią cały 
czas, nieustannie się w nią wpatrywałeś. Jak mogłeś ją zgubić? Nie wiem. Nie ma go, choć jeszcze 
przed chwilą tu był. Tracę wiarę, że cokolwiek jeszcze jest prawdziwe, że mogę wszystko. Zwal-
niam. Ale w mojej głowie, w mym umyśle, pojawia się cichy głosik: „Nie zatrzymuj się, biegnij! Teraz 
cię zostawiam, byś sam napisał swoją historię. Dąż do celu, nie zwalniaj. To twoja wędrówka”. Moje 
serce przepełnia gorące uczucie, to daje mi siłę. Edward Stachura wcale mnie nie opuścił, dalej tu 
jest! We mnie. W środku. Już zawsze. Mimo że go nie widzę, czuję jego obecność. On również jako 
duch ma swoje sprawy, zakończył życiową wędrówkę, lecz zaczął pośmiertną. Może teraz dąży, by 
spotkać się ze swoją Gałązką Jabłoni? Albo wyciąga teraz rękę do innego zagubionego człowieka, 
pokazuje mu właściwą drogę? Nie wiem. Biegnę dalej, może nawet jeszcze szybciej niż wcześniej. 
Wiatr rozwiewa mi włosy. Nie… to ja jestem wiatrem. Nie zatrzymuję się, nie zatrzymam się już 
nigdy. To moje życie, moja wędrówka, „Dopóki sił, / Będę szedł! Będę biegł! / Nie dam się!”.

†    „I am an outsider / I don’t care about the in-crowd, no / Better off on my own now” – (ang.) Jestem outsiderem 
/ Nie chcę być częścią tłumu / Lepiej mi samemu; fragment piosenki I Am an Outsider zespołu Three Days Grace 
[przyp i tłum. red.].
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Jestem wędrowcem. Wędrowcem, włóczęgą, outsiderem, samotnikiem, nazywaj mnie, jak 
chcesz. Jestem tym, kim jestem, i dobrze mi z tym. Mówisz mi, że nie mam domu. Moim domem 
jest cały świat. Mówisz, że to niemożliwe. Ja nie mam ograniczeń. Żyję wszędzie, gdzie chcę, 
kiedy chcę. Jestem jak Janek Pradera. Nikomu tego nie mówiłem, ale gdy biegłem przez las, 
to słyszałem. Słyszałem rąbane drewno, spadające gałęzie i wesołe trzaski ogniska. Słyszałem 
Siekierezadę. I widziałem go. Widziałem Janka Praderę, jak rąbał konary, jak zbierał gałęzie, jak 
siadał przy ognisku, odgrzebywał ziemniaki i jak popijał zimną herbatę z butelki po lemoniadzie 
z takim gumowo-sprężynowym zamykadłem, jak wracał do kwatery babci Oleńki, jak wybierał 
się do Hopli. Widziałem wszystko, nawet jak dopadała go ta mgła. I wydawał mi się taki podobny 
do mnie, ale jednocześnie był kompletnie ode mnie inny. Chciałem z nim porozmawiać, choć 
słów kilka zamienić, ale on mnie nie widział, nie słyszał mnie. Więc jedynie obserwowałem. Wi-
działem wszystko, co robił, myślał i jak się czuł. On był taki jak ja i nie był taki jak ja. Uciekał od 
świata, nie zagrzewał nigdzie miejsca i przeszłość chciała go dopaść. Widziałem w nim przyja-
ciela i siebie też. Ale odszedłem.

Odszedłem, gdy skończył pracować na zrębie, gdy odebrał wynagrodzenie i chciał wrócić. 
Wrócić czy wyruszyć na nowo? Mogłem wybrać się z nim. Może wtedy by mnie usłyszał, choć 
zamienił to symboliczne słowo. Ale nie poszedłem. Wybrałem inną drogę, zacząłem nową wę-
drówkę. A może tę samą co wcześniej? Całe życie to jedna wędrówka, która dzieli się na setki, 
tysiące innych wędrówek, ale składając je wszystkie w  całość, powstaje jedna, ogromna wę-
drówka – życie. Nie mam jego mapy, ale nie chodzi o to, by poruszać się zgodnie z jedną ścieżką. 
„O to chodzi jedynie, / By naprzód wciąż iść śmiało, / Bo zawsze się dochodzi / Gdzie indziej, 
niż się chciało”2. Jeśli los tak chciał, spotkamy się na nowo, w innym czasie i innej rzeczywisto-
ści. Teraz jednak idziemy swoimi ścieżkami.

Co robi Janek Pradera teraz? Tego nie wiem. Możliwe że się nie dowiem. Może dopadła go 
mgła, ta mgła, z którą się zmaga i która go prześladuje. Albo wsiadł do pociągu i odjechał szukać 
szczęścia gdzie indziej, a może wrócił do Gałązki Jabłoni, za którą tak tęsknił. Nie wiem. On ma 
swoją wędrówkę i ja mam swoją. Dlatego za nim nie poszedłem. A mogłem. Ale wiedz, Janku, że 
myślę o tobie i o tobie będę pamiętać. Choć twoja wędrówka nie jest moją. Liczę, że nasze drogi 
jeszcze się spotkają. Ale ja muszę biec dalej. Tu właśnie skończyła się jedna z wielu tysięcy moich 
wędrówek, więc pora iść dalej. Poszerzam horyzonty, próbuję nowych rzeczy. Smakuję życie. 
Cały świat jest mi domem, wszędzie mi dobrze. „Przecież i ja – ziemi tyle mam, / Ile jej stopa ma 
pokrywa, / Dopokąd idę!...”3 Właśnie. Dopokąd idę. „Święte wędrowanie”4. Ale i ono ma swój kres, 
czy tego chcę czy nie, biegnąc lub idąc, nieistotne – kiedyś moja wędrówka się skończy. I wtedy, 
na krańcu wszystkiego, dopiero wtedy zaglądnę wstecz. I zobaczę wszystko, co robiłem. Zoba-
czę, jaka była moja wędrówka, i będę mógł porównać ją do tak wielu rzeczy. Jednak zdam sobie 
z tego sprawę dopiero, gdy przestanę biec. A ja biegnę dalej. Ja jeszcze wciąż biegnę.

Biegłem przez plaże i góry, po piasku i po kamieniach, biegłem też przez wieś Zagubin. 
I nikomu o tym nie mówiłem, ale gdy biegłem przez tę wieś, to widziałem. Widziałem, choć 
z oddali, to całkiem z bliska. Widziałem Edmunda Szeruckiego i widziałem Witka. Jak palili pa-
pierosy, jak za odmulanie stawu się brali, jak pracowali przy nim wytrwale. I ich myśli także wi-
działem, ale myśli Edmunda były, zaiste, ciekawe. Więc patrzyłem i rozmyślałem razem z nim. 
I widziałem wtedy, jak bardzo jestem do Edmunda podobny i jak bardzo się od siebie różnimy. 
Razem z nim rozmyślałem, czy ten kawałek szmaty, co wykopał, męską był bluzą, w której ktoś 
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nosił ważne dokumenty, a może listy miłosne. I zgadzałem się z nim w każdym aspekcie i w żad-
nym. Ale i  jego zostawiłem. On miał swoją wędrówkę, która nie była moją, i  ja miałem swoją, 
która jego nie była. Bo każdy miał swoją własną. A może gdybym nie odszedł, pobiegł za nim, to 
udałoby mi się z nim porozmawiać. Bo był tak do mnie podobny i tak ode mnie inny. Może po-
wiedziałbym mu o Janku. Tak myślę, że oni by się ze sobą dogadali. Oni wydawali się podobni do 
siebie nawzajem bardziej niż ja do nich. Ale nie poszedłem za nim. Bo każdy z nas ma inną drogę, 
tak samo jak inna była droga Janka Pradery. Żegnaj więc Edmundzie Szerucki, ale i o tobie nie 
zapomnę. Może jeszcze się spotkamy. Kolejna z wielu tysięcy wędrówek zakończona. Teraz pora 
zacząć następną.

Kiedyś moja wędrówka się kończy. I wtedy, na krańcu wszystkiego, dopiero wtedy zaglą-
dam wstecz. I widzę wszystko, co robiłem. Widzę, jaka była moja wędrówka, i mogę porównać ją 
do tak wielu rzeczy. Nie chodziłem na skróty, wybierałem te dłuższe ścieżki, chociaż czyhało na 
nich więcej złego. „Zaufałem drodze / wąskiej / takiej na łeb na szyję / z dziurami po kolana”5 . 
I się nie zawiodłem. Bo dostarczyła mi tyle wiedzy, tyle doświadczenia. I radości. W końcu pa-
trzę za siebie i naprawdę nie wierzę, że przeszedłem ten most, że „stoję już na drugim brzegu”6 . 
Nikomu o tym nie mówiłem, ale gdy tak biegłem, zaciekawił mnie jeden dom. I zajrzałem przez 
okno, zobaczyłem przez nie  kogoś w łóżku leżącego, co dopiero się przebudził, z koszmaru 
chyba, a jeszcze ranek się nie zaczął. I widziałem jego myśli, to, co go ze snu wytrąciło, jaki był 
tego powód. On mnie nie widział. I teraz, stojąc na drugim brzegu, przypominam sobie to, co ów 
człowiek ze snu wybudzony – że na krańcu wszystkiego dogania nas przeszłość. Tak i ja przy-
pominam sobie czasy, kiedy miałem lat piętnaście czy szesnaście, przenoszę się w młodość. Ale 
czy w moim przypadku jest to wykładnik lęku? Tak i nie. Zależy.

Stoję na końcu. Wiem, że to koniec, ale jestem szczęśliwy, bo osiągnąłem swój cel, zdo-
byłem swoje szczyty. Ale co teraz? Czy przestałem już biec? Zależy czy chcę. Bo nawet śmierć 
nie może mi przeszkodzić w biegu, mogę zacząć pośmiertną wędrówkę i tułać się dalej. A co 
jeśli… co jeśli coś poszło nie tak? Czy mogę wrócić? Przypomnij sobie. Przypomnij sobie twój 
początek. Pamiętasz, jak nie było nic? A potem była tylko droga, długa droga i słońce? I wiatr? 
Pamiętasz już? A wiesz dlaczego tak było? Bo to twoja głowa. Twoja wędrówka, twoja tułaczka. 
Twoje życie. I w każdym momencie możesz się cofnąć, przez te góry, te lasy, przez ten śnieg, 
i wrócić do pustej, długiej drogi. Tam, gdzie wszystko się zaczęło. Możesz, jeśli tylko chcesz. Ale 
wiesz, że nieistotne to, czy wrócisz się, czy nie. Wiesz dlaczego? Ten, którego spotkałeś, nie 
zamierza opuszczać cię ani na chwilę. On już zawsze będzie. Nie ważne, ile razy się cofniesz. 
A wiesz dlaczego? Bo to twoja głowa.
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1 .

Czuć ruchy świata pod stopami – niegasnące pragnienie wędrowców gnanych trudną do 
wyjaśnienia potrzebą przemieszczania się, zaprzeczania stagnacji, w miejscu, w życiu, w sobie. 
Edward Stachura był jednym z tych niespokojnych włóczęgów, a bycie w ruchu i obserwowanie 
zmieniającego się krajobrazu to motywy pojawiające się w jego twórczości od pierwszych lite-
rackich prób przez wszystkie lata aktywności pisarskiej.

Sposób odczytywania twórczości literackiej Stachury został wyznaczony w latach osiem-
dziesiątych przez Henryka Berezę, który w posłowiu do dzieł zebranych pisarza sformułował 
koncepcję życiopisania. Choć postrzeganie pisarstwa Steda z tej perspektywy może prowadzić 
do niepokojąco naiwnego założenia o tożsamości autora (i jego biografii)  z kreowanymi przez 
niego bohaterami, należy zwrócić uwagę na najistotniejsze założenie tej koncepcji – specyficzne 
połączenie pomiędzy utworami Stachury. Elementy współgrają w nich ściśle ze sobą, tworząc 
spójną całość prozatorską. Ta perspektywa podkreśla uniwersalność doświadczeń postaci, jakie 
autor powołuje do życia w swoich opowieściach: everymana, który nieustannie wędruje, błądzi 
i doświadcza życia we wszystkich jego przejawach. Bohater Stachury to człowiek poszukujący 
sensu i wartości fundamentalnych, zakorzeniony w codzienności ze wszystkimi jej niedostat-
kami. Wędrowiec zamknięty w powtarzalności, włóczęga bez celu; choć nieustannie podejmuje 
próby wykroczenia poza hermetyczny  świat, okazuje się to niemożliwe.

Ktoś kiedyś gdzieś – 
o wędrowaniu i trwaniu 
na skraju drogi 
w Całej jaskrawości 
Edwarda Stachury

Katarzyna Horabik
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2 .

Cała jaskrawość Stachury zbudowana jest w całości z motywów związanych z melancholij-
nym wędrowaniem, które opisywali już liczni badacze włóczęgostwa: Walter Benjamin, Frédéric 
Gros czy Rebecca Solnit. Już pierwszy akapit można podpisać charakterystycznym dla Benja-
minowskiego pojmowania melancholii określeniem spleen. Także porównanie życia do wielkiej 
wody, której końca nie może dostrzec patrzący z brzegu, to konstrukcja dobrze realizująca za-
łożenia – tym razem – postromantycznej, ciemnej melancholii charakterystycznej dla krajów 
Północy. Od początku zostajemy wprowadzeni w konkretny nastrój, zarówno przez treść, jak 
i przez jej realizację. Stachura buduje zdania na zasadzie powtórzeń, pozwalając słowom po-
wracać jak echo, jednocześnie w starym i nowym kontekście bawi się ich miejscem w zdaniu, 
formą gramatyczną, ale także stopniem empiryczności. Woda, która chwilę wcześniej była traf-
ną metaforą, już w następnym zdaniu staje się elementem rzeczywistości bohaterów. Ma się 
więc ochotę jeszcze przez chwilę patrzeć na nią metaforycznie, widząc Edmunda i Witka zato-
pionych po kolana nie w ciechocińskim stawku, lecz w bezbrzeżnym ogromie egzystencji. Do 
końca powieści będziemy takich ich widzieć oczami Szeruckiego – zatopionych w metaforze.

3 .

Swoją debiutancką powieść Stachura składa z  tego, co zwyczajne, pozbawione blichtru 
– kopania rowu, pieszego wędrowania, gumiaków i szpadli. Pot i monotonia codzienności bez 
zbędnych ozdobników. Prostota egzystencji bohaterów Całej jaskrawości nie wynika jednak 
z naiwnego czy bezkrytycznego przyjmowania przez nich świata takim, jaki został im on dany, 
elementy zwykłego życia są niejako pretekstem do mówienia o tym, co boleśnie ludzkie: lęku 
przed przemijaniem i  śmiercią. Edmund Szerucki, choć sytuuje się zawsze po stronie życia, 
nieustanne lgnie do śmierci, przyciąga ją niemalże magnetycznie i z ogromną wrażliwością do-
strzega jej przejawy. W  swojej obsesji przekracza delikatną granicę, za którą odnaleźć moż-
na tych szczególnych ludzi od najdawniejszych epok zwanych melancholikami. W naturalnym 
środowisku potomków Saturna nieznośnie pachnie śmiercią. Wędrówka bohatera przypomina 
raczej miotanie się w  labiryncie. Labiryncie, z którego zniknęło pierwotne życie; zostało za-
stąpione przez coś obcego, nienaturalnego. Labiryncie prowadzącym od śmierci do śmierci, 
od symbolu do symbolu. „Więc to zawsze życie ociera się o śmierć. Nie odwrotnie”1 . Edmund, 
wpisując sam siebie w porządek życia, muska to, co dotknięte przez śmierć, fascynuje go to 
i pociąga bardziej niż życie. Podobnie, choć trudno mu uwierzyć w nieuchronność umierania, 
perspektywa nieżywego jest mu bliższa i łatwiejsza do opowiedzenia.

4 .

Jeśli cel jest niejasny, to czy nadal mówimy o wędrówce, czy raczej tułaczce? Bohatero-
wie Całej jaskrawości są przede wszystkim trampami i, choć nie wędrują przez wielkie, mo-
dernistyczne miasto, ich rzeczywistość bliska jest rzeczywistości flanera, wprowadzonego do 
literatury przez Charles’a Baudelaire’a. Przynależność do wspólnoty specyficznych włóczęgów 
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implikuje sposób patrzenia na świat. Przymus wędrowania towarzyszy Edmundowi niezależnie 
od miejsca, w którym żyje, jest immanentnie wpisany w  jego tożsamość. Z czasów paryskich 
wspomina podobny zew, który przyciągał go do wędrowania: 

On też od tylu lat wiecznie szukający, wiecznie gnany z miejsca na miejsce. Mieszkaliśmy 
jakiś czas razem w mieście śpiewających szyb, we francuskiej stolicy, w małym pokoiku 
na strychu, który Edi nazywał „cuarto menguante”, czyli „nów księżyca”. […] Tak rozma-
wialiśmy, jakbyśmy chodzili po dachach2.

Już w tym fragmencie zawarte są główne cechy przypisywane włóczędze, melancholij-
nemu dziecku epoki przejściowej, końca wieku. „Wiecznie szukający” gnieździ się, podnajmując 
coś nędznego, ma skłonności do poetyckiego opisywania świata, nigdzie nie jest na miejscu, 
u siebie. Specyficzna filozofia i wrażliwość polskiego flanera lat sześćdziesiątych jest jednym ze 
składników klimatu powieści. Człowiek Stachury jest nieustannie zagubiony, balansujący mię-
dzy nadmierną erudycją a  pragnieniem prostoty. Łączy w  sobie dwie skrajne postawy – jest 
jednocześnie nadwrażliwy i obojętny, związany z pewnymi rzeczami, a jednocześnie od nich od-
legły – jak od życia praktycznego, codziennych wygód czy poczucia stabilizacji będącego jedną 
z naturalnych potrzeb człowieka.

Jednocześnie mężczyźni prowadzą stałe obserwacje, komentują mijane ulice oraz prze-
chodniów, czują się jak obserwatorzy w wielkim, stworzonym jakby specjalnie dla nich amfi- 
teatrze. Są odpowiednikami ceniących bezruch oraz spostrzeżenia dandysów poprzednich 
epok, jednak odpowiednikami tanimi, zmęczonymi, wyrastającymi z Polski lat sześćdziesiątych. 
Widać to najlepiej, kiedy Edmund podczas opisu ostatniej podróży bohaterów opuszczających 
Zagubin nie pomija takiego szczegółu jak nonszalanckie zarzucenie szalika  na ramię. Sami sie-
bie plasują też poza obowiązującymi normami społecznymi, traktują świat jak mieszkanie bez 
właściciela, w którym można się kręcić bezkarnie:

Podczas gdy spaliśmy, nikt niestety nie odczepił promu i nie puścił nas z prądem. Obu-
dziliśmy się więc w tym samym miejscu, w którym zasnęliśmy. […]

– No, kawalerka. Co to jest? Hotel sobie znaleźliśta?
Chłop stał nad nami. Za nim drugi, młodszy, patrzył ciekawymi  oczami. […]
– W lepszym hotelu jeszcze nie spałem, panie – powiedziałem3 .

Wędrówka, której celem i sensem jest podążanie za czymś niedotykalnym, nieokreślonym, 
ściganie wewnętrzno-zewnętrznego wołania, bywa także ciężarem. Jak dziewiętnastowieczny 
flaner, tak Edmund i Witek są jakby skazani na brak stałego miejsca, wieczną tułaczkę (nie bez 
powodu w opowieści pojawia się staruszka porównana do Żyda Wiecznego Tułacza):

Co to za siła straszliwa kazała mi wyrzec się tego ciepła cudowności? I w ogóle wszyst-
kiego? Co chcę przez to osiągnąć? Gdzie ja jeszcze chcę dojść? Zanik pamięci, dlaczego 
on mnie tak do siebie pociąga? Co za nim? Po nim?4

Bohaterowi doskwiera niezadowolenie, brak satysfakcji. Wieczna wędrówka, ucieczka 
przed światem i samym sobą oraz poszukiwanie zarazem, ma być lekarstwem na brak zaspoko-
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jenia. A jednocześnie swoistą szkołą ubóstwa, wyrzeczeń, ograniczania materializmu. Edmund 
chce doświadczyć wszystkiego: absolutu, pełni, „całej jaskrawości”.

5 .

Stachurę do wędrówki zmusza nieokreślony przymus, potrzeba zmienności krajo-
brazu, światopoglądu, konfrontacji samego siebie z  różnorodnością doświadczania świata. 
Przyczynia się to do zauważalnego przesunięcia: podróż realizowana w przestrzeni jest tyl-
ko jednym z wymiarów, istotniejsza wydaje się podróż mentalna, wewnętrzna – szczególnie 
w późniejszych latach, kiedy stan zdrowia psychicznego i fizycznego nie pozwala pisarzowi 
na intensywne podróżowanie. Doświadczenie wędrówki otwiera ogrom możliwości osobie 
nienasyconej życiem: jest szansą na doświadczenie, poszukiwanie mądrości, celu życia i wła-
snej odrębności – wszystkiego, co w pisarstwie Stachury wysuwa się na pierwszy plan, choć 
w rozmaitym stopniu, w zależności od sytuacji. Wędrowanie to praktyczny wstęp do wszyst-
kich starożytnych filozofii.

W chodzeniu odnajdujemy momenty czystej przyjemności, zależnej od tego, co można spotkać 
na drodze – leśnych owoców, łagodnego ciepła zachodzącego słońca, czystego strumienia czy 
idealnego miejsca na postój. Wcześniej tego nie znaliśmy, nie w takiej formie – nie spodziewa-
liśmy się aż takiego współistnienia w świecie, poczucia bycia cząstką materii. Wędrówka toruje 
nam drogę do tych doznań. Nie należy jednak oczekiwać wiele – piesze wędrowanie dostarcza 
niewiele takich doznań, na szlaku jest do nich niewiele okazji. Prawdziwy łazik znajduje dokład-
nie to, czego szukał. Dokładnie tyle, ile potrzebuje. Poczucie ciała w ruchu to pełnia poczucia, 
że żyjemy, usytuowana poza zwykłym porządkiem codzienności.

6 .

Jeśli wyruszasz w całodniową wędrówkę z bohaterem Stachury, to wiesz, że potrzebu-
jesz tylu i  tylu godzin, aby dojść do wyznaczonego punktu i  tam zrobić postój. Nie ma więc 
innego wyboru, niż trzymać się określonej ścieżki i iść. Czeka was droga, monotonny krok za 
krokiem w rytmie mijającego czasu; kolejne kroki zmniejszą odległość, ale nie wpłyną na mija-
jący czas. Niezależnie od przemierzonych kilometrów nadejdzie wieczór i noc, a wasze (twoje 
fizyczne, a towarzysza rezonujące w twoim umyśle) ciała pokonają ten imponujący dystans. To 
nieuchronna konsekwencja działania. Zastanawianie się nad tempem, liczenie kroków, spraw-
dzanie, pilnowanie – to wszystko nie ma żadnego sensu. Nie możecie zrobić nic innego, tylko 
iść. Możecie myśleć o tym, co czeka po dotarciu na miejsce, ale przecież podczas wędrówki 
sprawy toczą się nieprawdopodobnie wolno. Możesz szukać nieokreślonego, które zaprząta ci 
umysł od tak dawna i sprawia, że nigdzie nie czujesz się u siebie, tułasz się po świecie bez swo-
jego miejsca. Ale możesz po prostu iść, we własnym rytmie wyznaczonym ruchem nóg i odde-
chów, w zgodzie ze swoim ciałem, aż do zaplanowanego postoju. Czuć spokój, jaki na szlaku daje 
trzymanie się wyznaczonej drogi.

Jesteś tam, a więc trochę nigdzie. Wędrowanie daje spokój, bo wszystkie codzienne nie-
pewności, dramaty i niepokoje, wszystko, co pustoszy serce i umysł, zostają bardzo daleko – 
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wydają się zawieszone, poza zasięgiem. Są nieistotne, bo to, co należy do świata codziennego, 
zastępuje nieustanna rytmika kroków. Melodia wędrowca – po prostu iść. Fundamentalnym 
elementem tożsamości bohatera Stachury, wędrowca-tułacza, jest spokój niezależności od 
niczego, płynący z faktu, że gdy niczego już nie oczekuje, po prostu idzie naprzód. Chodzić 
znaczy dokładnie to: godzić się na bycie tym, który idzie. Bycie, bez potrzeby czegoś więcej, 
ale za to w pełnej harmonii. Ciało dotyka ziemi, maszeruje po niej, na niej odpoczywa, jest jej 
częścią. Pozwala doświadczyć kruchości, zmęczenia ale też siły i wytrwałości. Wszystkiego, 
co ludzkie.
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Utwór Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Pragnienia z  pewnością jest erotykiem traktu-
jącym o  intymnej zażyłości pomiędzy podmiotem a obiektem jego uczuć. Refleksją, która to-
warzyszyła mi przy okazji pierwszej lektury tekstu, było pytanie: czym jest miłość? Jak uważa 
Roland Barthes, francuski filozof i  autor eseju Fragmenty dyskursu miłosnego, miłości nie da 
się zdefiniować, niezależnie od czasu poświęconego na jej poszukiwanie. Dla każdego jest ona 
czymś innym. Niektórzy się jej boją, a inni otwarcie okazują i są w niej odważni. Czym więc jest 
to uczucie „społecznie wędrujące”1 dla zakochanego podmiotu w wierszu Baczyńskiego? „Co 
dzień kochając cię płaczę, / tęsknię za tobą – patrząc”2. Kim jest obiekt, któremu podmiot de-
klaruje miłość, za kim tęskni? Jest on ideałem, którego nie może zrozumieć, kocha jego ciało, 
lecz być może nie jest z nim związany emocjonalnie i, jak pisze Barthes, „pożera wzrokiem każdy 
układ miłosny i wypatruje w nim miejsca, które byłoby jego, gdyby do układu należał”3. Podmiot 
szuka swojego miejsca w tym związku, czuje się zagubiony i unieruchomiony. Zastanawia się 
głęboko nad relacją łączącą go z ukochanym obiektem, przepełnionym goryczą – „A z ciebie 
gorycz płynie / jak w niebo dym spokojny”.

Utwór porusza tematykę miłosną w  różnych aspektach i  niewątpliwie jest erotykiem. 
„Uczę się ciała na pamięć / i umiem. Widać dusza / jest jeszcze, która kłamie”. Cytat ten jest 
przykładem tego, że wiersz opisuje zarówno cielesność związku, jak i  jego stronę duchową. 
W literaturze polskiej istnieje wiele tekstów, które gatunkowo są erotykami. Takie utwory two-
rzyli między innymi Jan Kochanowski, Jan Andrzej Morsztyn, jak również Maria Pawlikowska- 

Układy miłosne

Agata Jeleń
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-Jasnorzewska, jednak uważam, że poezje Baczyńskiego wyróżniają się na ich tle swoją szcze-
rością, ukazują prawdziwą stronę związku, współcześni ludzie mogą traktować je jako coś bli-
skiego ich sercom i odnaleźć w nich własną sytuację. Dlaczego tak jest? Jak już wcześniej wspo-
mniałam, miłość to uczucie wędrujące – „[…] nie ma jednego zastosowania […] nie obejmuje [go] 
żaden przymus społeczny; może być to słowo [kocham-cię – przyp. red.] wzniosłe, uroczyste, 
lekkie”4 – pisze Barthes. To od nas zależy, jak je będziemy okazywać i przyjmować od innych 
osób. Miłość to niewątpliwie temat uniwersalny. Według teorii Maxa Horkheimera niektórzy, 
myśląc racjonalnie, nie rozumieją emocji, bo te są nieracjonalne i ciężko jest pogodzić ze sobą 
dwa całkiem odległe od siebie pojęcia.

1 .

W latach siedemdziesiątych Michel Foucault uśmiercił podmiot, przemawiając wraz z in-
nymi poststrukturalistami, że to nie my mówimy język, a raczej to język mówi nami. Uważam, że 
taka postawa i uśmiercenie podmiotu były gestem zbyt radykalnym, jednak do tego predylekcje 
mieli strukturaliści, do których należeli właśnie Foucault i Barthes. Radykalizm poststrukturali-
stów był kuszący i wynikał głównie z czasów, w których strukturaliści tworzyli swoje teorie, sta-
wiali nowe, trudniejsze do rozpatrzenia tezy. Od czasów ogłoszenia śmierci podmiotu minęło już 
ponad czterdzieści lat i w dzisiejszych czasach sposób patrzenia na świat całkowicie się zmienił. 
Żyjemy w czasach posthumanizmu i podmiotowość stale musi być redefiniowana.

Istnieje wiele rodzajów śmierci czy praktyk umierania – organizowanych i zarządza-
nych społecznie, jak choroby i  wojny, czy „wytwarzanych wewnętrznie, przez sam 
podmiot” – jak samobójstwo i depresja. „Sposób, w jaki myślimy o śmierci, zależy od 
naszych założeń dotyczących życia. […] [Ż]ycie to kosmiczna energia, zarazem pusty 
chaos i absolutna prędkość czy też ruch5 .

– pisze Wiktor Rorot, cytując Rosi Braidotti, francuską filozofkę. Jej koncepcja dotyczy 
podmiotu rozproszonego, unoszącego się pomiędzy światami rzeczywistym i wirtualnym.  Mo-
żemy mieć wrażenie, że koncepcja ta dotyczy wyłącznie współczesności, ale nic bardziej myl-
nego. Mimo tego, że koncepcja podmiotu rozproszonego powstała, aby opisać rzeczywistość 
wirtualną, możemy śmiało założyć, że podobny koncept zastaniemy w utworze Pragnienia .

Podmiot w wierszu Baczyńskiego nie został uśmiercony. Jest on właśnie podmiotem roz-
proszonym. Jego rozproszenie wynika z  wewnętrznego rozbicia. Równoczesne zakochanie 
w innym obiekcie, ale i w samym sobie. „[T]ęsknię za tobą – patrząc” i „[…] kiedy nocy grożę, 
/ niedowidzeniu” – te dwa cytaty są idealnym przykładem kontrastowości miłości w erotyku. 
Podmiot patrzy na swoją miłość, jednak w późniejszych strofach narcystycznie odwraca wzrok 
w swoją stronę i skupia się wyłącznie na sobie. Wpędza kochany obiekt w poczucie winy, skłania 
go do przemyśleń, do przeprosin, bo jest tak zadufany w sobie, że przestaje zauważać jakiekol-
wiek swoje wady. Myśli, że jest idealny. Oczekuje tego również od innych, zapominając, że tacy 
ludzie nie istnieją. Użala się nad sobą, nie biorąc pod uwagę cierpienia i samopoczucia swojej 
miłości – „ręce mi nadaremne […] I takim ci ja hardy / jak ręce, co rycerzom / przypinają kokar-
dy, / w których siłę nie wierzą”. Może być też tak, że sam czuje się niedoceniany przez swoją 
miłość, jednak dlaczego miałby tego oczekiwać, skoro sam tego nie robi?
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2 .

Erotyzm to „zlanie się dwóch istot w jedno. To ciągłość dwóch nieciągłych bytów. […] Uko-
chana jest dla kochanka przejrzystością świata. Prześwieca przez nią to, o czym będę mówił […] 
w związku z erotyzmem boskim, czyli sakralnym”6 – pisze Georges Bataille w swojej książce Ero-
tyzm. Pomimo, że Bataille był twórcą wybitnym, uważam, że ta teza nie odnajduje odzwierciedlenia 
w wierszu Baczyńskiego. Dla podmiotu w utworze Pragnienia obiekt miłosny jest jedynie opcją. 
Podmiot deklaruje swoją miłość jedynie wtedy, kiedy sam jej potrzebuje. Patrzy wtedy, kiedy sam 
chce zostać zauważony. Widząc tylko swoje odbicie, zabiera miłość „w razie potrzeby”, ale się nią 
nie dzieli. Nie oddaje swoich uczuć w dłonie innego człowieka. Jeśli idea Bataille’a miałaby potwier-
dzenie w tym liryku, podmiotowi zależałoby na relacjach z obiektem i zrobiłby dla niego wszystko, 
byłby nawet w stanie poświęcić swoje życie, aby czyjeś było lepsze. „Nie umiem stworzyć nieba / 
miłością w oczach”. Gdyby naprawdę zależało mu na swojej miłości, potrafiłby to dla niej zrobić.

Według teorii Bataille’a  erotyzm prowadzi „do bezróżnicy, do pomieszania się osobnych 
przedmiotów”, podmiot zakochany „świadomie sam siebie stawia pod znakiem zapytania”7. Jednak 
ponownie w tym erotyku podmiot sam odizolowuje się od miłości, jak i głębszych relacji z innym, 
stawiając swój ukochany obiekt na drugim miejscu. W tym wierszu postać JA gra główną rolę.

Mamy więc zadziwiającą niespójność pomiędzy teoretykiem erotyzmu i miłości – fran-
cuskim pisarzem i filozofem – a podmiotem, jak zostało powiedziane wcześniej, erotyku. Jak 
więc jest z tym wierszem? Czy jest erotykiem, skoro nie zestraja się z teoriami cenionego w za-
chodnim kręgu kulturowym badacza kwestii erotyzmu? A może sam wyznacza nowe ścieżki 
erotyzmu? Przypatrzmy się mu zatem jeszcze raz i z większą uwagą, kładąc nacisk na sposób 
funkcjonowania (modalność) podmiotu. Muszę więc podjąć się tej refleksji i spróbować wyłusz-
czyć modalność podmiotu – jestem to winna czytelnikowi, ponieważ w pierwszym zdaniu de-
klarowałam, że wiersz ten jest erotykiem.

Podmiot w tym wierszu jest dla mnie czymś niezrozumiałym. Pomimo że delikatnie deklaruje 
swoje uczucia obiektowi, jest narcyzem, co skutkuje spotkaniem z dwoma definicjami sprzeczny-
mi i odległymi od siebie, a opisującymi jedną osobę. Jak już wcześniej wspomniałam, nie poświęca 
on swojemu obiektowi miłosnemu wystarczająco dużo czasu, bo to siebie stawia na pierwszym 
miejscu. Zbierając wszystko w całość, można wywnioskować, że mężczyzna w tym erotyku nie 
ma żadnego pojęcia o miłości. Podmiot przebiera się za zakochanego w zachwycie, jednak tak na-
prawdę nie jest zakochany. Nie zwraca uwagi na stan innych, bo jest zbyt przejęty swoim samopo-
czuciem. Nie jest szaleńcem, a jak pisze Barthes – „Każdy zakochany jest szaleńcem”8. Rozumiem 
przekaz tego cytatu. Kiedy się w kimś rozkochamy, sam jego widok nas uszczęśliwia. Chcemy 
się tej osobie przypodobać, zrobić wszystko, aby nas zauważyła, doceniła. Troszczymy się o nią 
bardziej niż o kogokolwiek innego, żeby poczuła się przy nas bezpiecznie, jak w domu. Te cechy 
dowodzą zakochania we własnej osobie, co robi właśnie podmiot w wierszu.

3 .

Do tej pory moja interpretacja tego wiersza krążyła wokół tematyki miłości, erotyzmu, 
narcyzmu oraz podmiotowości. Te odczytania nie trudno wyinterpretować z  tekstu Baczyń-
skiego, jest mnóstwo dowodów na ich obecność. Wydają mi się one jednak zbyt banalne, nie-
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wykraczające poza reguły interpretacyjne – metaforę, relacyjność czy akt komunikacji. Przy-
glądając się bliżej temu dziełu, znalazłam inne możliwe, alternatywne odczytanie. Chciałabym 
zaprezentować je w poniżej.

Pomimo tego, że frazeologizmy w omawianym wierszu są bardzo interesujące, najbardziej 
zaciekawiło mnie wyrażenie „Przysiadają na mnie modlitwy”, ponieważ spotykałam się jedynie 
ze stwierdzeniem „przysiadać się do kogoś/czegoś”. Wers ten wyróżnia się i świadczy o inno-
wacyjności samego autora. Jedyna istota, która kojarzy mi się ze stwierdzeniem „przysiadać na” 
to zmora, dusza męcząca śpiących. Skąd jednak mamy pewność, że podmiot jest w takim stanie? 
„[…] nocy grożę, / niedowidzeniu”, „nie umiem stworzyć nieba / miłością w oczach”, „tęsknie 
za tobą – patrząc, / oczy mi popieleją” – cytaty te zawierają motywy niedowidzenia, patrzenia 
i bezradności wobec losu. Łącząc je, można sformułować wniosek, że podmiot jest w stanie 
paraliżu sennego. Jest on unieruchomiony, pożera wzrokiem układ miłosny i wypatruje w nim 
swojego miejsca, ale przez brak możliwości nie może nic zrobić. Czas płynie nieubłagalnie, a on, 
będąc niemym i bezradnym, nie potrafi nic uczynić, aby ratować związek ze swoim obiektem 
miłosnym. „Miłość jest niema”, a podmiot tkwi w „złym miejscu miłości, które jest jej miejscem 
oślepiającym”9 i nie potrafi się z niego wydostać.

Wiersz ten pokazuje związek ludzi jako wojnę. Dzieli go na dwie części – cielesną i duchow-
ną. Nie jest typowym erotykiem, opowiada o miłości eros, czyli o takiej, w której niekoniecznie 
kocha się tylko innego człowieka, lecz również samego siebie, pragnie się czegoś niemożliwego. 
Opracowywanie tego tekstu dostarczyło mi wiele nowej wiedzy. Udzieliło lekcji o miłości, która 
sama w sobie jest bezcenna i nienabywalna. Wiele ludzi postrzega miłość jako uczucie cudowne, 
którego każdy chce doświadczyć, i myślą, że może ono zranić tylko w przypadku zerwania rela-
cji. Pomijają jednak etap pomiędzy czułością a konfliktem. Uważam, że to on najbardziej potrafi 
zniszczyć człowieka. Poczucie niebezpieczeństwa w objęciu innego człowieka, nieotrzymywa-
nie miłości i wsparcia to coś, czego żadna dusza na świecie nie chciałaby doświadczyć, dlatego 
ludzie powinni znacznie więcej uczyć się o miłości.

Jeśli by chcieć uwspółcześnić ten wiersz i kwestię narcyzmu, niewątpliwe musiałby zostać 
w nim poruszony temat mediów społecznościowych. Życie dzisiejszych ludzi toczy się tylko 
w sieci. Aby zostać zauważonym przez innych, wstawiamy stale nowe posty i oczekujemy masy 
polubień, a kiedy już się one pojawią, rośnie nie tylko nasza pewność siebie, ale i poczucie bycia 
lepszym od reszty wirtualnego świata. W portalach społecznościowych brakuje przede wszyst-
kim szczerości oraz bliskości pomiędzy ludźmi. Portale takie jak Instagram czy Facebook zostały 
stworzone, aby zbliżać do siebie ludzi, jednak coraz większa część społeczeństwa wykorzystuje 
je w negatywny sposób. Pokazujemy tylko swoje zalety, co może wprowadzać naszych „fanów” 
w stan melancholii, wpędzić w kompleksy lub nawet doprowadzić do gorszych sytuacji. Zamiast 
się nawzajem wspierać w tym nierealistycznym świecie na ekranach urządzeń, wybieramy ano-
nimowy hejt i płynące z niego poczucie satysfakcji. Ludzie, czytając takie słowa, nie powinni się 
jednak poddawać, tylko traktować to jako ważną lekcję i dalej kształtować swoją osobowość, 
która przez tak ciężkie sytuacje staje się jeszcze silniejsza, a my sami dojrzewamy i zabieramy ze 
sobą bagaż nowej wiedzy na resztę życia.
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Trzeba ciągle odczyniać noc

Jerzy Ficowski, Zmierzch o świcie1

Buntuj się, buntuj, gdy światło się mroczy

Dylan Thomas, Nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy2

Zerwijcie mnie na stawie: jestem nenufarem

Max Jacob, Odpowiedź dla Manon3

Duże zimna. Szafir i biel, turkus i szarość przechodzące w czerń. Plamy barw przemienia-
jące się w zwiewne, delikatne zjawy dziewczyn, saren, ryb, karawel, wag, wodników. Nieprzy-
wiązanych do eidos, istoty, poddanych flux, upływowi – jak na wspaniałym szkicu, na którym 
przez rozwarte, rozrośnięte na całą ścianę okno wlatuje z  rozpostartymi w  górę skrzydłami 
biały ptaszek, by przysiąść na biurku obok piszącego, a pokój staje się dla niego „otwarciem 
przemian”4; jest już, naraz, ptakiem i rybą, gałązką i piórkiem. Albo gdzie indziej jeszcze – trzech 
chłopców w lustrze widzących siebie jako siewców śmierci (albo trupy) w żołnierskich hełmach. 
Zodiakalne koło białych zjaw na ciemnym niebie nad karawelą, wulkanami i spokojnym morzem.

To szkice, próby malarskie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Niepokojąco zimne, zieje od 
nich chłodem. Paweł Sołtys napisałby: obrazy jak „otwarte lodówki”5. A zarazem upływ nie jest tu 
pokawałkowaniem, rozszarpywaniem, rozkładem – przeobrażenia nie są epileptycznymi skokami, 

Duże zimna. 
Baczyński 
współczesny

Wojciech Mazurek
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nie znaczą ich porodowe bóle i rozdarcia. Są cudem równoprawności form istnienia; w pobrata-
niu, zabliźnieniu są tu żywi i umarli, nakryci i odkryci, zwierzęta i rośliny, ludzie i przedmioty.

Gdy oglądam te szkice – a odkąd zobaczyłem jeden z nich, wiele lat temu, „jestem uwiedzio-
ny na / zawsze i bez wybaczenia”6 – widzę w nich prozopopeję, jedną z najpiękniejszych figur, jaką 
przechowała nasza tradycja retoryczna. Figurę wiary w cudowność rozmowy, za pomocą której 
mogę udzielić głosu umarłemu, zwierzęciu, roślinie, sobie z przeszłości. W obrębie której zasty-
gam w milczeniu, bo otwieram drogę mowie takiej formy istnienia, której mówienie jest niepraw-
dopodobieństwem. I tak chyba mogę sobie wytłumaczyć mesmeryzujące oddziaływanie szkiców 
– i poezji – Baczyńskiego. Ten zabity przedwcześnie Słowacki, ten anioł, dawał oblicze (taki jest 
grecki źródłosłów prozopopei) szokującej wielości form, które składają się na całość cudu świata.

A jednak u podłoża, u gruntu, marznę, gdy oglądam szkice poety i czytam jego poezję. Bo 
to chyba nie może być już takie niewinne czytanie i oglądanie, musi być zimne. John D. Caputo, 
twórca zimnej hermeneutyki, po zabliźnionej, przeszeptanej z ucha do ucha lekturze Martina 
Heideggera i Jacques’a Derridy określił sytuację mojej współczesności paroma rozpoznaniami: 
wyzbyliśmy się złudzenia o istnieniu (w tekstach, tradycji, ideach) jakiejś zbawczej wiadomości; 
otchłani, przed którą stanęliśmy, doznając drżenia, trwogi, dyskomfortu tej bezlitosnej prawdy, 
nie można wypełnić metafizyką, która jest pychą, mającą konsekwencję etyczne – mordercze, 
myślę tu o Baczyńskim, Bojarskim, Stroińskim, którzy dwudziestoparoletni zostali zamordowa-
ni przez ludzi ideologii; należy kwestionować każde przeświadczenie o uprzywilejowanym do-
stępie do prawdy czy tajemnicy; rzeczy wymykają się wszelkim próbom zdominowania; bogowie 
nie są totalną obecnością i totalną odległością, nie dostarczają sensu w objawieniu, a są wśród 
nas, wypełniają wszystko;

najwyższa prawda dostępna myśli tkwi w uznaniu wycofania rzeczy z naszego pojęcio-
wego chwytu, w odrzuceniu prawdy w sensie oczekiwanym i żądanym przez myślenie 
metafizyczne i eschatologiczne. Myślenie jest rezygnacją z tych ambicji i pretensji oraz 
dostąpieniem poczucia czci i przyzwolenia, które pozwala nam doświadczać nas sa-
mych jako Śmiertelnych, świat zaś jako czwórnię7;

doświadczenie tutaj na ziemi to doświadczenie mnie otwartego na drżenie, ale i na poko-
rę wobec odblasków sensu w rzeczach, to zatrzymywanie się u progu tajemnicy, pozostawanie 
w tyle, myślenie czujne wobec iluzji i złudzeń, u progu sokratycznej niewiedzy i przerażenia; to 
przerażenie jest miejscem zamieszkiwania poezji.

Tyle zimny Caputo. Pytam więc Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: jak się miewasz z tym, 
co tu napisałem, i wobec tego? Jak się miewasz, ty, który żyłeś w nieporównanie okrutniejszym 
świece? Ty, który, jak pięknie pisał twój przyjaciel Jan Strzelecki, przyświadczyłeś wartościom, 
byłeś tamą przeciwko bezustannie wznoszącemu się morzu? Czy jedna jest nasza współcze-
sność i czy czułeś to samo zimno?

1 .

W tym zimnie – wierzę tu Caputo – otworzyć się trzeba na zamieszkiwanie „czwórni”, 
cały być troską. Być współczesnym to troskliwie zamieszkiwać. Jeśli jest więc tak, jak pisał Hei- 
degger, że „zamieszkiwanie jako czworakie zachowywanie czworokąta dokonuje się właśnie 
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w ratowaniu Ziemi, w zgodzie na Niebo, w oczekiwaniu Istot Boskich, w posłuszeństwie istocie 
Śmiertelnych”8, zobaczę, czy Baczyński był moim bliźnim, współczesnym.

2. Ratowanie

Kazimierz Wyka, posiadający absolutny słuch poetycki, chyba już na zawsze rozpoznał 
wizyjność i intelektualizm jako dwie najistotniejsze kategorie wpisane w poezję Baczyńskiego. 
Więc – norwidowsko precyzyjna myśl wikłająca się w rozrośnięte obrazy ratuje się, wyzwala 
pod wpływem lapidarnej, skondensowanej wizji, idącego w poprzek skrótu perspektywicznego. 
Prymordialność intelektu i zbicie obrazów w wizje to cechy silnego Ja romantycznego, podmio-
tu dominującego. A Ratujący – a takim chcę widzieć Jana Bugaja – ma przecież wyzwalać istotę 
czegoś, a nie władać Ziemią i ją sobie podporządkowywać.

Ja patrzy:

Bożek wschodu, gdzie z twarzy wschodzą bez wyrazu 
dwie krople oceanu – dojrzałe owoce wody, 
zastyga przy kominkach i trójkątną twarzą 
prowadzi sny puszyste w wilgotne ogrody9

To Kot. Twarz milcząca, niedostępnie i odlegle, „bez wyrazu”, nieprzenikalna dla języka. Zwie-
rzę istnieje obok i mimo; jego sny o piaskach i deszczach, płacz nad zagryzioną wilgą, upiory gryzące 
ciało pozostają tylko domysłem, przedmiotem wizji, która przyjmuje orientalny sztafaż. By uchwycić 
istotę trzeba „otwarcia przemian”, trzeba by ten uśpiony basza przekształcił się w tygrysa i jednym 
susem potężnych łap wyskoczył przez okno do baśniowej samicy ze złota. Uchwyt językiem baśni. 
Uchwyt, nie wyzwolenie. Kot znikł w swojej historii, zostaje „ja i ogień, i moja samotność”.

I jakoś, w udanych czy nieudanych wierszach, panuje język dominowania, a nie ratowania. 
Ja prześladuje wizja obrastania sierścią, szorstką, przerażającą, wilkołaczą, z której – jak ze złego 
snu – chce się wybudzić. Jaskółki sprowadzone są do spraw intelektu (myśli jak jaskółki – wstyd 
mówić, ale to niedobre porównanie). Śpiewny, sentymentalny Madrygał do fauny też podporząd-
kowuje; raj jest spalony, Ewy nie ma, jest tylko strumień rzeczy: wielbłądów, słoni, węży i krokody-
lów. Wszystkie jako metafory: smutku, braku weny, samotności. Jak w wierszu Hallelujah: żarliwe 
wołanie o zejście „form płomiennych” z nieba na ziemię, by tu mogły zaistnieć, zostaje zadławione 
nagłym błyskiem świadomości, że „Chłodna ziemia zgasi / i ostudzi”10, przemieni w żółtą glinę.

I tak jest we wszystkich wierszach. Baczyński, tak czujny i czuły, bezustannie, w każdej 
wizji, potrzebuje fauny i flory, ich czynnej obecności; jest świadomy, że rzędy przerażonych, za-
mordowanych, skrzywdzonych zwierząt są z nim i za nim (Ballada o szczurach, Śmierć samotna 
i wiele innych). Jego spojrzenie wpisuje „kolumny przemian”, „niebo rozkwitające”11 w fantazyjne 
zwierzęco-roślinne wizje dręczące wyobraźnię poety. Jest gotów wsłuchać się w ich głos, ale 
staje u progu. „Jak poznać ziemię głuchą?”12 – pyta.

Odpowiedź znajduje w pięknym wierszu Otwarcie przemian. Najpierw Ratujący obdarza 
spojrzeniem młode ptaki i… nie czyni ich przedmiotem wizji. To „owoce milczenia”. Milczenie 
odwraca wzrok ku patrzącemu: „Kim byłem […] / Kim jestem […]?”, wikła  s i ę  w obrazy – siebie 
poddanego przeobrażeniom, płynnego. Siebie spadającego ulewą, by zaraz wyrastać jako drze-
wo i gościć w sobie pory roku.
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Otwieram się co rok; zamykam sen do ziemi; 
serce obrosłe sierścią owijam w mleczów puch – 
i milczę tak, jak milczy zielone jabłko przemian, 
milczę jednaki w brzuchach – w znieruchomieniu – ruch13 .

Wizja, która w lapidarnym skrócie wyzwala ku istocie, a może to zrobić tylko dzięki cią-
głemu rozbijaniu Ja o  przyrodę, dzięki trosce i  świadomości wspólnoty wszystkich zwierząt 
i roślin. Wyzwala – w milczeniu, zastygnięciu głosu, wpisanym w symetryczną strukturę prozo-
popei, o której pisał Paul de Man – ku flux, ruchowi upływu.

3. Godzenie się na Niebo

Niebo jest jak płaska powierzchnia milczenia 
pod niebem płaska obraca się ziemia14

Heidegger godzenie określał jako pozostawianie „słońcu i księżycowi ich biegu”15, przyj-
mowanie dokuczliwości i dobrodziejstw pór roku, niezamienianie nocy w dzień ani dnia w mor-
derczą pogoń. Pokora i szacunek dla zjawisk nieba, często nawet wpisanie siebie samego w te 
zmienności, przemiany i biegi, są bardzo charakterystyczne dla poezji Baczyńskiego. Poeta go-
dzi się z kaskadą zjawisk za pomocą wizji skupiających istotne cechy i porządkującego, hierar-
chizującego, etymologizującego intelektu.

Czy tak jest w arcydziele U niebios rozkwitających? Jeśli wierzyć Dámasowi Alonso i Ro-
manowi Jakobsonowi, samogłoskę „u” odczuwamy jako ciemną. Tak samo świat tego, który staje 
na przedprożu, u niebios rozkwitających, jest ciemny, krwawy. W cały wiersz wpisane jest pra-
gnienie ucieczki w jasność, wyrażające się w modlitwie o zostanie „ziemi pobratanym”. Zabliźnić 
się z ziemią i niebem, drzewo pozostawić „nieodciętym, zbudowanym”, uleczyć – ślepą ufnością 
w sens „wszechrzeczy” – mdłe ciało, oddać się przepływowi strumienia, wzrastaniu dębu, koło-
waniu ptaków. Wykazywać troskę wobec rzeczy. Bo Godzący się, Stojący u progu, dopiero teraz 
rozumie, że rozpacz niepogodzenia, szarpanina protestu, wyniosła, twarda, dumna jak „słup 
żelaza”, jest chodzeniem po szkle. Ta piękna metafora – pyszna próba dominacji, podporządko-
wania sobie, gonienia za nienawiścią, obustronnie rani, rozkrwawia. Zdewastowana, zasypana 
szkłem ziemia, wroga, obca, taka, po której chodzi się jak po szkle, wywołuje tylko rozpacz wy-
korzenienia. Dlatego „mieć ciało, duszę” nie znaczy dominować:

ale niebo unieść ptakom 
ale dom unosić w górę: 
mrówczy dom i ludzki kościół, 
nazwać wreszcie czas miłością

Na to oczekuje Stojący. Siła tego wiersza gnieździ się właśnie w tym, że zapisuje on mo-
ment przejściowy – chwilę przed pogodzeniem, dookoła którego krążyła cała twórczość Ba-
czyńskiego, ale jeszcze nie była w stanie zdecydować się na taki akt pokory.
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I jeszcze jedno. Bugaj: „O, niech anioł nie uleci, / nimśmy jeszcze tacy mali”16. Błoński o Bu-
gaju: „dwukrotna przemiana – czarodzieja w żołnierza i żołnierza w świętego… świętego, czy 
raczej anioła, świadomego klęski i wzniesionego nad klęskę”17. Jak najdalszy jestem umniejszania 
sobie czy mi współczesnym w stosunku do przeszłych pokoleń, rozmawiam, chcę w to wierzyć, 
równoprawnie z Baczyńskim, ale – korzystając z wzruszającej angelizacji poety, której dokonał 
Błoński – kieruję pointę U niebios rozkwitających do Baczyńskiego.

4. Oczekiwanie Istot Boskich

Nie pokochany, nie zabity, 
nie napełniony, niedorzeczny, 
poczuję deszcz czy płacz serdeczny, 
że wszystko Bogu nadaremno18 .

Śmiertelni oczekują na znaki nadejścia Istot Boskich i  „nie zapoznają znamion ich bra-
ku”19. W wierszu Deszcze Oczekujący stoi u okna i patrzy, jak pada. Deszcz zmywa trwogi, ciała, 
krew. Podmiot tęskni do wszystkich pociągów, które odjeżdżają bez niego; bezsilne jest uczucie 
„ukrzyżowania wielokrotnego przez miejsce i czas”20 tego, który patrząc na odjeżdżające pocią-
gi, zostaje na peronie. Ja, „stojąc tak w szeleście szklanym”, pochłonięte zostaje przez wezbraną 
rzekę flux:

Odejdą wszyscy ukochani, 
[…] 
a jeszcze innych deszcz oddali, 
a jeszcze inni w mroku zginą, 
staną za szkłem, co jak ze stali, 
i nie doznani miną, miną.

Wspaniałe wersy. I zaraz po nich te przytoczone na początku. „Nie” działa tu jak eksplozja 
braku – ci, z którymi pragnę się zabliźnić, zbratać, ci, których oczekuję, są za zaparowanym 
szkłem. Obcy i niedostępni.

Roland Barthes tęsknotę nazywał histerycznym rozbijaniem pragnienia o  potrzebę. Ba-
czyński jest tęskniącym rozbitkiem. Święta tęsknota napędza jego wyobraźnię; przepojenie świę-
tością porządkuje w wizje, uczuciowe profuzje grożące prawdziwym rozbiciem. I tak, w Znowu 
jesień – duże zimna (dłonie jak „mroźne kleszcze”), „ziemia głucha”, a w nich człowiek-nieczło-
wiek, który „zapomniał nieba”, wydający we śnie przeraźliwy skowyt, gdy nawiedzają go „boleśni, 
milczący aniołowie”21. A gdy się wybudzi w Hallelujah, nie rozumie, co go spotkało. Nie rozumie, 
że oddawanie czci Bogu, tam daleko, transcendencji, to… niewiara. Bo Istoty Boskie zeszły na 
ziemię, są pośród nas, na naszym podwórku, wyklęte, „porosłe w obce kształty jak w kolumny 
przemian”22, a formy istnienia na ziemi są – pod uważnym, troskliwym spojrzeniem – odblaskami 
nadprzyrodzoności. Natural supranaturalism – przyrodzona nadprzyrodzoność.

To, co przykuwa do ziemi, zarazem otwierając na boskość, to miłość. Basia, dziewczyna 
życia, żona. Jej obecność czyni możliwym oczekujące, skupione spojrzenie. W  Nocy staje się 



202
SPIS TREŚCI

grzeszną (więc ziemską) Madonną, która w dusznej od braku, oblepionej strachem, pamięcią 
i  łzami nocy jest nieśmiertelną, odświeżającą – przekraczającą głupią, płaską rozpacz – siłą. 
Instancją, o którą rozbijanie będzie otuleniem, oddechem, skryciem się w „lusterkach twoich 
łez”23, która nazwie na powrót utracone rzeczy, otworzy zmysły na ich znaki, na ich śpiew, przy-
wróci pierwsze spojrzenie, w którym wszystkie istnienia są równoprawne, bo we wszystkich 
zamieszkują Istoty Boskie.

5. Posłuszeństwo istocie Śmiertelnych

Podołanie śmierci, dobra śmierć. Powstanie, 4 sierpnia, czerwony dywan, przeszyta lewa 
skroń, torsje, śmierć. Nie mam prawa o tym pisać. Wszystko, co bym napisał, byłoby kłamstwem 
niegodnym tej śmierci. Zimno. Staję z pokorą przed tajemnicą śmierci, otwieram się na ubóstwo 
myślenia, czułe i troskliwe. Śmierci brylantu, czarodzieja, żołnierza, anioła. Bliźniego, z którym 
pragnę się zabliźnić. Współczesnego.
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3  H. Bergson, O komizmie w ogólności [w:] tegoż, Śmiech. Esej o komizmie, tłum. 
S. Cichowicz, Warszawa 1977, s. 19.

4  S. Mrożek, We młynie, we młynie, mój Dobry Panie [w:] tegoż, Opowiadania 1974–1979, 
Warszawa 1997, s. 217.

5  Tamże, 216.
6  M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994, s. 356.
7  S. Mrożek, We młynie, we młynie, mój Dobry Panie [w:] tegoż, Opowiadania 1974–1979, s. 214.
8  H. Bergson, O komizmie w ogólności, s. 72.
9  P.L. Berger, Redeeming Laughter. The Comic Dimension of Human Experience, Boston 

1997, s. 34.

Weronika Ososko, Milczenie poezji – poezja milczenia. Twórczość Tadeusza Różewicza
1  K. Braun, T. Różewicz, Języki teatru, Wrocław 1989,  s. 127.
2  T. Różewicz, Nazywam milczeniem [w:] tegoż, Poezja, t. 1, Kraków 1988, s. 23.
3  T. Drewnowski, Walka o oddech, bio-poetyka, o pisarstwie Tadeusza Różewicza, Kraków 

2002, s. 92.
4  T. Różewicz, *** [Poezja nie zawsze…] [w:] tegoż, Płaskorzeźba, Wrocław 1991, s. 11.
5  Tenże, Ocalony [w:] tegoż, Poezja, t. 1, s. 21.
6  Tamże.
7  W. Maciąg, Podmiot w stanie rozpadu. Tadeusz Różewicz [w:] tegoż, Nasz wiek XX. 

Przewodnie idee literatury polskiej, Wrocław 1992, s. 188.
8  T. Różewicz, Zielona róża [w:] tegoż, Poezja, t. 2, Kraków 1988, s. 12.
9  Tenże, Spadanie [w:] tegoż, Poezja, t. 2, s. 207.
10  Tenże, Zielona róża [w:] tegoż, Poezja, t. 2, s. 10.
11  Tenże, Nic [w:] tegoż, Poezja, t. 2, s. 161.
12  Tenże, Wiedza [w:] tegoż, Poezja, t. 2, s. 225.
13  Tenże, Moja poezja [w:] tegoż, Poezja, t. 2, s. 231.
14  Tenże, Do źródeł [w:] tegoż, Proza, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973, s. 497.
15  Tenże, Nic w płaszczu Prospera [w:] tegoż, Poezja, t. 2, s. 102.
16  Tamże.
17  Tamże.
18  Tenże, Nowy wiersz [w:] tegoż, Poezja, t. 2, s. 187.

Anna Fiałkowska, Marcin Świetlicki – poezja naszego czasu
1  Marcin Świetlicki odbiera NLG 2009 w kategorii proza [online], https://www.youtube.

com/watch?v=eH80VZ3DQbQ [dostęp: 17.01.2022].
2  M. Świetlicki, Warszawa dla niepalących [w:] tegoż, Wiersze, Kraków 2011, s. 346.
3  Tenże, Palenie [w:] tegoż, Wiersze, s. 307.
4  Tenże, Nieprzysiadalność [w:] tegoż, Wiersze, s. 159–160.
5  Tenże, Listopad, niemal koniec świata [w:] tegoż, Wiersze, s. 96.
6  Tenże, Czterdziesta czwarta [w:] tegoż, Wiersze, s. 347.
7  Tenże, McDonald’s [w:] tegoż, Wiersze, s. 155.
8  Tenże, 79 [w:] tegoż, Wiersze, s. 564.
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Dorota Michalska, Marcin Świetlicki – w stronę śmierci
1  M. Świetlicki, Głodne duchy [w:] tegoż, Wiersze, Kraków 2011, s. 372.
2  Tenże, Śmierć [w:] tegoż, Wiersze, s. 118.
3  Tenże, Rio, poniedziałek [w:] tegoż, Wiersze, s. 93.
4  A. Mickiewicz, Upiór [online] https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-

poema-upior.html [dostęp: 12.02.2022].
5  M. Świetlicki, Dzień we śnie [w:] tegoż, Wiersze, s. 31.
6  Tenże, To be [w:] tegoż, Wiersze, s. 408.
7  Tenże, Oto pointa [w:] tegoż, Wiersze, s. 445.
8  Tenże, Postępy [w:] tegoż, Wiersze, s. 217.
9  G. Bataille, Teoria religii, tłum. K. Matuszewski, Kraków 1996, s. 24.
10  M. Świetlicki, Wiersz dla Jarniewicza [w:] tegoż, Wiersze, s. 466.
11  Tenże, Śmierć [w:] tegoż, Wiersze, s. 118.
12  T.S. Eliot, Jałowa ziemia, tłum. Cz. Miłosz [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. K. Boczkowski, 

W. Rulewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1990, s. 102.
13  M. Świetlicki, Wiersz dla Wincentego Różańskiego [w:] tegoż, Wiersze, s. 461.
14  Tenże, Śmierć [w:] tegoż, Wiersze, s. 118.
15  Tenże, Domówienie [w:] tegoż, Wiersze, s. 266.
16  Ch. Baudelaire, De profundis clamavi, tłum. S. Korab-Brzozowski [w:] Antologia 

współczesnej poezji francuskiej, oprac. A. Ważyk, Warszawa 1947, s. 28.
17  M. Świetlicki, Siedemnasta  [w:] tegoż, Wiersze, s. 230.
18  Tenże, Nieśmiertelnienie [w:] tegoż, Wiersze, s. 305.

Kinga Błachaniec, Paradoksy nieprzysiadalności
1  T. Tzara, manifest dada 1918, tłum. Joanna Wolańska, „Rita Baum” 2009, nr. 13, s. 72.
2  Cyt. za: J. Klejnocki, J. Sosnowski, Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. 

pokolenia BruLionu (1986–1996), Warszawa 1996, s. 5.
3  R. Ziębiński, Marcin Świetlicki: poetów akceptuje Adam Michnik [online] http://www.

newsweek.pl/kultura/wiadomosci-kulturalne/marcin-swietlicki--poetow-akceptuje-
adam--michnik,77480,1,1.html [dostęp: 13.09.2018].

Sylwia Miśkowiec, W podróży
1  R. Krynicki, *** [nagi, obudziłem się nagle…] [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Kraków 2009, s. 10.
2  Tamże.
3  Tenże, Silniejsze od lęku [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 217.
4  Tenże, Przedmieście [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 104.
5  Tenże, Moja żona walczy o ochronę naturalnego środowiska człowieka [w:] tegoż, Wiersze 

wybrane, s. 78.
6  Tenże, Nie wyleczysz się już z nienawiści [w:] tegoż, Magnetyczny punkt. Wybrane wiersze 

i przekłady, Warszawa 1996, s. 122.
7  Tenże, I naprawdę nie wiedzieliśmy [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 76.
8  Tenże, Podróż pośmiertna (I) [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 50.
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9  T. Nyczek, Głos z planety Fantasmagorii [w:] tegoż, Powiedz tylko słowo. Szkice literackie 
wokół „Pokolenia 68”, Londyn 1985, s. 85.

10  R. Krynicki, Makulatura, złom [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 139.
11  Tenże, Choćbyście unicestwili [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 206.
12  Tenże, I naprawdę nie wiedzieliśmy [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 77.
13  Tamże.
14  Tenże, Lęk wysokości [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 207.
15  Tenże, Nie musi [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 241.
16  Tenże, Nie strzelajcie [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 229.
17  Tenże, Język, to dzikie mięso [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 75.
18  Tenże, Którego nie ma [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 178.
19  Tenże, Czasem, kiedy mówisz [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 125.
20  Tenże, Podajcie dalej [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 171.
21  Tenże, *** [Ślepe? Głuche? Nieme?] [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 275.

Bartosz Suwiński, Ciemne pasmo. Kilka razy Krynicki
1  E. Jabès, Księga pytań, tłum. A. Wodnicki, Kraków 2004, s. 40.
2  R. Krynicki, Światełko [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Kraków 2009, s. 276.
3  Tenże, Tylko śniegi [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 124.
4  Tenże, W kulistym śnie [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 164.
5  A. Świeściak, Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku, Kraków 2010, s. 125.
6  R. Krynicki, Nie umiem [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 249.
7  J. Böhme, Sześć punktów teozoficznych, tłum. i oprac. Ś.F. Nowicki, Warszawa 2013, s. 163, 155.
8  T. à Kempis, Naśladowanie Chrystusa, tłum. S. Kuczkowski SJ, Kraków 2009, s. 63, 65.
9  R. Krynicki, Nie wiem, czy mam prawo [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 232.
10  J. Przyboś, Głębiej [w:] tegoż, Sytuacje liryczne. Wybór poezji, oprac. E. Balcerzan, A. 

Legeżyńska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989, s. 118.
11  R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów 

racjonalnych, tłum. B. Kupis, Wrocław 1993, s. 35.
12  B. Pascal, Myśli, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1989, s. 73.
13  R. Krynicki, Twarzą do ściany [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 227.
14  Tenże, Szron [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 313.
15  L. Szaruga, Gra o tożsamość. Szkice, Toruń 2013, s. 124.
16  P. Próchniak, Krynicki. Rana istnienia (notatki) [w:] Słowa? Tchnienia? O poezji Ryszarda 

Krynickiego, red. M. Grzebalski, Poznań 2009, s. 10–11.
17  R. Krynicki, Issa [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 151.
18  Tenże, Przeszedłem wiele kilometrów [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 265.
19  P. Celan, Fuga śmierci, tłum. S.J. Lec [w:] tegoż, Psalm i inne wiersze, oprac. R. Krynicki, 

Kraków 2013, s. 251.
20  J. Słowacki, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu [w:] tegoż, Wiersze i poematy. Wybór, 

Warszawa 1978, s. 245.
21  R. Krynicki, Na wzgórzu przepaści [w:] tegoż, Wiersze wybrane, s. 28.
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Katarzyna Bułat, Literatura pamięci. Twórczość Wiesława Myśliwskiego – lekcja wspominania
1  W. Myśliwski, Ostatnie rozdanie, Kraków 2013. s. 24.
2  Tamże, s. 69.
3  Tamże, s. 225–226, 227.
4  Tamże, s. 23.
5  Tamże, s. 71.

Aleksandra Naróg, Fotografia jako figura pamięci w prozie Wiesława Myśliwskiego
1  S. Sontag, O fotografii, tłum. S. Magala, Kraków 2009, s. 66.
2  J. Derrida, Freud i scena pisania [w:] tegoż, Pismo i różnica, tłum. K. Kłosiński, Warszawa 

2004, s. 357.
3  W. Myśliwski, Widnokrąg, Kraków 2007, s. 7.
4  Tamże.
5  Tamże, s 18.
6  Tamże, s. 605.
7  Tamże, s. 18.
8  R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. J. Trznadel, Warszawa 2008, s. 71.
9  Tamże, s. 86.
10  W. Myśliwski, Widnokrąg, s. 19.
11  Tenże, Traktat o łuskaniu fasoli, Kraków 2006, s. 273.
12  E. Lévinas, Ślad innego [w:] tegoż, Rozum i słowo. Eseje dialogiczne, tłum. i red. B. Baran, 

Kraków 1988, s. 112.
13  W. Myśliwski, Widnokrąg, s. 19.
14  Tamże, s. 20.
15  S. Sontag, O fotografii, s. 15.
16  W. Myśliwski, Widnokrąg, s. 25–26.
17  Tamże, s. 26.
18  Tamże, s. 24.
19  Tenże, Ostatnie rozdanie, Kraków 2013, s. 18.
20  Tamże, s. 268.
21  S. Sontag, O fotografii, s. 12–13.
22  W. Myśliwski, Ostatnie rozdanie, s. 269.
23  Tamże, s. 271.
24  S. Sontag, O fotografii, s. 109.
25  W. Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli, s. 63.

Patrycja Mazur, Pamięć bohatera, pamięć człowieka
1  U. Eco, Czytelnik modelowy, tłum. P. Salwa, „Pamiętnik Literacki” 1987, nr 2, s. 287–305.
2  L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 2000, s. 64.

Aleksandra Janas, Oczy otwarte na świat – o poezji Julii Hartwig
1  Z. Herbert, Tamaryszek [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1998, s. 283.
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2  S. Barańczak, Poezja Dnia [w:] tegoż, Przed i po. Szkice o poezji krajowej przełomu lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, Londyn 1988, s. 172.

3  G. Kociuba, Widzenia, sny, medytacje z morzem w tle (O poezji Julii Hartwig), „Topos” 
2004, nr 3–4, s. 43–50.

4  J. Hartwig, *** [Pod tą wyspą jest…] [w:] tejże, Inna wyspa, Warszawa 2018, s. 47.
5  G. Kociuba, Widzenia, sny medytacje z morzem w tle (O poezji Julii Hartwig), s. 43–50.
6  J. Hartwig, Podróż pociągiem [w:] tejże, Wybór wierszy, Warszawa 2000, s. 111.
7  Tamże.
8  Tamże.
9  J. Hartwig, Spojrzeć [w:] tejże, Wybór wierszy, s. 245.
10  Taż, Okulary [w:] tejże, Bez pożegnania, Warszawa 2004, s. 73.
11  Taż, Błyski, Warszawa 2002, s. 95.

Mateusz Rosicki, Pieśń dostojna
1  J. Hartwig, Potrzeba nam [w:] tejże, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 308.
2  J. Seifert, Być poetą [w:] tegoż, Księga pocałunków. Wiersze wybrane, tłum. 

L. Engelking, Łódź 2019, s. 171.
3  J. Hartwig, Wbrew sobie [w:] tejże, Wiersze wybrane, s. 325.
4  Taż, Jazz weteranów [w:] tejże, Wybór wierszy, Warszawa 2000, s. 254.
5  Taż, Mówi muzyk z „Preservation Hall” w Nowym Orleanie [w:] tejże, Wiersze wybrane, 

s . 340 .
6  Taż, Niedosiężni [w:] tejże, Wiersze wybrane, s. 429.
7  Taż, Kantata Bacha [w:] tejże, Wybór wierszy, s. 105.
8  P. Sommer, Nieokrzyczane zwycięstwo zjadaczy kartofli [w:] Było „nie” minęło, red. 

Adrian Gleń, Opole 2011, s. 38–42.
9  J. Kornhauser, Bądź czujny [w:] tegoż, Wiersze zebrane, oprac. A. Gleń, Poznań 2016, 

s . 219.
10  M. Sowiński, Bycie razem i wspólnie [online] https://www.tygodnikpowszechny.pl/

bycie-razem-i-wspolnie-33685 [dostęp: 20.11.2016].

Aleksandra Seń, Gliwickość Kornhausera. Próba weryfikacji obrazu miasta
1  J. Kornhauser, Niewidzialność [w:] tegoż, Widok na jezioro. Wiersze z lat 1972–2007, Kraków 

2009, s. 116.
2  Tenże, Tu [w:] tegoż, Widok na jezioro, s. 120.
3  Tenże, Na ulicy mojego dzieciństwa [w:] tegoż, Wiersze zebrane, oprac. A. Gleń, Poznań 

2016, s. 524.
4  Tenże, Śląsk [w:] tegoż, Widok na jezioro, s. 96.
5  Tenże, Dom, sen i gry dziecięce, Kraków 1995, s. 53.
6  D. Subbotko, Adam Zagajewski: Lwów zostawmy już Ukraińcom [online] http://

wyborcza.pl/magazyn/1,124059,17406502,Adam_Zagajewski__Lwow_zostawmy_juz_
Ukraincom.html [dostęp: 5.09.2018].

7  A. Zagajewski, Dwa miasta, Warszawa 2007, s. 8.
8  Tenże, Dżungla
9  Tenże, Dwa miasta, s. 8.
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10 H. Bienek, Gliwickie dzieciństwo, tłum. A. Pańta, „Tytuł” 1991, nr 2, s. 43, 44.
11  Tenże, Barak Niemcy, tłum. A. Pańta, „Kultura” 1994, nr 1–2, s. 55.
12  Tamże, s. 56.
13 J. Kornhauser, Dom, sen i gry dziecięce, s. 96.

Andrzej Frączysty, Prawda poezji. Wiersze Juliana Kornhausera
1  P. Sommer, Nieokrzyczane zwycięstwo zjadaczy kartofli [w:] Było „nie” minęło, red. Adrian 

Gleń, Opole 2011, s. 38–42.
2  J. Kornhauser, Bądź czujny [w:] tegoż, Wiersze zebrane, oprac. A. Gleń, Poznań 2016, 

s .
3  M. Sowiński, Bycie razem i wspólnie [online] https://www.tygodnikpowszechny.pl/

bycie-razem-i-wspolnie-33685 [dostęp: 20.11.2016].

Julia Perlikowska, Czy Stanisław Lem przewidział świat?
1  S. Lem, Golem XIV, Warszawa 2009, s. 267.
2  Tenże, Powrót z gwiazd, Warszawa 2008, s. 176.
3  Tenże, Pokój na Ziemi, Kraków 2016, s. 68.
4  Tenże, Golem XIV, s. 249.
5  Tamże, s. 283.
6  Tamże, s. 260.

Wojciech Mazurek, Listopadowe umieranie. Krzątanina, pamięć i wieczność
1 A. Bursa, Karnawał [w:] tegoż, Wiersze, Kraków 1958, s. 29.
2  T.S. Elliot, Wydrążeni, tłum. A. Libera [online] https://teologiapolityczna.pl/t-s-eliot-

wydrazeni [dostęp: 12.02.2022].
3  C. Pavese, Przyjdzie śmierć i będzie miała twoje oczy [w:] tegoż, Przyjdzie śmierć i będzie 

miała twoje oczy. Wybór wierszy. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Poesie scelte, tłum. 
J. Mikołajewski, Kraków–Budapeszt 2013, s. 90.

4 A. Stasiuk, Wschód, Wołowiec 2014, s. 79.
5 Tamże, s. 76, 78.
6 Tamże, s. 88.
7  J. Conrad, Jądro ciemności, s. 54 [online] https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/

conrad-jadro-ciemnosci.pdf [dostęp: 7.02.2022].
8 A. Stasiuk, Wschód, s. 109.
9 Tamże, s. 78.
10 Tamże.
11 Tamże, s. 79.
12 Tamże.
13 A. Zagajewski, Okrutny [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 130.
14 E. Stachura, Jeden dzień, Warszawa 1962, s. 15.
15 Tenże, Cała jaskrawość, Warszawa 2006.
16 A. Stasiuk, Wschód, s. 103.
17 Tamże, s. 85.



215
SPIS TREŚCI

18 Tenże, Jadąc do Babadag, Wołowiec 2004, s. 11.
19 Tenże, Wschód, s. 158.
20 Tenże, Jadąc do Babadag, s. 7.
21 Tenże, Wschód, s. 153.
22 Tamże, s. 156.
23 Tamże, s. 300.
24 Tamże, s. 104–105.
25 Tamże, s. 257.
26 Tamże, s. 78.

Katarzyna Horabik, Przestrzeń i pamięć – geografia melancholii
1 P. Śniedziewski, Melancholijne spojrzenie, Kraków 2011, s. 59.
2 A. Stasiuk, Wschód, Wołowiec 2014, s. 7.
3 Tamże, s. 12.
4 Tamże, s. 31.
5 Tamże, s. 201.
6 Tamże, s. 154.
7 Tamże, s. 248.

Dagmara Homa, Idź, biegnij, jedź. Podróżowanie dla podróżowania w książkach Olgi Tokarczuk
1  J. W. von Goethe, Cierpienia młodego Wertera, s. 39 [online] https://wolnelektury.pl/

media/book/pdf/cierpienia-mlodego-wertera.pdf [dostęp 12.02.2022].
2 O. Tokarczuk, Bieguni, Kraków 2015, s. 6.
3 Tamże, s. 11.
4 Taż, Podróż ludzi Księgi, Warszawa 1996, s. 100.
5 L. Kołakowski, Mini-wykłady o maxi-sprawach, Kraków 2002, s. 42–45.
6 O. Tokarczuk, Bieguni, s. 25.
7 J. Borszewicz, *** [ze wszystkich podróży] [w:] tegoż, Zezowaty duet, Łódź 1981, s. 23.
8 O. Tokarczuk, Bieguni, s. 12.
9 Tamże, s. 191.

Łukasz Barys, Idź, biegnij, jedź. Podróżowanie dla podróżowania w powieściach Olgi Tokarczuk
1 O. Tokarczuk, Bieguni, Kraków 2015, s. 291.
2 Tamże, s. 346.
3 Taż, Podróż ludzi Księgi, Warszawa 1996, s. 100.
4 Tamże, s. 111.
5 Tamże, s. 151.
6 Taż, Bieguni, s. 361.
7 Tamże, s. 437.
8 Tamże, s. 263.
9 Tamże, s. 274.
10 Tamże, s. 291.
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Izabela Kus, 
1  E. Stachura, Wędrówką życie jest człowieka [w:] tegoż, Wiersze, poematy, piosenki, 

przekłady, red. Z. Fedecki, Warszawa 1987, s. 262.
2 L. Staff, Odys [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. R. Matuszewski, Warszawa 1973, s. 362. 
3  C.K. Norwid, Pielgrzym [online:] https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/norwid-

pielgrzym.pdf [dostęp: 18.02.2022].
4 E. Stachura, Sanctus [w:] tegoż, Wiersze, poematy, piosenki, przekłady, s. 192.
5  J. Twardowski, Zaufałem drodze [w:] tegoż, Ja ksiądz wędrujący jak grzyb po deszczu, 

Rzeszów 2000, s. 137.
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