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dr Marek Mariusz Tytko
(Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

O idei człowieka na przykładzie poezji współczesnej

(Recenzja monografii naukowej dra Piotra Koprowskiego pt. 
Między podmiotowością jednostkową a oddziaływaniem społecz-
nym. Szkice z historii idei)

Wstęp

Dr Piotr Koprowski (ur. w 1976 r.), historyk1, nauczyciel akade-
micki, adiunkt związany z z Uniwersytetem Gdańskim a zarazem 
znany badacz historii literatury oraz kultury, nadto eseista i poeta2,
_____________________________
1 Piotr Koprowski (ur. w 1976 r.) – doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: historia, 
specjalność: historia Rosji, data uzyskania stopnia doktora: 01.07.2005, tytuł pracy doktor-
skiej: Między nadzieją a zwątpieniem. Zarys ewolucji światopoglądu Iwana Turgieniewa, 
instytucja: Uniwersytet Gdański; Wydział Filologiczno-Historyczny. Informacja na podsta-
wie bazy uczonych ze strony internetowej: Nauka Polska, URL: https://nauka-polska.pl/#/
profile/scientist?id=128392&_k=6ecrto [dostęp: 23.03.2019].
2 Piotr Koprowski m.in. jest autorem następujących publikacji naukowych: Piotr Koprow-
ski, Homo Viator. Janusz Pasierb on East Central European intellectual identity [w:] East 
Central Europe in exile, vol. 2, Transatlantic identities, edited by Anna Mazurkiewicz, 
Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2013, s. 89-99; idem, Między sa-
crum i profanum. Biografia intelektualna Janusza Stanisława Pasierba, Bernardinum, Pel-
plin 2015, ss. 478; idem, W kręgu romantyzmu. Kształtowanie się struktur światopoglądo-
wych Iwana Turgieniewa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ss. 284, 
[1]; idem, Pozytywista, ale jaki? Światopogląd Iwana Turgieniewa w latach 1848-1883, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 213; idem, W ogrodzie muz. 
Twórcy – idee – postawy (XIX-XXI w.), „Bonus Liber”, Rzeszów 2017, ss. 180. Piotr Ko-
prowski jest także autorem książek poetyckich – np. vide: Piotr Koprowski, Czekając na 
Słońce, Bernardinum, Pelplin 2014; idem, W rytmie ciszy, Wydawnictwo św. Macieja Apo-
stoła, Lubliniec 2015, ss. 120; idem, Nić metafizyki, „Bonus Liber”, Rzeszów 2015, ss. 92; 
idem, Z historią w (nie) tle, „Bonus Liber”, Rzeszów 2016, ss. 71, [3]; idem, Poeta osobny, 
„Bonus Liber”, Rzeszów 2017, ss. 80. Jego utwory literackie znalazły się w antologiach lub 
almanachach literackich, vide np.: Pasterz niosący nadzieję. Antologia literacka z okazji ju-
bileuszu 40-lecia inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, Słowo wstępu: Ma-
rek Mariusz Tytko, Karol Wojtyła jak świat, czyli o świętym Papieżu Janie Pawle II Wielkim 
ukazanym w poezji i prozie - wstęp do antologii literackiej, opracowanie: Edward Przebie-
racz, wyd. 1., Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, Lubliniec 2018, ss. 292.
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tym razem (2019) proponuje swoją kolejną monografię autorską 
pt. Między podmiotowością jednostkową a oddziaływaniem spo-
łecznym. Szkice z historii idei, która stanowi ciekawą propozycję 
ujęcia tematu idei człowieka w poezji współczesnej (bo – jak sam                                   
w owej książce napisał – „Najistotniejsze wydaje się pytanie o praw-
dziwą twarz człowieka”). Autor ten porusza w tejże monografii za-
gadnienia głównie z zakresu antropologii literatury, ale de facto tak-
że z pogranicza kilku dyscyplin naukowych (elementów literaturo-
znawstwa, kulturoznawstwa, pedagogiki, filozofii, historii kultury              
i historii idei). Przeczytałem tę pracę z ciekawością, jako dzieło in-
terdyscyplinarne oraz zarazem wielodziedzinowe (poprzez wielo-
aspektowy przedmiot badania oraz obraną metodę historiograficzną, 
która traktuje dość przeglądowo różne poruszane kwestie wielu ob-
szarów kultury). Owa niewielka, syntetyczna monografia o człowie-
ku i jego relacjach, jakie ukazują w swoich utworach wybrani poeci 
współcześni, jest propozycją badawczą w nauce polskiej wartą od-
notowania w ramach rodzimej humanistyki, choć zachowuje jedno-
cześnie charakter eseistyczny, a przez co jest może łatwiejsza w od-
biorze. Autor analizuje dokumenty (wybrane, różne utwory literac-
kie i rozmaite wypowiedzi twórców, głównie polskich), więc ana-
lizę dokumentu obrał za metodę swoich badań. Wyciąga przy tym            
w trakcie swojej analizy dość ciekawe wnioski badawcze. Anali-
zował przy tym głównie idee dotyczące obrazu człowieka zawarte           
w przywoływanych utworach literackich, a nie np. ich stylistykę czy 
strukturę wierszy.

Książka składa się z następujących rozdziałów (części): Zamiast 
wstępu, Intelekt, intuicja, zabawa i gra w pracy badawczej history-
ka idei, Na co czeka poeta?, Indywidualność i zbiorowość w kulturze 
europejskiej, Między powierzchnią a głębią poetyckiej wypowiedzi, 
Poeta-nauczycielem?, Don Juan, Dandysa przygoda z życiem. Mo-
nografia zaopatrzona została w Indeks osób oraz angielskie stresz-
czenie (Summary), co ułatwia dodatkowo wyszukiwanie (skorowidz 
osobowy) oraz umożliwia zapoznanie się z głównymi tezami autora 
zawartymi w książce także czytelnikowi anglojęzycznemu, nie zna-
jącemu języka polskiego.
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Autor już we wstępie zadeklarował, że 
„Niniejsza praca jest zbiorem szkiców, poświęconych (poza szkicem          

o fenomenie pracy badawczej historyka idei) polskiej poezji drugiej poło-
wy XX i początku XXI w. Przedmiotem zainteresowania stały się przede 
wszystkim te formy, cechy i sposoby konstruowania wypowiedzi poetyc-
kiej, które wpisują się w swoiste ramy między podmiotowością jednostko-
wą a oddziaływaniem społecznym (...)”. 

Zadeklarowane we wstępie ramy czasowe autor monografii trak-
tuje dość luźno, szeroko, rozciągliwie, czasem faktycznie wykracza 
poza wskazaną cezurę czasu, cytując wypowiedzi twórców (litera-
tów) z XIX wieku albo z pierwszej połowy XX wieku, w tym – 
twórców obcych, spoza Polski (np. Honoriusza Balzaka, Iwana Tur-
gieniewa etc.). Koncentracja autora na problematyce wybranych idei 
(obrazów, modeli) człowieka zawartych w literaturze pięknej, do 
której zalicza się poezja, jest oczywista, tematyka ta została wszak 
w jego pracy mocno wyeksponowana. Swoją pracę autor podbudo-
wał szeregiem tez szczegółowych (modeli szczegółowych) i cząst-
kowych argumentów, które mają potwierdzać główne tezy przedsta-
wione w książce o człowieku w szeroko rozumianej, polskiej poezji 
współczesnej. Nie miejsce tu na streszczanie całej monografii, lecz 
tylko na wskazanie pewnych aspektów ogólnych, zarówno tej pod-
jętej, jak i tej nie podjętej do końca problematyki. Autor w tekście 
zaledwie pośrednio zasygnalizował podbudowę filozoficzną i meto-
dologiczną swoich badań nad obrazem (ideą, modelem) człowieka 
we współczesnej poezji polskiej. Tę podbudowę filozoficzną poniżej 
niejako uzupełniając tekst dra Piotra Koprowskiego, ukazałem sze-
rzej, dodając tylko to, co było konieczne.

Podział książki jest dość przejrzysty, w miarę logiczny, jedno wy-
nika z drugiego. Autor prowadzi czytelnika od zagadnienia do za-
gadnienia. Wcześniejsze rozdziały stanowią podbudowę rozdziałów 
następnych, bardziej szczegółowych. Konstrukcja monografii pod 
względem kolejności przedstawionych rozdziałów jest prawidłowa, 
dość klarowna, bez zastrzeżeń. Autor, odnosząc się do przykłado-
wo cytowanego materiału badawczego, którym jest głównie polska 
poezja współczesna z przełomu XX i XXI wieku (tzn. jej wybrane 



przykłady – poszczególne tomiki czy utwory traktowane jako źródła 
do analiz czy interpretacji ogólniejszych), ukazuje również literatu-
rę przedmiotu (opracowania), korzystając z różnorodnych publika-
cji naukowych czy eseistyki z zakresu kilku dziedzin (np. literaturo-
znawstwa, kulturoznawstwa, filozofii, psychologii, pedagogiki, teo-
logii itd.). 

Myślę, że dołączenie wstępnego rozdziału na temat sposobów 
uprawiania historii idei stanowi cenną, zastępczą podbudowę nieja-
ko ogólną, niejako metodologiczną, nieco „filozoficzną”, a raczej – 
koncepcyjną do dalszych refleksji lub analiz szczegółowych, przed-
stawionych w kolejnych rozdziałach. Choć na pozór dołączenie roz-
działu o historii idei do książki zasadniczo literaturoznawczej (o an-
tropologii literatury) czy szerzej – kulturoznawczej (o antropologii 
ludzkiej kultury) – mogłoby się okazać dość ryzykowne, odczyty-
wane jako dodatkowy element „obcy” w miarę jednolitej monogra-
fii tematycznej. Jednak przy zdystansowanym spojrzeniu na mono-
grafię, okazuje się, że ten rozdział z zakresu historii idei ma sens, 
ponieważ zarówno antropologia literatury, jak i antropologia kultu-
ry stanowi przebogaty obszar przenikania się rozmaitych idei, czy-
li tu: różnorodnych koncepcji człowieka, Boga, ludzkiej duchowo-
ści i cielesności, umysłowości i zmysłowości, intelektualności oraz 
uczuciowości itd.
    Autor książki, choć zajmuje się problematyką „ludzką” w litera-
turze pięknej (polskiej poezji współczesnej) nie powołał się zasad-
niczo na jakąkolwiek literaturę antropologiczno-literaturoznawczą, 
tymczasem, nawet w języku polskim na temat antropologii literatu-
ry istnieje osobna bogata literatura przedmiotu3. 
_____________________________
3 Vide np. Paweł Rodak, Czym jest antropologia literatury? Pytanie o początek literatury, 
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja”, r. 2009, nr 4 (118), 245-258; Pon-
go. Szkice z antropologii literatury, red. Roman Chymkowski [et al.], Studenckie Koło Kul-
turoznawcze przy Instytucie Kultury Polskiej UW, Warszawa 2009; Jaka antropologia li-
teratury jest dzisiaj możliwa?, pod red. Przemysława Czaplińskiego, Anny Legeżyńskiej, 
Marcina Telickiego, Wyd. „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2010, seria: Pra-
ce Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, seria: Biblioteka Literac-
ka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, t. 57; W kręgu problemów antropologii litera-
tury. Antropologia codzienności. Studia, pod red. Wandy Supy, Wyd. Uniwersytetu w Bia-
łymstoku, Białystok 2013; W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia przy-
szłości. Studia, pod redakcją Wandy Supy i Ewy Pańkowskiej, Wydawnictwo Uniwersyte-
tu w Białymstoku, Białystok 2018; Kamila Żukowska, Poetyka totalna. O antropologii li-
teratury Northropa Fry’a, TAiWPN Universitas, Kraków 2018.
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Nie zawarto w przedstawionej monografii autorskiej tzw. stanu 
badań (dotychczasowych) nad obrazem (ideą, modelem) człowie-
ka we współczesnej literaturze polskiej (węziej: współczesnej po-
ezji polskiej). Z tego pominięcia owego ważnego punktu wyjścia             
w każdym opracowaniu naukowym, należy wnioskować, że autor 
skupił się li tylko na opisie wybranych przez siebie zagadnień „czło-
wieczych” w poezji, nie wnikając zbyt głęboko w antropologię lite-
ratury jako kierunek (obszar) badawczy, w badaniach dra Piotra Ko-
prowskiego jak najbardziej zasadny.

Tymczasem antropologia literatury dotyczy różnych aspektów 
związanych z człowiekiem przez pryzmat literatury pięknej4 i nie 
można pomijać chociażby odwołania się do wybranych modeli (ob-
razów) człowieka w literaturze.

Dr Piotr Koprowski nie jest bynajmniej pierwszym badaczem pol-
skim, który podjął wskazaną wyżej, bardzo istotną problematykę ba-
dawczą „ludzko-literacką”.

Antropologią literatury w rozmaitych aspektach zajmowali się          
w ostatnich kilkudziesięciu latach m.in. polscy badacze różnych 
pokoleń (ujęci tutaj chronologicznie, według roku urodzenia), np.: 
Elżbieta Feliksiak (1937-2015)5, Edward Kasperski (ur. 1942 r.)6,
_____________________________
4 Vide np. Dariusz Cezary Maleszyński, Człowiek w tekście. Formy istnienia według lite-
ratury staropolskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002, seria: Filologia Polska 
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 74; Podmiot w literaturze polskiej 
po 1989 roku. Antropologiczne aspekty konstrukcji, pod red. nauk. Żanety Nalewajk, Dom 
Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011, Seria Publikacji Książkowych Pracowni Antropolo-
gicznych Problemów Literatury Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskie-
go; W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości. Studia, 
pod red. Wandy Supy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013; W krę-
gu problemów antropologii literatury. Topos domu. Doświadczenie zamieszkiwania i bez-
domności. Studia, pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu w Białymstoku, Białystok 2016; W kręgu problemów antropologii literatury. Ciało 
i rzecz w literaturze. Studia, pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Wydawnictwo 
Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.
5 Vide np.: Elżbieta Feliksiak, Antropologia literatury. Interpretacje i studia, Towarzystwo 
Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2014.
6 Vide np.: Edward Kasperski, Świat człowieczy. Wstęp do antropologii literatury, Akade-
mia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk – War-
szawa 2006, Seria z Ostem.
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Józef Japola (1944-2018)7 , Mieczysław Dąbrowski (ur. w 1947 r.)8, 
Ewa Kosowska ( ur. w 1951 r.)9 , Janusz K. Goliński (ur. w 1963 r.)10, 
Sławomir Kufel (ur. w 1965 r.)11, Marcin Telicki (ur. w 1981 r.)12, To-
masz Umerle (ur. w 1987 r.)13.

Problematyką szczegółową z zakresu antropologii literatury zaj-
mowało się wielu innych badaczy polskich14.

Istnieją również polskie opracowania badawcze z pogranicza an-
tropologii literatury i antropologii kultury15.
_____________________________
7 Vide  np.: Józef Japola, Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Redakcja 
Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1998, seria: Z Teorii Litera-
tury i Metodologii Badań Literackich, nr 4.
8 Vide np.: Mieczysław Dąbrowski, Literatura i konteksty. Rzeczy teoretyczne, Dom Wy-
dawniczy Elipsa, Warszawa 2011.
9 Vide np.: Ewa Kosowska, Antropologia literatury. Teksty, konteksty, interpretacje, Wyd. 
UŚ, Katowice 2003, seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2126.
10 Vide np.: Janusz K. Goliński, Vanitas. O marności w literaturze i kulturze dawnej, To-
warzystwo „Ogród Ksiąg”, Warszawa 1996, seria: Biblioteka „Ogrodu Ksiąg”, t. 6, seria:               
Z Prac Zakładu Literatury Dawnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.
11 Vide np.: Sławomir Kufel, Wprowadzenie do literaturoznawstwa kognitywnego, Oficyna 
Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
12 Vide np.: Marcin Telicki, Poetycka antropologia Julii Hartwig, Wydawnictwo Poznań-
skie, Poznań 2009, seria: Obszary Literatury i Sztuki.
13 Vide np.: Tomasz Umerle, Literackie praktyki codzienności. Teoria i studium przypad-
ku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, seria: Filologia Polska – Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 192.
14 Vide np.: Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej, pod red. Lucjana Suchanka, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, seria: Prace Katedry Literatury         
i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Elżbieta Sidoruk, Antropologia i grote-
ska w dziełach Sławomira Mrożka, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Od-
dział, Białystok 1995, seria: Biblioteka Pamięci i Myśli, nr 14, seria: Biblioteka Pamięci 
i Myśli. Ethos Literatury; Krzysztof Skibski, Antropologia wierszem. Język poetycki Ewy 
Lipskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, seria: Obszary Literatury i Sztuki.
15 Vide np.: Antropologia kultury – antropologia literatury, pod red. nauk. Ewy Kosow-
skiej przy współudziale Eugeniusza Jaworskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
Katowice 2005, seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2361; An-
tropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji, pod red. nauk. Ewy Ko-
sowskiej, Anny Gomóły i Eugeniusza Jaworskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskie-
go, Katowice 2007, seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2493; 
W kręgu antropologii literatury, sztuki i form ludycznych, redakcja Ryszard Strzelecki, Ewa 
Górecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015.



Antropologia literatury, filozofia spotkania i filozofia dialogu mają 
ze sobą liczne punkty wspólne, omówione przez polskich badaczy16.

Szerzej ujmując kwestię antropologii literatury (w kontekście 
ogólnej teorii kultury), należy wskazać na fakt, że istnieje również 
w Polsce kulturowa teoria literatury17.

O antropologicznej problematyce literatury traktują także uczeni 
polscy, badający problematykę wspólną z zakresu tożsamości (iden-
tyfikacji kulturowej) i literatury18. Tematykę tożsamości ludzkiej 
osoby w literaturze pięknej (we współczesnej poezji polskiej) podjął 
wszak i dr Piotr Koprowski. Stąd ta uwaga o antropologii literatury 
wydaje się tu konieczna. Wszak wspomniany autor zajął się w swo-
im opracowaniu człowiekiem w literaturze, czyli problematyką par 
excellence antropologiczną.

W omawianej tu monografii na początku rozdziału pt. Na co czeka 
_____________________________
16 Vide  np.: Od spotkania do dialogu. W kręgu antropologii literatury, pod red. Zbigniewa 
Trzaskowskiego i Jana Wolskiego, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rze-
szów 2010, seria: Biblioteka „Frazy”.
17 Vide np.: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł 
Markowski, Ryszard Nycz, Universitas, Kraków 2006, seria: Horyzonty Nowoczesno-
ści,   t. 50; Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł 
Markowski, Ryszard Nycz, Universitas, Kraków 2010, seria: Horyzonty Nowoczesności,                        
t. 50; Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł Markow-
ski, Ryszard Nycz, wyd. 2., Universitas, Kraków 2012, seria: Horyzonty Nowoczesności,                  
t. 50; Kulturowa teoria literatury, t. 2, Poetyki, problematyki, interpretacje, red. Teresa Wa-
las, Ryszard Nycz, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 
Kraków 2012, seria: Horyzonty Nowoczesności, t. 94; Kulturowa historia literatury, pod 
redakcją Anny Łebkowskiej, Włodzimierza Boleckiego, Fundacja Centrum Międzynaro-
dowych Badań Polonistycznych, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015, seria:        
Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 94; Od tekstu literatury do tekstu 
kultury, red. nauk. Sławomir Sobieraj, Andrzej W. Świderski, Towarzystwo Literackie im. 
Adama Mickiewicza. Oddział w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, 
Siedlce 2007, seria: Literatura i Kultura, t. 2.
18 Vide np.: Narracja i tożsamość. (1), Narracje w kulturze, pod red. Włodzimierza Bo-
leckiego i Ryszarda Nycza, Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycz-
nych”, Instytut Badań Literackich PAN  – Wydawnictwo, Warszawa 2004, seria: Z Dzie-
jów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 85; Narracja i tożsamość. (2), Antropo-
logiczne problemy literatury, pod red. Włodzimierza Boleckiego i Ryszarda Nycza, Fun-
dacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”, Instytut Badań Literackich 
PAN Wydawnictwo, Warszawa 2004, seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze 
Polskiej, t. 86.

~ 12 ~



poeta? można przeczytać następujące, zasadnicze pytanie badaw-
cze, postawione przez dra Piotra Koprowskiego:

„Jakie składniki kondycji psychicznej, intelektualnej, emocjonalnej 
człowieka współczesnego w ogólności, a poety w szczególności, można 
»zlokalizować« w tomikach poezji z drugiej połowy XX i początku XXI 
wieku?”

Czy jednak autor wyczerpująco odpowiedział na tak pozostawio-
ne, ogólne zagadnienie w swojej książce? Moim zdaniem, wyczer-
panie tematu w pełni byłoby po prostu niemożliwe, stąd podał on 
tylko przykłady. W krótkiej monografii, pisanej w zasadzie w for-
mie esejów podbudowanych aparatem bibliograficznym, tylko zasy-
gnalizowano pewne zauważone osoby (poetów, poetki, przeważnie 
mniej znanych, zapomnianych, albo zbyt mało znanych, z drugie-
go lub trzeciego szeregu), nurty, kierunki, obszary, tematy, motywy, 
wątki poetyckie i historyczne konteksty kulturowe. Wszystkich tych 
odnośnych składników w całej poezji (nawet tylko w poezji polskiej, 
nie licząc światowej) drugiej połowy XX wieku i początku XXI wie-
ku – zanalizować nie sposób, a nawet tylko wyliczyć w krótkim re-
jestrze wszystkie książki poetyckie wydane w Polsce z tego czasu. 
Sama Biblioteka Jagiellońska w Krakowie posiada w swoich zbio-
rach około kilkunastu tysięcy zbiorów (tomików) poezji z tego okre-
su. A cóż dopiero je wszystkie przebadać, wyciągnąć jakieś wnioski 
ogólne? A cóż dopiero je rzeczowo, szczegółowo zanalizować, uka-
zać poszczególne kwestie? Przedstawioną monografię autorstwa dra 
Piotra Koprowskiego należy zatem potraktować jako swoiste pro-
legomena, wstęp do badań, propedeutykę naukową, coś jakby wy-
niki o typie wybiórczych badań sondażowych, pierwsze rozpozna-
nie tematu, wytyczenie kierunków dalszych poszukiwań dla innych 
uczonych lub dla samego siebie. Obraz człowieka, idea człowieka 
albo model człowieka w analizowanej przez dra Piotra Koprowskie-
go współczesnej poezji polskiej ogranicza się zatem tylko do wycin-
ka zagadnienia, zarysowania cząstki antropologicznej problematyki                                                                                                                         
w wybranych wierszach, albo ukazania pewnych typów lub podty-
pów człowieka (np. dandysa czy donżuana itp.) w tych utworach
literackich, odnalezionych przez badacza.
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Chciałbym autorowi monografii pomóc w tych dalszych poszuki-
waniach na przyszłość, mając głęboką świadomość, że w tak skon-
struowanej i pomyślanej, krótkiej monografii, jaką czytelnik otrzy-
muje do ręki w zasadzie niewiele już można uczynić merytorycznie 
i niechaj tak pozostanie. Może to i właściwy pomysł na dalsze bada-
nia antropologiczno-literaturoznawcze dla innych uczonych. Poni-
żej zamieściłem kilka rozwiniętych wskazówek w syntetycznej po-
staci (np. teoria komunikacji, filozofia dialogu, filozofia spotkania, 
personalizm), które mogą pomóc w dalszym, metodycznym drąże-
niu tematu przez badacza (lub badaczy) oraz uzmysłowić czytelni-
kowi pominiętą przez autora podbudowę filozoficzną oraz teoretycz-
ną poruszonego zagadnienia. Swoją drogą – inną kwestią pozosta-
je wykorzystanie tych wskazówek na zasadzie bisocjacji, per ana-
logiam przez historyka idei, który w literaturze pięknej (szczególnie 
w poezji) szuka odpowiedzi na temat kondycji ludzkiej (duchowo-
ści człowieka). Czytelnik książki ma tu wszak do czynienia z rodza-
jem antropologii literatury, skoro mowa o badaniu wątków dotyczą-
cych ludzkiej duchowości, umysłowości, jakie poeci (szerzej: pisa-
rze) pozostawili jako swoiste tropy, ślady, znaki, ryty, mity, obrazy, 
metafory itd. w swoich utworach literackich. Literatura piękna ma 
to do siebie, że zawsze prowadzi do człowieka. Innymi słowy: lite-
ratura wychodzi od człowieka, jest pisana przez człowieka, rodzi się         
w związku z człowiekiem, powstaje w człowieku (w jego duchowo-
ści, umysłowości) i do człowieka (czytelnika) wraca.

Przez człowieka, z człowiekiem i w człowieku... – tak można by 
tu sparafrazować znaną doksologię kościelną („Przez Chrystusa,             
z Chrystusem i w Chrystusie...”) w odniesieniu do literatury pięknej 
(per analogiam). Ta antropologiczna, skrócona „doksologia literatu-
ry” adekwatnie do sytuacji kulturowej oddaje prawdę o człowieku                                                                    
w literaturze. Natomiast doksologia chrześcijańska (katolicka) od-
nosi się także do chrześcijańskiej literatury pięknej, np. do poezji 
religijnej i sakralnej, m.in. do tzw. literatury katolickiej (katolickiej 
poezji religijnej, katolickiej prozy religijnej, katolickiego dramatu 
religijnego). Można wszak mówić, jeśli rozważa się literaturę pięk-
ną, ujmowaną dystrybutywnie (jak i kultura może być tak ujętą), że 
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istnieje liryka katolicka, epika katolicka i dramat katolicki w katolic-
kiej literaturze pięknej. Szerzej: istnieje liryka chrześcijańska, epika 
chrześcijańska i dramat chrześcijański w chrześcijańskiej literatu-
rze pięknej. Per analogiam można mówić o tym, że w obrębie lite-
ratury chrześcijańskiej istnieje liryka protestancka, epika protestanc-
ka i dramat protestancki w protestanckiej literaturze pięknej. Podob-
nie da się wyróżnić w ramach chrześcijańskiej literatury pięknej li-
ryka prawosławna, epika prawosławna i dramat prawosławny w pra-
wosławnej literaturze pięknej. Podział ten wydaje się pozornie dość 
schematyczny, ale ma głębszy sens, bo każda z tych literatur wyróż-
nia się nie tylko odrębną konfesją ich autorów (tzn. osobnych wy-
znań, do których przyznają się poszczególni literaci), ale także dana 
literatura piękna wyodrębnia się od innej poprzez jej tylko właści-
we cechy, motywy, wątki, sposoby podejścia do człowieka, do Boga, 
do świata. Trzeba dobrze poznać daną konfesję i literaturę piękną 
danego obszaru wyznaniowego, aby moc właściwie zidentyfikować 
te cechy literatury, cechy duchowości itd., a następnie zlokalizować 
konkretne utwory literackie, które te cechy opisują, wyrażają, supo-
nują, sugerują, analizują czy interpretują na swój, sobie tylko wła-
ściwy sposób.

Każda literatura piękna przynależy do szeroko rozumianej sfe-
ry komunikacji międzyludzkiej, szerzej: międzyosobowej, dlate-
go warto by uwypuklić ów komunikacyjny wymiar literatury pięk-
nej, jako zapośredniczającej relację pomiędzy pisarzem (literatem, 
„nadawcą” tekstu) a czytelnikiem (odbiorcą literatury, odbiorcą tek-
stu, adresatem tekstu). Literatura piękna stanowi jakby specyficzny 
„list” pisarza do czytelnika, niosący ze sobą określone treści i spo-
soby ich przekazywania w ramach rodzaju czy gatunku literackiego, 
albo i odmiany literackiej (podgatunku).

Dr Piotr Koprowski w rozdziale pt. Na co czeka poeta? zadaje tak-
że inne, istotne pytania badawcze:

„Czy odpowiednio »uszeregowane« tworzą one jakieś granice między 
podmiotowością jednostkową a uczestnictwem w społecznych formach 
egzystencji, między tym, co »wewnętrzne« i »zewnętrzne«, między mini 
»ja – światem« a konkretną, realną rzeczywistością? Czy można, wreszcie, 
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mówić o napięciach rozpościerających się pomiędzy intencjami jednostki 
a ich odbiorem przez jakiś »ogół«?”.

W gruncie rzeczy autor, tak stawiając owe kwestie, zapytał o ko-
munikację międzyludzką, przy czym wyróżnił tu relację pomiędzy 
pojedynczą osobą człowieka a grupą ludzi (wspólnotą ludzką, zwa-
ną tu „ogółem”). Oczywiście, jeden człowiek jednocześnie nie jest 
w stanie komunikować się dwustronnie z „ogółem”, bo nie jest Bo-
giem, nie ma możliwości zmysłowych i umysłowych jednocześnie 
prowadzenia rozmów z wieloma osobami, równolegle, w tym sa-
mym czasie rzeczywistym. Na czym zatem, owa komunikacja osoby 
ze wspólnotą (grupą osób) w istocie polega? To dobre pytanie – tak-
że w odniesieniu do literatury pięknej i do jej twórców. Zdaniem dra 
Piotra Koprowskiego, w tworzeniu literatury pięknej chodzi także        
o autentyzm, wiarygodność przekazu (komunikacji) do czytelników 
(odbiorców dzieł). Literatura piękna, jak suponuje nieco dalej w tek-
ście tenże badacz, niesie ze sobą (albo nieść powinna – w takiej lub 
innej formie, wprost lub nie wprost) komunikat na temat

„autorskiego poświadczenia egzystencjalnego, duchowego, religijnego”.

Może mowa nie tylko o świadectwie („poświadczeniu”) egzy-
stencjalnym, duchowym, religijnym, ale także o „przeświadczeniu”, 
czyli wierze, poglądzie, opinii – w zakresie egzystencji, duchowości 
i religii? Przeświadczenie egzystencjalne, duchowe i religijne sta-
nowi wszak motywację napisania danego dzieła przez jakiegoś au-
tora. Gdyby autor danej książki literackiej nie miał przeświadczenia 
co do istotnego przekazu stojącego u podstaw tejże książki, to by jej 
nie napisał (mowa o literaturze pięknej, szczególnie o arcydziełach). 
System przekonań, przeświadczeń głęboko strukturyzuje dane dzie-
ło literackie, niezależnie od tego, czy się to podoba czy nie podo-
ba krytykom, twórcom, czytelnikom. Owszem, nie tylko poeta, ale 
i grafoman, wkłada w swoje dzieło swoje własne przeświadczenia                                                                        
i poświadczenia19.
_____________________________
19 Vide Marek Mariusz Tytko, O różnicy pomiędzy poetą a grafomanem, [w:] Wyzłaca-
ne słowa. Pokłosie II Międzynarodowego Konkursu Jednego Wiersza o Puchar Wydawnic-
twa Św. Macieja, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, Tarnowskie Góry 2011, ss. 68-100.
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1. Teoria komunikacji

Z jednej strony autor przedstawionej monografii (dr Piotr Ko-
prowski) wskazuje na ludzką osobę, czyli twórcę (lub twórczynię) 
kultury jako dostarczyciela (lub dostarczycielkę) koncepcji (zwa-
nych „ideami”), z drugiej zaś strony autor ukazuje odbiorców owych 
dostarczanych koncepcji (idei), czyli na tzw. społeczeństwo, które 
owe idee chłonie, absorbuje, pozostaje pod ich wpływem. 

Mamy tu do czynienia zatem z zastosowaniem klasycznej teorii 
komunikacji Romana Jakobsona, w której występuje nadawca (tu: 
twórca idei), odbiorca (tu: odbiorca idei, czyli społeczeństwo, spo-
łeczność, grupa osób), komunikat (tu: idea, czyli koncepcja zawar-
ta w dziele) wypowiedziany (zapisany) przy pomocy określonego 
kodu (tu: kodem nazywa się zespół wszystkich sposobów wyraża-
nia się poety w poezji, czyli m.in. tzw. środki literackie, środki po-
etyckie, środki artystyczne służące poezji). Poza tym pojawia się 
kontekst kulturowy dla owych „komunikatów”, czyli poezji. Kon-
tekst stanowi tło, które pozwala właściwie odczytać dany komuni-
kat przez odbiorcę. Mało tego – kontekst musi być wpierw znany 
nadawcy (twórcy), który wszak koduje dane treści w określonym 
komunikacie, zakładając, że potencjalnemu odbiorcy tego komu-
nikatu owe treści mogą być poznane dzięki znajomości wspólnego 
kontekstu kulturowego. W teorii komunikacji zakłada się więc, że 
nadawca i odbiorca komunikatu znają kontekst kulturowy, aby móc 
odczytać poprzez kod – treści owego komunikatu (tu: dzieła literac-
kiego, poetyckiego).

Autor przedstawionej tu książki w zasadzie skupia się na poezji 
najnowszej, głównie polskiej, jako na swoistym exemplum, które 
służy mu do udowadniania tez szczegółowych, zawartych w mo-
nografii. Poezja stanowi obszar wolności wypowiadania się, zatem 
można więcej powiedzieć w sposób zawoalowany, aluzyjny, pośred-
nio (nie wprost) czy bezpośrednio (wprost). Nonkonformistyczny 
lub konformistyczny sposób wypowiadania się nadawcy komunika-
tu (twórcy dzieła / twórczyni dzieła, czyli tu: poety / poetki) zakotwi-
czony jest zawsze w określonym kontekście kulturowym, znanym 
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zarówno nadawcy, jak i odbiorcy. Nonkonformistyczny lub konfor-
mistyczny sposób budowania wypowiedzi poetyckiej (komunikatu) 
zależy od wielu uwarunkowań (politycznych, społecznych, obycza-
jowych, moralnych, edukacyjnych, poznawczych, filozoficznych, 
artystycznych, religijnych etc., które razem dopiero tworzą daną 
kulturę). Klucz zatem do odczytania danego komunikatu przez od-
biorcę niewątpliwie znajduje się w znajomości kontekstu kulturo-
wego, czyli we właściwym odczytaniu konkretnej kultury poprzez 
dane dzieło. Jeśli odbiorca nie zna danej kultury w ogóle, bo pocho-
dzi z innej kultury, to bez wyjaśnienia mu niuansów kulturowych 
może mylnie odczytać dany komunikat. Kolor biały w kulturze arab-
skiej (u muzułmanów, w cywilizacji arabskiej) kojarzy się z żałobą,                                                                                                                                      
a w kulturach europejskich (cywilizacji łacińskiej, zachodniej, 
chrześcijańskiej) kolorem żałoby jest czerń, a nie biel. Bez znajo-
mości kontekstów kulturowych – nie da się właściwie odczytać za-
kodowanych treści w przedstawionym komunikacie, nawet gdyby 
został ów komunikat właściwie przetłumaczony z jednego języka na 
inny (np. z polskiego na arabski czy z arabskiego na polski).

Pomiędzy nadawcą a odbiorcą musi zaistnieć kontakt, aby komu-
nikat mógł zaistnieć u odbiorcy. Kontakt ten może być bezpośredni 
(twarzą w twarz, tak jak aktorzy na scenie w teatrze kontaktują się                    
z widzami na widowni bezpośrednio) lub pośredni (za pomocą dzie-
ła, np. telewizji, radia, innych mass – mediów czy dzieła sztuki,                                                                                                                               
w tym przypadku: dzieła literatury pięknej, jakim jest np. tom po-
ezji). Kontakt zapośredniczony i kontakt bezpośredni – stanowią 
dwa różne rodzaje kontaktów międzyosobowych. Tom poetycki        
z konieczności jest związany z kontaktem zapośredniczonym, a tyl-
ko bezpośrednie czytanie przez poetę (lub poetkę) własnych utwo-
rów dla miłośników poezji – tworzy kontakt bezpośredni w jednym 
miejscu i czasie. Musi być zachowana zasada trzech jedności (osoby, 
miejsca i czasu), czyli tak jak w klasycznej, teatralnej sztuce greckiej 
(dramacie, tragedii, komedii), aby nadawca i odbiorca idei mogli się 
spotkać razem i aby zachowany został warunek kontaktu bezpośred-
niego. Nic nie zastąpi takiego kontaktu bezpośredniego w przypad-
ku żyjących autorów (twórców), dlatego tak wielką popularnością 
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zawsze cieszą się np. wieczory autorskie, szczególnie tych uzna-
nych, głośnych pisarzy (pisarek) – poetów (poetek), prozaików (pro-
zaiczek), dramaturgów („dramaturżek” / „dramaturgiń”). Społecz-
ny kontakt bezpośredni to zupełnie inne oddziaływanie nadawcy 
(nadawczyni) na odbiorcę (odbiorczynię), niż kontakt pośredni, czy-
li zapośredniczony przez jakieś medium (książkę, radio, telewizję, 
prasę, internet, telefon, wideofon itd.).

Teoria komunikacji stale się rozbudowuje, obejmując coraz to 
nowe obszary kultury, wraz z rozwojem technologii20. Na początku 
XX wieku nie było rozwiniętego radia, telewizji, komputerów, sieci 
internetowych, a funkcję masowej, społecznej komunikacji między-
ludzkiej pełniła prasa i bezpośrednie zgromadzenia publiczne (prze-
mowy publiczne do rzesz ludzi w miejscach publicznych). Oddzia-
ływanie prasy z czasem uległo osłabieniu, wraz z rozwojem nowych 
technologii, nowych technik przekazu. Teoria komunikacji Roma-
na Jakobsona nadal obowiązuje i może stanowić jeden z punktów
_____________________________ 
20 Vide  np.: W przestrzeni komunikacyjnej. Szkice z historii i teorii dramatu, teatru i komu-
nikacji społecznej, pod red. Janusza Skuczyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikoła-
ja Kopernika, Toruń 1999; Czesław Sikorski, Język konfliktu. Kultura komunikacji społecz-
nej w organizacji, C. H. Beck, Warszawa 2005, seria: Vademecum Menedżera; Teoria i me-
todologia współczesnych nauk o języku, pod red. Aleksandra Kiklewicza i Józefa Dębow-
skiego, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego, Olsztyn 2008, seria: Język Poza Granicami Języka; Teoria i praktyka medio-
znawstwa, pod redakcją Igora Borkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskie-
go, Wrocław 2015, seria: Dziennikarstwo i Media, t. 6, Acta Universitatis Wratislaviensis, 
no. 3683; Leszek Kuc, Krótki traktat o teologii komunikacji, wstęp Andrzej Zuberbier, Wy-
dawnictwo „Lumen”, Leszno koło Błonia 1997; Bruno Ollivier, Nauki o komunikacji. Teo-
ria i praktyka, przełożyła Iwona Piechnik, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, seria: Di-
sciplinae, 4; Michael Fleischer, Teoria kultury i komunikacji. Systemowe i ewolucyjne pod-
stawy, tłumaczenie wersji polskiej Mateusz Jaworowski, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edu-
kacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2002; Komunikologia. Teoria i prakty-
ka komunikacji, red. Emanuel Kulczycki, Michał Wendland, autorzy: Janina Fras [et al.], 
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Po-
znań 2012, seria: Biblioteka Komunikacji Społecznej, t. 3; Krystyna Skarżyńska-Bocheń-
ska, Pochwała sztuki słowa. Al-Ğāhiz i jego teoria komunikacji, Wydawnictwo Akademic-
kie Dialog, Warszawa 2009, seria: Literatury Orientalne; Michael Fleischer, Ogólna teoria 
komunikacji, przekład Małgorzata Burnecka, Michael Fleischer, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, seria: Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2974; Ry-
szard Pankiewicz, Sztuka rozmawiania z Bogiem. Modlitwa a teoria komunikacji, Wydaw-
nictwo WAM, Kraków 2009.
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oparcia dla badaczy. Tak też stało się de facto i w tym przypadku,           
w przedstawionej monografii, choć imię i nazwisko tego uczonego 
nigdzie w przedstawionej książce wprost nie padają, bo są traktowa-
ne jako oczywistość, która nie wymaga komentarza, co tylko dowo-
dzi faktu, jak silnie owa Jakobsonowska teoria komunikacji przenik-
nęła po upływie niemal wieku do powszechnych sposobów myśle-
nia naukowców (tu: humanistów).

Roman Osipowicz Jakobson [Roman Osipovič Âkobson (1896-
1982)]21, znany rosyjski slawista, językoznawca, teoretyk literatury 
i języka, stał się współtwórcą metody strukturalnej (strukturalizm), 
którą to metodę (lub jej elementy) można z powodzeniem zastoso-
wać także do analizy oraz interpretacji poezji. Nawet ci badacze, 
którzy nie stosują wprost tej metody w swoich badaniach literatu-
ry pięknej, w ogólnym schemacie myślenia o dziele (nadawca – od-
biorca – komunikat – kod – kontekst – kontakt) de facto nawiązują 
do tej tradycji badań, do tego nurtu. Tak też ma to miejsce w przy-
padku przedstawionej tu monografii autorskiej dra Koprowskiego.

_____________________________
21 W języku polskim m.in. vide: Roman Jakobson i Morris Halle, Podstawy języka, auto-
ryzowane wydanie polskie, wyd. zmienione i rozszerzone, Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich, Wrocław 1964; Roman Jakobson, Poetics = Poetyka. 2, the editorial board R. Jakob-
son [et al.], PWN - Polish Scientific Publishers, Mouton & Co., Warszawa – Hague – Pa-
ris 1966; Mikołaj Kruszewski, Wybór pism, z przedmową Jerzego Kuryłowicza i Roma-
na Jakobsona, przekładu dokonali Jerzy Kuryłowicz i Krystyna Pomorska, Zakład Naro-
dowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967; Roman Jakobson, Językowe aspekty tłumaczenia, 
przełożyła Zofia Sroczyńska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wro-
cław – Warszawa – Kraków 1975; Roman Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór 
pism, t. 1-2, wybór, red. nauk. i wstęp Maria Renata Mayenowa, Państwowy Instytut Wy-
dawniczy, Warszawa 1989, seria: Biblioteka Myśli Współczesnej. Plus Minus Nieskończo-
ność; idem, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, t. 1, wybór, red. naukowa i wstęp 
Maria Renata Mayenowa. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989, seria: Biblio-
teka Myśli Współczesnej. Seria z Kostką; idem, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, 
t. 2, wybór, red. naukowa i wstęp Maria Renata Mayenowa, Państwowy Instytut Wydaw-
niczy, 1989, seria: Biblioteka Myśli Współczesnej. Seria z Kostką. Pełna bibliografia prac 
Romana Jakobsona (wydanych przed 1990 r.) vide: Roman Jakobson 1896-1982. A com-
plete bibliography of his writings, compiled and edited by Stephen Rudy, Mouton de Gruy-
ter, Berlin – New York 1990.

~ 20 ~



2. Filozofia spotkania – filozofia dialogu

Podobnie nigdzie wprost w przedstawionym dziele dra Piotra Ko-
prowskiego nie pada w ogóle pojęcie „filozofia dialogu” czy „filozo-
fia spotkania”. Nie ma tam także nazwisk twórców tej filozofii, ale 
autor wprost odwołał się we wstępie do relacji „ja – ty”, która wszak 
jest konstytutywna dla wspomnianej filozofii. Można powiedzieć, 
że autor w swojej monografii nawiązuje nie wprost także do filozo-
fii spotkania – reprezentowanej w XX wieku m.in. przez austriac-
kiego Żyda Martina Bubera (1878-1965), Austriaka – katolickie-
go personalistę Ferdinanda Ebnera (1882-1931), litewskiego Żyda 
we Francji – Emmanuela Levinasa / Lévinasa zwanego też Ema-
nuelisem Levinasem (1906-1995) i niemieckiego Żyda Franza Ro-
senzweiga (1886-1929), którzy swoimi dziełami współtworzyli ten 
ciekawy nurt filozoficzny, wzbogacając kulturę o nowe idee (spo-
tkaniowość, dialogiczność, relacyjność międzyludzka). W ostatniej 
ćwierci XX wieku dołączył do tego nurtu m.in. katolicki duchowny 
polski ks. Józef Tischner (1931-2000), którego filozoficznych wy-
kładów uniwersyteckich przez kilka lat słuchałem w Krakowie w la-
tach 80. i 90. XX wieku i który zawsze na swoich wykładach zwykle 
podkreślał jednocześnie dialogiczny i spotkaniowy charakter rela-
cji międzyosobowej (tej międzyludzkiej – między człowiekiem a in-
nym człowiekiem oraz tej Bosko-ludzkiej czy też ludzko-Boskiej, tj. 
między Osobą Boga a osobą człowieka lub na odwrót, jak również 
tej Bosko-Boskiej, zachodzącej pomiędzy poszczególnymi Trzema 
Osobami Trójcy Świętej – Boga w Trójcy Jedynego: Ojcem, Synem 
i Duchem).

Człowiek oraz relacja ludzka z innym (drugim) człowiekiem sta-
nowi centrum badań filozofii spotkania (filozofii dialogu). 

Ferdinand Ebner jest autorem dwóch ważnych dzieł: Słowo i Rze-
czywistości Duchowe22 (1921) i Wort und Liebe [=Słowo i Miłość]23  
(1931), w których wprowadził jako pojęcia filozoficzne dwa istotne 
terminy (do dziś powszechnie stosowane w personalizmie i filozo-
fii spotkania / filozofii dialogu jako podstawowe): „relacja”, „ja-ty”.
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Martin Buber pisał w duchu personalizmu, że człowiek jest osobą 
(a więc tu: istotą duchowo-cielesną), czyli w tym tu aspekcie – za-
razem duchem i podmiotem, nadto podkreślał istotę relacji „Ja i Ty” 
(„Ja” do „Ty” i „Ty” do „Ja”), szczególnie czynił w swojej książ-
ce   o miłości pomiędzy dwoma osobami pt. Ich und Du (Ja i Ty)24 
(wyd. 1936), gdzie napisał o „zbliżeniu” Boga do człowieka, bo ży-
cie jest spotkaniem, a ludzkie „Ja” zawsze zwraca się ku komuś / 
Komuś (relacja dialogowa: „ja” – „ty” do jednego, innego człowieka 
albo relacja dialogowa: „ja” – „Ty” do jednego Boga) lub ku czemuś 
(relacja monologowa, nie-dialogowa, nieosobowa: „Ja” – „ono” / 
„ja”– „to”, tj. relacja do nieosobowego świata materii, przedmiotów, 
roślin, zwierząt).

Dla Bubera najistotniejsza okazała się świadomość obcowania        
z drugim (innym) człowiekiem jako dziełem Stwórcy (Boga), a nie 
ze światem przyrody (ożywionej albo nieożywionej), przy czym za-
wsze podstawą wszystkich ludzkich relacji „ja-ty” okazuje się rela-
cja człowieka z Bogiem („ja-Ty”): M. Buber stwierdził, że 

„Sens ty (...) nie może się wypełnić, aż do momentu odnalezienia nie-
skończonego Ty”25.

M. Buber napisał też szereg innych dzieł, przełożonych także do 
polszczyzny26. Na temat filozofii dialogu i tzw. dialogiki Martina 
Bubera istnieje osobna literatura przedmiotu27.
_____________________________
22 Polskie wydanie: Ferdynand Ebner, Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumato-
logiczne, przekład Krzysztof Skorulski, red. naukowa przekładu Krystyna Święcicka, wstę-
pem opatrzył Bernhard Casper, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Aka-
demii Nauk, Warszawa 2006, seria: Klasyka Filozofii; Ferdynand Ebner, Słowo i realności 
duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, przekład, redakcja naukowa i posłowie Krzysztof 
Skorulski, wstępem opatrzył Bernhard Casper, Oficyna Wydawnicza Fundacji Fuhrman-
na, Chojnice 2016.
23 Wydania niemieckie: Ferdinand Ebner, Wort und Liebe, Pustet, Regensburg 1937, ss. 
290, seria: Wahlband der Buchgemeinde Bonn; idem, Wort und Liebe. Aphorismen 1931, 
Herausgeber: Richard Hörmann, Krzysztof Skorulski und weitere, LIT, Wien [2015], ss. 
267, seria: Gesammelte Werke. 
24 Wydanie niemieckie – vide: Martin Buber, Ich und Du, Schocken, Berlin 1936, ss. 138.
25 Martin Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, wybrał, przełożył i wstęp napisał Jan 
Doktór, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1992, ss. 246, [2], tu cytat ze s. 76.
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Emmanuel Levinas napisał wiele książek i studiów, z których tyl-
ko część przełożono na język polski28. Na temat filozofii Emmanu-
ela Levinasa istnieje osobna literatura przedmiotu29.

Franz Rosenzweig w latach 1918-1919 swoje główne dzieło pt. 
Gwiazda Zbawienia30 napisał o potrójnym dialogu: 1) na temat relacji
_____________________________
26 Inne dzieła Martina Bubera, które m.in. przełożono na język polski to: Martin Buber, 
Opowieści rabina Nachmana (przełożył Edward Zwolski, Éditions du Dialogue, Paris 
1982), idem, Opowieści chasydów (tłumaczył, uwagami i posłowiem opatrzył Paweł Hertz, 
W drodze, Poznań 1986, ss. 303), idem, Problem człowieka (przełożył i wstępem opatrzył 
Jan Doktór, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993), idem, Dwa typy wiary (tłu-
maczył Juliusz Zychowicz, przedmowa Adam Żak, posłowie David Flusser, Znak, Kraków 
1995), idem, Mojżesz (przełożył Ryszard Wojnakowski, Cyklady, Warszawa 1998), idem, 
Gog i Magog. Kronika chasydzka (przełożył i wstępem opatrzył Jan Garewicz, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 1999), idem, Opowieści o aniołach, duchach i demonach 
(przełożył Ryszard Wojnakowski, Cyklady, Warszawa 2004).
27 M.in. vide: Witold Piotr Glinkowski, Człowiek – istota spoza kultury. Dialogika Marti-
na Bubera jako podstawa antropologii filozoficznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkie-
go, Łódź 2011; Elżbieta Stawnicka-Zwiahel, Stworzeni do relacji. Dialogiczne inspiracje 
Martina Bubera, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012; eadem, Stworzeni do rela-
cji. Dialogiczne inspiracje Martina Bubera, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014; 
Sławomir Szczyrba, Problem relacji religijnej. Próba oceny przydatności dialogiki Marti-
na Bubera dla naświetlenia współczesnej tendencji sekularystycznej, Archidiecezjalne Wy-
dawnictwo Łódzkie, Łódź 2009.
28 M.in. vide: Emmanuel Levinas, Etyka i Nieskończony: rozmowy z Philippem Nemo 
(tłum. Bogna Opolska-Kokoszka, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicz-
nej, Kraków 1991), idem, Trudna wolność. Eseje o judaizmie (tłum. A. Kuryś, Atext, Gdy-
nia 1991), idem, O Bogu, który nawiedza myśl (tłum. Małgorzata Kowalska, Znak, Kra-
ków 1994), idem, Cztery lektury talmudyczne (tłum. Ewa Burska, Oficyna Literacka, Kra-
ków 1995), idem, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności (tłum. Małgorzata Kowal-
ska, PWN, Warszawa 1998), idem, Czas i to, co inne (tłum. Jacek Migasiński, Wydawnic-
two KR, Warszawa 1999), idem, Inaczej niż być lub ponad istotą (tłum. Piotr Mrówczyń-
ski, Aletheia, Warszawa 2000), idem, Imiona własne (tłum. Janusz Margański, Wydawnic-
two KR, Warszawa 2000), idem, Istniejący i istnienie (tłum. Janusz Margański, „Homini”, 
Kraków 2006), idem, Bóg, śmierć i czas (tłum. Janusz Margański, Znak, Kraków 2008).
29 O filozofii E. Levinasa m.in. vide: Bartłomiej Sipiński, Odkrywając podmiotowość           
z Lévinasem i Marionem = En découvrant la subjectivité avec Lévinas et Marion, Pracow-
nia Humanistyczna Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Po-
znań 2013, seria: Orbis Terrarum (Poznań), vol. 1; Eryk Pieszak, Trzy dyskursy o spotkaniu 
z Innym. Gombrowicza, Schelera i Lévinasa ścieżki spotkania w pobliżu wielkich dróg, Wy-
dawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2003.
30 Franz Rosenzweig, Gwiazda Zbawienia, przełożył i wstępem opatrzył Tadeusz Gadacz, 
Znak, Kraków 1998, ss. 693, [3], seria: Filozofia i Religia.



pomiędzy Bogiem oraz człowiekiem, której szczytem stało się Obja-
wienie (czyli moment dialogu Boga i człowieka), 2) na temat relacji 
między Bogiem (Stwórcą) i Stworzeniem, czyli naturą (to moment 
dialogu Boga i świata), nadto 3) na temat relacji pomiędzy człowie-
kiem a naturą, której to relacji szczytem stało się Zbawienie (mo-
ment dialogu świata i człowieka, a raczej człowieka i świata).

W tej filozofii ‘drugi człowiek’ nazywany jest następującymi po-
jęciami: „Ty” (np. u Martina Bubera), „Inny” (np. u Emmanuela Le-
vinasa), „Pytający” (u ks. Józefa Tischnera). Z kolei relacja między-
osobowa człowieka z innym człowiekiem postrzegana jest trojako: 
1) relacja „Ja – Ty” (u Martina Bubera), „Toż-Samy (Tożsamy) – 
Inny” (u Emmanuela Levinasa), „Pytający – Zapytany” (u ks. Józe-
fa Tischnera).

Można wyróżnić trzy główne nurty filozofii dialogu (filozofii spo-
tkania): 1) nurt dialogiczny z konstytutywną dla życia ludzkiego re-
lacją „Ja – Ty” (Martin Buber, Ferdinand Ebner, Franz Rosenzweig), 
2) nurt spotkaniowy (etyczny) z relacją „Ja – Ty” ujmowaną dwoja-
ko: a) jako relacja ontologiczna, w której „Ty” zawsze zostaje zre-
dukowane do „Ja” i b) jako relacja metafizyczna, w której „Inny” 
jest nieredukowalny do Toż-Samego, tj. „Ty” nie jest redukowal-
ne do „Ja”, w tej relacji spotkania „Ja-Ty” człowiek (uczeń) spo-
tyka mistrza (nauczyciela), który bez maski, bez osłony, „twarzą                                                                                                 
w twarz” w procesie wychowania (albo kształcenia) uczy go po-
stawy względem drugiego człowieka (tj. innych ludzi), czyli rela-
cji moralnej (Emmanuel Levinas, w teologii: szwajcarski kalwini-
sta Karl Barth [1886-1968]; ten ostatni podkreślający wzajemność 
relacji moralnej), 3) nurt dramatyczny, czyli tzw. filozofia dramatu, 
w której relacja człowieka do świata (niczym do sceny teatru) jest 
de facto mało dialogiczna albo wręcz nie-dialogiczna, natomiast re-
lacja człowieka do drugiego (innego) człowieka jest zawsze z natu-
ry mocno dialogiczna, w której występują twarzą w twarz naprzeciw 
siebie dwie osoby ludzkie: „Pytający” i „Zapytany”, stając w świa-
domości obecności drugiego (innego), stąd rodzi się tzw. „myślenie 
dialogiczne” (ks. Józef Tischner)31.
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W każdej literaturze pięknej (w poezji także) mamy do czynienia 
z sytuacją tworzenia (pisania) utworu, która zachodzi w wyniku in-
spiracji osobową relacją człowieka do człowieka (relacją ja-ty, ‘ty’ 
przez małe „t”, np. liryka miłosna), albo wskutek inspiracji osobową 
relacją człowieka do Boga (relacją ja-Ty – ‘Ty’ przez duże „T”), albo 
dzięki inspiracji osobową relacją człowieka do anioła, który wszak 
jest osobą, czyli tu: inteligencją duchową, niecielesną (relacja ja-
ty, ‘ty’ przez małe „t”), albo poprzez inspirację nieosobową relacją 
człowieka ze światem materii nieożywionej (np. makrokosmosu, lub 
mikrokosmosu, w tym np. liryka krajobrazu) lub ożywionej (roślin, 
zwierząt). Nie da się zaprzeczyć, że innych relacji inspiracji twórcy 
(tu: poety) nie ma w tym logicznym podziale.

Filozofia dialogu posiada swoją odrębną literaturę przedmiotu, 
także w języku polskim. Pisał o niej np. o. Jan Andrzej Kłoczow-
ski OP (ur. w 1937 r.), m.in. w książce Filozofia dialogu32.Tematy-
ce tej poświęcono osobne czasopismo pt. „Filozofia Dialogu”33. Ten-
że poznański ośrodek akademicki wydał szereg monografii na temat 
związany z filozofią dialogu34.
_____________________________
31 Vide: Józef Tischner, Polski kształt dialogu, nakład autora, [Kraków] 1979; idem, Pol-
ski kształt dialogu, „Spotkania”, Kraków-Lublin 1980, seria: Biblioteka „Spotkań” (Lu-
blin); idem, Polski kształt dialogu, Editions Spotkania, Paris 1981; idem, Polski kształt 
dialogu „Głos”, Warszawa 1981; idem, Polski kształt dialogu, posłowie Jarosław Gowin, 
Znak, Kraków 2002. Na temat filozofii ks. Józefa Tischnera np. vide: Krzysztof Wieczo-
rek, Dwie filozofie spotkania. Konfrontacja myśli Józefa Tischnera i Andrzeja Nowickiego, 
Uniwersytet Śląski, Katowice 1990, seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach, nr 1074; Józef Kwapiszewski, Filozofia ks. Józefa Tischnera jako źródło dialo-
gu, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Słupsk 1998. Tischnerowskie inspiracje znalazły od-
dźwięk wśród innych badaczy zagadnienia podmiotowości, np. u Dobrosława Kota; vide: 
Dobrosław Kot, Podmiotowość i utrata, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2009, se-
ria: Drogi Myślenia. 
32 Jan Andrzej Kłoczowski, Filozofia dialogu, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Domini-
kanów W drodze, Poznań 2005.
33 Vide czasopismo: „Filozofia Dialogu”, wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wy-
dział Teologiczny, Poznań 2003-.
34 Vide: Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu, pod red. Józefa Baniaka, 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2002, seria: Studia             
i Materiały – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny, t. 48; 
Drogi i formy dialogu, pod red. Józefa Baniaka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
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Również w Krakowie ukazało się szereg monografii na temat filo-
zofii dialogu35. Inne polskie ośrodki akademickie także wzbogacały 
literaturę przedmiotu na temat filozofii dialogu36.

Filozofia dialogu została zastosowana do nauk szczegółowych, 
szczególnie do nauk humanistycznych (np. literaturoznawstwa, kul-
turoznawstwa, religioznawstwa, teologii, politologii) i nauk spo-
łecznych (pedagogiki, socjologii), stąd szereg monografii na ten te-
mat wydawanych w różnych ośrodkach akademickich w Polsce, np.                 
w Warszawie37.
_____________________________
Wydział Teologiczny, Poznań 2005, seria: Filozofia Dialogu, t. 3; Różnorodność form dia-
logu międzyreligijnego, pod red. Józefa Baniaka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 
Wydział Teologiczny, Poznań 2006, seria: Filozofia Dialogu, t. 4; Społeczny wymiar i kul-
turowy kontekst dialogu, pod red. Józefa Baniaka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 
Wydział Teologiczny, Poznań 2007, seria: Filozofia Dialogu, t. 5; Miejsce i rola dialogu            
w małych wspólnotach ludzkich. Idea i rzeczywistość, pod red. Józefa Baniaka, Uniwersy-
tet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Poznań 2008, seria: Filozofia Dialogu, 
t. 6; Dialog jako kategoria i zjawisko wielowymiarowe. Od klasycznego do współczesnego 
ujęcia, pod red. Józefa Baniaka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologicz-
ny, Poznań 2009, seria: Filozofia Dialogu, t. 7, Od filozofii do teologii. Fundamenty i grani-
ce dialogu interpersonalnego, pod red. Józefa Baniaka, Uniwersytet im. Adama Mickiewi-
cza. Wydział Teologiczny, Poznań 2009, seria: Filozofia Dialogu, t. 8. Ujęcie fenomenolo-
giczne zagadnienia dialogu, vide: Bartłomiej Sipiński, Fenomenologia dialogu, Zakład Fi-
lozofii Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2008.
35 Vide np.: Filozofia chrześcijańska w dialogu. Praca zbiorowa, Studium Myśli Chrze-
ścijańskiej przy Duszpasterstwie Akademickim, Kraków 1983; Filozofia dialogu, wybrał, 
opracował i przedmową opatrzył Bogdan Baran, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 
Kraków 1991; Małgorzata Jantos, Filozofia dialogu. Źródła, zasady, adaptacje, Wydawnic-
two Oddziału PAN, Kraków 1997, seria: Nauka dla Wszystkich, nr 483; Tadeusz Gadacz, 
Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 2, Neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
36 Vide np.: Oblicza dialogu. Z dziejów i teorii dialogu. Chrześcijanie-marksiści w Pol-
sce, pod red. Antoniego B. Stępnia i Tadeusza Szubki, Redakcja Wydawnictw KUL, Lu-
blin 1992; Vide np. Filozofia dialogu. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toru-
niu w dniu 13 listopada 1999 r., pod red. Mariana Kallasa, Towarzystwo Naukowe, Toruń 
2000; Witold Piotr Glinkowski, Imię filozofii. Przyczynek do filozofii dialogu, Wydawnic-
two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005; Rzeczywistość dialogu, dialog w filozofii, filozo-
fia dialogu. Praca zbiorowa, pod red. Lecha Grudzińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2010.
37 Na temat filozofii dialogu vide np. Janusz Kuczyński, Uniwersalizm jako metafilozofia, 
t. 2, Świadectwo i filozofia dialogu, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa 1990, seria: 
Biblioteka Dialogu; Krystyna Święcicka, Transcendentalizm Husserla a filozofia dialogu, 
Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademia Nauk, Warszawa 1993; 
Paweł Sznajder, Dialog i dialektyka w konfrontacji hermeneutyki Hansa Georga Gadamera 
z filozofią dialogu, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 
Warszawa 2016, seria: Studia z Filozofii Systematycznej, t. 15.



Istnieją rozmaite aplikacje filozofii dialogu do nauk szczegóło-
wych, można zatem w związku z tym wyróżnić takie oto obsza-
ry badawcze, jak np. filozofia dialogu w literaturze, filozofia dialo-
gu w sztuce, filozofia dialogu w kulturze, filozofia dialogu w religii                                                                
(w teologii i religioznawstwie, w tym np. w teologii dialogu)38, fi-
lozofia dialogu w edukacji39, filozofia dialogu w socjologii (w tym 
– socjologii religii)40, filozofia dialogu w medycynie41, filozofia dia-
logu w innych dziedzinach nauki lub życia.

Filozofia spotkania także posiada swoją bogatą literaturę przed-
miotu, również w języku polskim42. Filozofia spotkania oddziaływa-
ła, inspirowała również uczonych z innych dziedzin czy szczegóło-
wych dyscyplin naukowych (literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, 
religioznawstwa, teologii itd.)43.

Można wymienić takie oto obszary aplikacji filozofii spotkania
_____________________________
38 Vide np.: Katarzyna Anna Parzych-Blakiewicz, Teologia dialogu, Wydział Teologii Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016.
39 Vide np.: U podstaw dialogu o edukacji, redakcja naukowa Anna Karpińska, Trans Hu-
mana, Białystok 2003; Pedagogika twórczości i dialogu. Praca zbiorowa, pod red. Jana 
Łaszczyka, Wydawnictwo Universitas Rediviva, Warszawa [2006]; Jarosław Gara, Peda-
gogiczne implikacje filozofii dialogu, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, seria: Myśl Pe-
dagogiczna; Pedagogika dialogu. Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, pod 
red. Ewy Dąbrowy i Doroty Jankowskiej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 
Warszawa 2010; Pedagogika dialogu. Nauczyciele dialogu, pod red. Doroty Jankowskiej, 
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011.
40 Vide np.: Oblicza polskości. Praca zbiorowa, pod red. Antoniny Kłoskowskiej, Uniwer-
sytet Warszawski, Warszawa 1990, seria: Biblioteka Dialogu; Piotr Leśniewski, Społeczeń-
stwo dialogu. Prolegomena do teorii rekoncyliacji, Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2014.
41 Vide: Jan Iwaszczyszyn, Filozofia spotkania i dialogu w medycynie paliatywnej, Wy-
dawnictwo Miniatura, Kraków 2012.
42  Na temat filozofii spotkania m.in. vide: Jerzy Bukowski, Zarys filozofii spotkania, Znak, 
Kraków 1987; Adam Węgrzecki, Wokół filozofii spotkania, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2014, seria: Myśl Filozoficzna – WAM.
43 O wartości spotkania jako takiego np. vide: Krystyna Najder-Stefaniak, Wartość spotka-
nia, Wydawnictwo Naukowe Synergia, Warszawa 2016. Spotkanie zostało opisane w róż-
nych kontekstach badawczych, np. vide: Lech Stankiewicz, Moje spotkania z naturą czło-
wieka. Próba syntezy, Wydawnictwo „Ethos”, Toruń 1995, seria: Biblioteka Współczesnej 
Myśli Humanistycznej; Witold Piotr Glinkowski, Transcendencje codzienności. Miejsca, 
spotkania, obsesje, Fundacja Anima „Tygiel Kultury”, Łódź 2008, seria: Biblioteka „Ty-
gla Kultury”, t. 36.
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do nauk szczegółowych, jak np. filozofia spotkania w literaturze44, 
filozofia spotkania w sztuce45, swoista „filozofia spotkania” w histo-
rii idei46, filozofia spotkania w kulturze47, filozofia spotkania w edu-
kacji48, filozofia spotkania w religii49.

_____________________________
44 Na temat zagadnień „filozofii spotkania” w literaturze (problematyki „spotkanio-
wej” z pogranicza literaturoznawstwa, teatrologii oraz filozofii) m.in. vide: Anna Karoń-
Ostrowska, Dramat spotkania. „Promieniowanie ojcostwa” jako pryzmat filozofii Karo-
la Wojtyły, wyd. 2., zmienione i poszerzone, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2010, seria: 
Biblioteka „Więzi”, t. 241; Marek Biernacki, Miłosz. Spotkania. Studia i rozprawy miło-
szologiczne, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Bia-
ła 2018, seria: Wymiary Humanistyki; Aleksander Fiut, Spotkania z Innym, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 2006.
45 Spotkanie z materią różnych sztuk zostało poddane analizie filozoficznej w zakresie es-
tetyki – vide: Materia sztuki, red. Michał Ostrowicki, Universitas, Kraków 2010, seria: Kra-
kowskie Spotkania Estetyczne.
46 O spotkaniach z historią idei (oraz ze specyficzną, „spotkaniową”, „dialogiczną” fi-
lozofią historii idei) vide: Spotkania Klubu Historii Idei 1996-2004, pod red. nauk. Ewy 
Śnieżyńskiej-Stolot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005; Spotka-
nia Klubu Historii Idei, t. 2, 2004-2007, pod red. nauk. Ewy Śnieżyńskiej-Stolot, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
47 Vide np.: Strefa teorii: sztuka, filozofia, literatura. Jak rodzi się dzieło sztuki? – w po-
szukiwaniu źródeł, redakcja merytoryczna i opracowanie redakcyjne Adriana Zimnowoda, 
tłumaczenie na język angielski Sławomir Konkol, Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek 
Sielecki. Galeria Extravagance, Sosnowiec 2015; Dialog w kulturze, pod red. Marka Szu-
lakiewicza i Zbigniewa Karpusa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 
2003; Rzecz i rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku, pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Ły-
siak, Marcina Lachowskiego, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II, Lublin 2007, seria: Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego – To-
warzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, t. 132; Czło-
wiek, kultura, społeczeństwo. Perspektywa filozoficzna, redakcja Krzysztof Bałękowski, 
Dorota Litwin-Lewandowska, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2016, seria: Mono-
grafia Naukowa – Fundacja na Rzecz Promocji Nauki i Rozwoju Tygiel; Strefa teorii: sztu-
ka, filozofia, literatura. Poza marginesem wspólnoty. Obcy z wyboru, inny z konieczności = 
Theory zone: art, philosophy, literature. Beyond the margin of community. Alien by choice, 
other by necessity, redakcja merytoryczna i opracowanie redakcyjne Adriana Zimnowoda, 
tłumaczenie na język angielski Sławomir Konkol, Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek 
Sielecki. Galeria „Extravagance”, Sosnowiec 2016; Strefa teorii: sztuka, filozofia, literatu-
ra. W labiryncie krytyki artystycznej. O obszarze i granicach interpretacji dzieła sztuki = 
Theory zone: art, philosophy, literature. In the maze of artistic critics. About area and bor-
der of interpretation of the works of art, redakcja merytoryczna i opracowanie redakcyj-
ne Adriana Zimnowoda, tłumaczenie na język angielski Sławomir Konkol, Sosnowieckie 
Centrum Sztuki – Zamek Sielecki. Galeria „Extravagance”, Sosnowiec 2016.
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3. Filozofia spotkania z poezją

Dr Piotr Koprowski w rozdziale pt. Między powierzchnią a głębią 
poetyckiej wypowiedzi zauważył de facto różnicę pomiędzy twór-
czą (poetycką) a nietwórczą (niepoetycką) wypowiedzią ludzką, pi-
sząc następujące słowa w kontekście „logiki” oraz „doświadczeń”, 
podkreślając inny sposób ujęcia świata:

„Ów sposób ujęcia jest jednak zasadniczo odmienny od logiki doświad-
czeń nietwórczych.”

Spotkanie z poezją zatem polega na czymś zupełnie innym, niż na 
spotkaniu ze światem „niepoetyckim”, „nietwórczym”. Przyczynę 
owej inności stanowi osoba poety, czyli z definicji – osoby twórczej.

Dr Piotr Koprowski wyjaśnił nieco dalej ową różnicę (tzw. „upo-
rządkowanie naddane” – termin literaturoznawczy, stosowany w od-
niesieniu do literatury pięknej), twierdząc, że 

„Gdy rozpoczyna się lekturę tekstów, można dostrzec, iż od pewnego 
momentu »istnieją« dwa różniące się od siebie porządki: porządek uwa-
runkowań »zewnętrznych« oraz porządek formowanych utworów”.

Uporządkowanie naddane nie dotyczy li tylko samej sfery języ-
kowej w wierszu, lecz dotyka obszaru sensu (czyli sfery niejako fi-
lozoficznej, pozostającej powyżej poziomu samego języka literac-
kiego), wszak nieco dalej w przywoływanym tu rozdziale pt. Mię-
dzy powierzchnią a głębią poetyckiej wypowiedzi dr Piotr Koprow-
ski stwierdził ogólnie wprost, że
_____________________________
48 O „filozofii spotkania” w obszarze edukacji np. vide: Andrzej Ryk, (Po)nowoczesny pod-
miot w doświadczeniu spotkania. Antropologiczne aspekty pedagogiki spotkania, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006; Maria Jagiełło, Spotkania, które zmieniają. O spo-
tkaniu jako kategorii pedagogicznej i wydarzeniu wychowującym na drodze życia, Oficyna 
Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
49 Np. vide: Antropologia miejscem spotkania i dialogu międzyreligijnego, red. Grzegorz 
Kucza, Grzegorz Wita, Księgarnia św. Jacka, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskie-
go, Katowice 2008, seria: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach, nr 45; Stanisław Mycek, Etyka jako odpowiedzialność. Zarys moż-
liwości i konieczności spotkania rozumu i wiary, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomie-
rzu, Sandomierz 2006.
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„To nie tożsamość językowa wiersza jest najważniejsza. Rzeczywistość 
języka jawi się jako cząstkowa, fragmentaryczna wobec sensu.”.

Filozofia spotkania z poezją urzeczywistnia się w praktyce w po-
nadjęzykowej sferze duchowości, bo ma miejsce w sferze sensów 
(nie chodzi tu wcale o same tylko znaczenia, o sferę językowych 
‘znaczeń’, często potocznie mylonych przecież z ‘sensami’).

Dr Piotr Koprowski przyjął nieco dalej w swoim tekście de facto 
założenie, że

„(...) wiersze współczesnych poetów są zawsze jakąś całością, całością 
wewnętrznie zorganizowaną”.

Autor przedstawianej tu książki nakreślił obszar duchowości (stre-
fę tzw. „doświadczeń wewnętrznych”) w człowieku, wyrażalny po-
etycko (czyli w poezji) poprzez sferę sensów: zarówno tych odczy-
tywalnych wprost, jak i tych nieodczytywalnych od razu, wymaga-
jących głębszej analizy oraz interpretacji, czyli wyjaśnienia ze zro-
zumieniem (po Diltheyowsku rzecz ujmując, w kontekście konkret-
nej historii):

„Czy jednakże wiersze współczesnych polskich twórców posiadają jesz-
cze inną tożsamość, warunkowaną przez odmienne czynniki? Bez wątpie-
nia, tak. »Poza« oraz »pod« wypowiadalnymi sensami i powierzchniowy-
mi kontekstami rozciągają się bowiem niezmierzone przestrzenie sensu 
niewyobrażalnego, zakamuflowanego, nierzadko bardzo trudnego do wy-
artykułowania. »Poza« oraz »pod« wierszami rozpościera się sfera różno-
rakich doświadczeń wewnętrznych”.

Duchowość ludzka pozostaje tajemnicą dla drugiego, innego czło-
wieka. De facto dr Piotr Koprowski w jakiejś mierze zakwestiono-
wał w ogóle możliwość dotarcia do głębokiej sfery rzeczywistych 
sensów wyrażonych przez ludzką duchowość („doświadczenie we-
wnętrzne”), pozostawiając literaturoznawcom do odczytania co naj-
wyżej sferę znaczeń powierzchownych. Osoba ludzka jako „ten 
inny”, jako ów tajemniczy „ty” (czyli nadawca) pozostaje zatem fak-
tycznie poza zakresem percepcji adresata, czyli np. „ja” czytelnika, 
„ja” krytyka literackiego, „ja” literaturoznawcy czy „ja” każdego in-
nego naukowca, który bada utwory poetyckie (to tzw. „bezradność”
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w dotarciu przez adresata do komunikatu otrzymanego od nadaw-
cy – do sensu danego wiersza). Filozofia dialogu, filozofia spotkania 
pomiędzy nimi została tu jasno wyrażona przez dra Piotra Koprow-
skiego w następujących zdaniach:

„Do sfery doświadczenia wewnętrznego, (...) nie ma bezpośredniego 
dostępu, ponieważ nie istnieje możliwość prostego przejścia od rzeczywi-
stości językowej do nie-języka, od fenomenu mówienia do jakiegoś przed-
mówienia. Narzucający się sens powierzchniowy uniemożliwia nierzadko 
dotarcie do przestrzeni wnętrza. W pewnym »momencie« okazuje się, że 
kolejnego kroku »dalej« nie może być, ponieważ byłby on wyjściem poza 
ramy racjonalnej kultury i światopoglądu. Owo »dalej« jawi się w związ-
ku z tym jako zagadka czy tajemnica wiersza, którą można – co prawda –                                                                            
w określony sposób kontemplować, podziwiać, ale która jest zarazem nie-
dostępna. Niedostępna – dodać należy – przed podjętym namysłem anali-
tyczno-interpretacyjnym, jak i po nim. Wyrażając zgodę na tę tajemnicę, 
przyznajemy się niejako do pewnej bezradności w naszej czytelniczej, po-
etyckiej przygodzie”.

Dr Piotr Koprowski, identyfikując właściwą, czyli głęboką tożsa-
mość duchowości nadawcy (poety), która wyraża się w owym wspo-
mnianym wyżej, tajemniczym, nierzadko ukrytym, głębokim sensie 
pisanego komunikatu (utworu poetyckiego), skonstatował w innym 
miejscu ogólnie, że

„Znaczna część współczesnych poetów wprowadza czytelników na 
niwę zmagań sensu powierzchniowego wypowiedzi z głęboką, ukrytą, za-
woalowaną tożsamością utworów. Zmagań czy wręcz konfliktu”.

Nieco dalej dr Piotr Koprowski wyjaśnił (na konkretnym przy-
kładzie) w czym rzecz, jeśli mowa o zmaganiu się powierzchowne-
go znaczenia językowego i głębokiego sensu duchowego (wyjęte-
go wszak z ludzkiej sfery doświadczenia wewnętrznego) w danym 
utworze poetyckim, co można odczytać jako konstatację ogólniej-
szą, dotyczącą poezji:

„Logika utworu zdaje się występować przeciw językowi, przy jednocze-
snym eksponowaniu i dowartościowywaniu doświadczenia wewnętrzne-
go. Wiersz zdaje się silnie wikłać w to ostatnie. Doświadczenie wewnętrz-
ne jawi się jako przyczyna sensu, dosyć ekspansywnego, przedzierającego 
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się przez szczeliny poetyckiego zapisu i stającego się odtąd sensem obo-
wiązującym i koniecznym”.

Autor przedstawianej tu książki wyjaśnił kwestię wyrażenia, eks-
presji owego głębokiego sensu duchowości, czyli doświadczenia 
wewnętrznego, rozumianego jako doświadczenie elementarne, pod-
stawowe, a nawet – pierwotne dla każdej osoby ludzkiej, doświad-
czenia zapisywanego tylko wtórnie w poezji, a uczynił to w nastę-
pującym wywodzie:

„Słowa, które tworzą wewnętrzną przestrzeń wierszy, odnoszą się do 
bardziej »elementarnej« sfery przeżyć i uczuć, niż stan zarysowany w dys-
kursie »powierzchniowym«. »Na powierzchni« kogoś, kto jest twórcą, nie 
widać dramatyzmu, wielkich emocji i uniesień. Natomiast pod powierzch-
nią poetyckiej wypowiedzi, w jej wewnętrznym wymiarze jest zapisane 
inne doświadczenie – doświadczenie swoistej burzy serca i zmysłów. Ono 
właśnie jawi się jako doświadczenie podstawowe”.

Dialog z powierzchniowymi znaczeniami jest zaledwie wstępem 
do dialogu z głębokimi sensami duchowymi, ewokowanymi przez 
poetę w danym utworze.

„Dyskurs »na powierzchni« można odbierać jako swoisty efekt przeżyć, 
uczuć, emocji konstytuujących wewnętrzną przestrzeń utworów. Przeby-
wając więc – czytelnicy i zarazem analitycy – drogę z powierzchni tek-
stów ku strukturze ich głębi, mogą być pewni lub prawie pewni, że pozna-
ją określone doświadczenia »elementarne«, a więc niezwykle cenne, za-
sługujące na uwagę nawet we współczesnych, abstrahujących od uwarun-
kowań aksjologicznych, czasach.”.

4. Filozofia dialogu z poetą

W rozdziale pt. Poeta – nauczycielem? dr Piotr Koprowski posta-
wił pytanie o relację pomiędzy poetą a dobrami wyższymi, zawarty-
mi w określonych wzorcach postaw (tzw. ideałach). W istocie zapy-
tał on tu o wychowawczą funkcję poezji w ogóle:

„Na ile – jeśli w ogóle – poeta działając na specyficznej niwie sztuki 
przybliża, propaguje określone ideały, pokazuje prawdę czy też uczestni-
czy w stanowieniu autorytetów?”.
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Autor skonstatował, że współcześnie jednak funkcja wychowaw-
cza poezji nie jest wypełniana przez wielu poetów doby obecnej:

„Wiele wskazuje na to, że zdecydowana większość poetów obecnie od-
żegnuje się od jakkolwiek pojętej funkcji nauczycielskiej. Najczęściej są 
oni zaabsorbowani poszukiwaniem nowych, oryginalnych środków ar-
tystycznego wyrazu. Starają się nieustannie zaskakiwać, zadziwiać czy 
wręcz szokować czytelnika – odbiorcę”.

Koncentracja na formie komunikatu zastąpiła skupienie się na tre-
ści owego poetyckiego przekazu. W pewnym sensie, można powie-
dzieć, że środek stał się przekazem, tak jak to w latach sześćdziesią-
tych XX wieku określił już Marshall McLuhan (1911-1980), kana-
dyjski medioznawca, teoretyk komunikacji społecznej, w odniesie-
niu do mass-mediów. Jeśli forma zastępuje całą „ludzką” treść prze-
kazu, to zanika funkcja wychowawcza poezji w odniesieniu do dru-
giego człowieka (odbiorcy sztuki, odbiorcy literatury):

„Kiedy współczesny poeta jest mocno zaabsorbowany poszukiwaniem 
»nowości«, wtedy jednostkowy ludzki los nie znajduje się w centrum jego 
zainteresowania. Nie pełni on więc już funkcji przewodnika, przewodni-
ka wskazującego drogę prawdy, dobra, piękna..., po prostu nie odnajdując 
się w tych rolach”.

Prawda, dobro i piękno jako transcendentalia w filozofii tradycyj-
nie są innymi określeniami bytu, całej rzeczywistości, w szczegól-
ności – imionami Boga (Prawdy, Dobra i Piękna). Prawda, dobro                                                                                                                                 
i piękno stanowią swoisty znak rozpoznawczy każdej pedagogiki 
kultury, zatem w tym kontekście autor cytowanej wypowiedzi na-
prowadził czytelnika na sferę wychowawczą, jaką jest każda kul-
tura. Kultura w istocie wychowuje, bo wychowanie zachodzi tyl-
ko i wyłącznie przez kulturę. Grecka paideia oznaczała wszak za-
równo kulturę, jak i wychowanie. W języku łacińskim odpowied-
nikami greckiej paidei są educatio (kształcenie, wychowywanie) 
oraz humanitas (człowieczeństwo). Kultura wychowuje, a wycho-
wanie ukulturalnia. W odniesieniu do poezji można napisać, że po-
ezja (jako część kultury) wychowuje człowieka i ukulturalnia zara-
zem w zakresie literackim (np. pamięci, wrażliwości i wyobraźni). 
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Dobra literatura piękna (arcydzieło literackie) wprowadza człowie-
ka w kulturę (tę wysoką), na co można wskazać za Stefanem Szu-
manem (1889-1972), polskim uczonym, pedagogiem kultury, teore-
tykiem wychowania przez sztukę i literaturę.

Wychowawcza funkcja sztuki, literatury pięknej i nauki (szcze-
gólnie – humanistyki) współcześnie została, w imię przyjętej filozo-
fii relatywizmu, subiektywizmu, praktycznego materializmu i scep-
tycyzmu, zaniechana, a przynajmniej „schowana”, nie eksponuje się 
jej zbyt często, bo bardzo technologiczne, konsumpcyjne, przesyco-
ne technologią czasy nie sprzyjają zbytnio duchowi ludzkiemu i jego 
rozwojowi: 

„W obecnych czasach bardzo rzadko słyszy się odpowiedzi na tzw. py-
tania fundamentalne, a więc »pierwsze«, te, które są »u początków«. Dla-
czego tak jest? Dlatego, iż każda odpowiedź z tego zakresu tematyczne-
go jest przez współczesnych odbierana jako wątpliwa. Pytanie: »jak żyć?« 
jawi się więc jako »nie na miejscu«, nie zadaje się go ani poetom, ani lu-
dziom nauki.”.

Nawiązując aluzyjnie do znanego wiersza ks. Jana Twardowskie-
go (1915-2006) pt. Śpieszmy się („Nie bądź pewny, że czas masz, bo 
pewność niepewna”), dr Piotr Koprowski wskazał na Biblię, religię 
chrześcijańską jako na jedyne w naszej kulturze (chrześcijańskiej) 
uniwersalne, pewne punkty oparcia dla człowieka współczesnego:

„Poza sferą biblijno-religijną nie ma bowiem odpowiedzi całościowych 
i pełnych. Pozostaje jedynie »pewność niepewna«, co potwierdzają nie tyl-
ko wysublimowane, intelektualne analizy, ale i, a może przede wszystkim, 
codzienna, »zwykła« ludzka egzystencja. Czy jednak ów stan rzeczy może 
zaowocować przeświadczeniem, że istnieje tylko w istocie »niepewność 
pewna«, a więc dominacja – mniej lub bardziej pogłębionego – sceptycy-
zmu?”.

Pytanie odwrócone o „niepewność pewną” stanowi w cytowanej 
wypowiedzi nie tylko swoistą grę słów ze znanym wierszem ks. Jana 
Twardowskiego, ale i właściwe, paradoksalne nazwanie po imieniu 
relatywistycznej filozofii sceptycyzmu, która wszak neguje wszyst-
ko, do tego stopnia, że nawet neguje samą siebie (bo skoro się we
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wszystko konsekwentnie wątpi, to również należy wątpić w sam 
sceptycyzm jako metodę, nie ma tu wyjątków dla zasady). W tej 
sytuacji właściwsza okazuje się pozytywnie nastawiona na innych, 
otwarta na sensy filozofia dialogu z drugim człowiekiem (filozofia 
spotkania, także poprzez dzieła kultury), niż wewnętrznie sprzeczny 
sceptycyzm, zamknięty w istocie zupełnie na innego człowieka, sam 
z siebie negatywny i wyłącznie do negacji wszystkiego prowadzący, 
uniemożliwiający jakikolwiek sensowny dialog, zaprzeczający spo-
tkaniu poprzez kulturę (nie, bo nie – i na tym koniec).

Pytanie o zapośredniczoną w dziele sztuki relację pomiędzy „ja” 
(odbiorcą) i „ty” (nadawcą) dotyka kwestii tzw. współtworzenia 
(konkretyzacji, aktualizacji) przez odbiorcę (w przeżyciu i pozna-
niu) dzieła sztuki. Dr Piotr Koprowski zapytał o to w inny sposób          
i odpowiedział sobie tak:

„Wydaje się, że dzieło sztuki powinno konstytuować się nie tylko dzię-
ki postawie odbiorcy.”.

Konstytuowanie tzw. „przedmiotu estetycznego” w umyśle od-
biorcy, np. obrazu (pojęcie Romana Ingardena [1893-1971]) nie jest 
tożsame z dziełem sztuki rozumianym jako sam przedmiot fizyczny 
(np. tu: malowidło pojmowane jako zestaw użytych pigmentów farb, 
rozpostarte płótno, blejtram itd.). Trzeba mieć świadomość warstw 
dzieła sztuki, aby moc je właściwie rozumieć i o nim rozprawiać. 
Podobnie rzecz się ma z dziełami poetyckimi. Dr Piotr Koprowski 
napisał nieco dalej:

„Poważnym zagrożeniem jest też coraz częstsze wątpienie w adekwat-
ność myśli (poznania) w odniesieniu do rzeczy (rzeczywistości), a więc – 
w możliwość ustalenia wspólnego podmiotom komunikacji słownika czy 
chociażby mini-słownika.”.

A zgodnie z klasyczną definicją – prawda jest zgodnością pozna-
nia i rzeczy (veritas est adaequatio intellectus et rei – św. Tomasz            
z Akwinu50). Podstawą dialogu międzyludzkiego pozostaje zawsze 
nierelatywistyczne, właściwie rozumiane pojęcie prawdy, w du-
chu klasycznej filozofii. Powrót do klasycznej, nierelatywistycznej 
definicji prawdy (jako antidotum na relatywistyczny, nihilistyczny
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w gruncie rzeczy sceptycyzm, zwany obecnie dla niepoznaki tzw. 
„filozofią krytyczną”) należy łączyć w sferze sztuk pięknych (a więc 
i w sferze literatury pięknej) z klasycznym rozumieniem piękna jako 
zgodnej harmonii, właściwej proporcji, jako tego, co wzrusza, za-
chwyca lub wzbudza grozę? Dr Piotr Koprowski zapytał (retorycz-
nie) w tym kontekście:

„Czy trzeba zacząć kontestować coraz bardziej upowszechniany »do-
gmat« mówiący o tym, że dzieło nie powinno być piękne (w rozumieniu, 
jakie nadawano pięknu w czasach poprzedzających romantyzm)?”. 

I odpowiedział sam sobie poniżej twierdząco także i na to pyta-
nie, pisząc wprost: 

„(...) nie tylko można, ale wręcz powinno się – w moim przekonaniu – 
udzielić odpowiedzi twierdzącej.”.

Autor przedstawianej tu książki napisał w duchu filozofii spo-
tkania o pozytywnej powinności współczesnego poety wobec czy-
telnika, o budowaniu pozytywnej, empatycznej relacji między „ja” 
nadawcy a „ty” odbiorcy i vice versa, de facto dla ukazania pięk-
na, dobra i prawdy o człowieku i transcendentnym, Niewidzialnym 
Bogu (Prawdzie, Dobru i Pięknie), wbrew nihilizmowi filozoficz-
nych sofistów, a zgodnie z klasyczną metafizyką, czyli nauką o bycie
_____________________________
50 „Cum enim veritas intellectus sit adaeqatio intellectus et rei, secundum quod intellec-
tus dicit esse quod est vel no nesse quod non est” (Tomasz z Akwinu, Summa contra genti-
les I, 59 oraz podobne sformułowanie znajduje się w jego dziele pt. De veritate 1,1). Vide: 
Tomasz z Akwinu, Dysputa o prawdzie. Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestia 1, prze-
kład Aleksander Białek, tekst przekładu przejrzeli Mieczysław A. Krąpiec OP, Andrzej Ma-
ryniarczyk SDB, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu – Katedra Metafizyki KUL, Lu-
blin 2018, seria: Teksty, Przekłady, Komentarze; idem, Kwestie dyskutowane o prawdzie, 
t. 1, przełożył Adam Aduszkiewicz, Leszek Kuczyński, Jacek Ruszczyński, „Antyk”, Kęty 
1998, seria: Biblioteka Europejska – Antyk; idem, Kwestie dyskutowane o prawdzie, t. 2, 
przełożył Adam Aduszkiewicz, Leszek Kuczyński, Jacek Ruszczyński, przekład przejrzał 
i zredagował Mikołaj Olszewski, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1998, seria: Biblioteka Euro-
pejska – Antyk; idem, Summa filozoficzna (Contra gentiles), Ks. 1 i 2, przekład z wydania 
łacińskiego dokonanego na rozkaz papieża Leona XIII, „Wiadomości Katolickie”, Kraków 
1930; idem, Summa filozoficzna (Contra gentiles), Ks. 3, przekład z wydania łacińskiego 
dokonanego na rozkaz papieża Leona XIII, nakładem „Wiadomości Katolickich”, Kraków 
1933, idem, Summa filozoficzna (Contra gentiles), Ks. 4, przekład z wyd. łacińskiego doko-
nanego na rozkaz papieża Leona XIII, nakładem „Wiadomości Katolickich”, Kraków 1935.
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uwzględniającą wszak transcendentalia:
„Wiele wskazuje na to, że szansa na to tkwi w zwykłej, elementarnej 

empatii, która podawana nawet w niewielkiej »dawce« może zdjąć war-
stwę smutku i szarzyzny z ludzkiego losu. Starając się kogoś innego zrozu-
mieć, okazując życzliwość, człowiek otwiera drugiemu człowiekowi pew-
nego rodzaju przestrzeń nadziei. Byłoby dobrze, gdyby tego rodzaju prze-
strzeń nadziei otwierali również przed czytelnikami poeci. Byłoby dobrze, 
gdyby poeci nie dawali, jak Gorgiasz z Leontinoj, niezłomnego świadec-
twa temu, że nie ma nic. Byłoby dobrze, gdyby nie odbierali nadziei. Było-
by dobrze, gdyby przynajmniej podjęli na kartach swoich dzieł próbę wal-
ki o możliwość głębszego sensu. Wyartykułować taką możliwość ozna-
cza już wyjść poza sferę »widzialnego«. (...) Gdyby [poeci – dop. M.M.T.] 
zwątpili w zwątpienie, metafizyka z jej pytaniami o fundamentalnym dla 
jednostki ludzkiej znaczeniu nie zostałaby unieważniona, wzięta w nawias 
i »odstawiona na bok«. A jeśli »pozostałaby« metafizyka, byłaby i nadzie-
ja. (...) Twierdząc więc, że nic nie istnieje, godzi się zarówno w metafizy-
kę, jak i w nadzieję.”.

Dr Piotr Koprowski  nakreślił pozytywny, kulturotwórczy, poezjo-
twórczy, nadziejotwórczy program dla poezji współczesnej w duchu 
swoistej „komunikacyjnej”, „dialogicznej” filozofii spotkania zako-
rzenionej w metafizyce, czyli klasycznej filozofii bytu:

W tej sytuacji warto, w imię życzliwości dla czytelników, poprosić po-
etów o to, by przynajmniej starali się powstrzymywać od szyderstwa. Owo 
powstrzymywanie się od szyderstwa może stać się początkiem »dobrej« 
narracji, narracji przynoszącej pocieszenie, »katharsis«, wyzwolenie... Po-
jawi się więc – innymi słowy – określony sens, ujęty w normy ładu i ra-
cjonalności. Sens ten może być – w przypadku poezji – pojmowany ina-
czej nie tylko w odniesieniu do różnych typów zbiorów poetyckich, lecz 
również do każdego pojedynczego wiersza. Pojedynczy wiersz lub tomik 
może transcendować sens zamierzony przez poetę. I to jest, jak się wyda-
je, optymalne rozwiązanie dla twórcy i odbiorcy. Dochodzi bowiem do ich 
spotkania, odbywa się komunikacja. (...) Nie sposób, moim zdaniem, par-
tycypować w sferze sztuki, tworzyć dzieł z jej zakresu (a więc i tomików 
poezji), nie sposób być twórcą i odbiorcą sztuki w przypadku, kiedy po-
mija się jej wymiar metafizyczny. Co więcej, nawet dyskurs podważają-
cy znaczenie metafizyki (np. swobodna »gra« poety, »gra« znaczeniami, 
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formą) nie może w istocie się obejść bez wypracowanych przez nią pojęć, 
m.in. takich, jak: byt, rzeczywistość, sens, istota rzeczy. (...) Zarówno two-
rzenie, jak i odbiór poezji wymagają specyficznej postawy, postawy otwar-
tej, wrażliwej, empatycznej, nieprzyjmującej wszystkiego bezkrytycznie, 
ale szukającej rozumienia i starającej się uchwycić choćby metafizyczną 
»nić«.”.

Obraz człowieka w analizowanych przez dra Piotra Koprow-
skiego tomikach wierszy szeroko rozumianych „poetów współcze-
snych”, tj. poetów XX wieku i początku XXI wieku wiąże się z uwi-
kłaniem we własną sytuację egzystencjalną oraz w poszukiwanie re-
lacji „ja”-„ty” (np. relacji miłości), wszak nie zawsze w pełni urze-
czywistnionej. W rozdziale pt. Don Juan cytowany tu autor mono-
grafii napisał:

„Człowiek jest – w ich ujęciu – w dużym stopniu kimś uwikłanym, uwi-
kłanym w teatr egzystencji, słów, w mit samorealizacji, samouwielbienia, 
w zniewalającą go kulturę, wreszcie w erotyzm i seks. Uwikłanie w ero-
tyzm i seks można postrzegać m.in. jako następstwo szukania miłości.”.

O relacji „ja”-„ty” zwanej miłością (czyli o najsilniejszej z po-
zytywnych relacji międzyosobowych, jakie w ogóle istnieją, także       
w sferze duchowej) dr Piotr Koprowski w przedstawianej monogra-
fii w kontekście ekspresji owej relacji w poezji (dziele poetyckim) 
napisał nieco dalej następująco, parafrazując zdania Alberta Camu-
sa (1913-1960):

„Jeśli więc – innymi słowy – dane dzieło, tomik czy nawet pojedynczy 
wiersz przekazuje »mniej« doświadczeń osobistych autora, jawi się jako 
niezwykle bogaty w sensy, które można »odszyfrować«. Zaryzykowałbym 
stwierdzenie, że poeci, którzy prezentują postaci podobne do Don Juana, 
mówią »mniej«, wskazując, iż trzeba strzec miłości, rozumianej jako war-
tość »wysoka«. W obrębie tej ostatniej można bowiem doświadczyć peł-
ni, a także łaski i wiary. »Dominuje« – co prawda – przemijające »teraz«, 
ale miłość może mieć i często ma »jutro«. Gdy człowiek utraci miłość, sta-
nie się »ruiną«.”.

W analizowanej tu książce dra Piotra Koprowskiego można zna-
leźć fragment opisu w duchu filozofii spotkania, ale widzianej jakby 



~ 39 ~

w perspektywie filozofii św. Augustyna, u którego wszak zło było 
brakiem dobra. U Koprowskiego ten koncept filozoficzny stał się 
pozornie zupełnie odwrotny: dobro (tu: miłość rozumiana jako do-
bro relacyjne, zaistniałe w wyniku relacji międzyosobowej) nie ist-
nieje, czyli stało się nieobecne, brakuje go, stąd powstaje frustracja, 
rodzaj zła. W pełnej perspektywie filozoficznej widać natomiast, że 
jednak to nie dobro (miłość) jest brakiem zła (frustracji wynikłej                       
z braku miłości albo w ogóle brakiem miłości), ale zło (frustracja) 
jest brakiem dobra (miłości), jak to można rozumieć:

„Nieobecność miłości jest swoistym »brakiem«. Być znowu wiernym 
sobie oznacza konieczność unicestwienia owego »braku«. Unicestwienie 
frustrującego »braku« równałoby się jednak redukcji osobowości. Niewy-
stępowanie »braku« byłoby równoznaczne z niemożliwością zdobycia peł-
nej świadomości własnego »ja«, z utratą dogłębnego poznania samego sie-
bie. Posiadać »brak« to »obcować« ze sobą na wielu płaszczyznach, »pa-
trzeć« w różne strony. Uwzględniając tego rodzaju konteksty, nie sposób 
jednak nie postawić dramatycznego pytania (pytań): kim tak naprawdę jest 
jednostka ludzka i czy wzięty osobno »brak« danej osoby jest jej wrogiem 
czy też sojusznikiem? Wiele wskazuje na to, że jeśli nie chce się wycho-
dzić poza ramy współczesnej poezji i historii idei, nie można udzielić na 
nie jednoznacznej odpowiedzi. Jednoznaczna odpowiedź to bowiem opo-
wiedzenie się po jednej »stronie« i wystąpienie przeciwko »drugiej«. Tym-
czasem człowiek jest nie tylko »utkany« ze sprzeczności, ale wręcz są one 
dźwignią jego egzystencji.”.

Owe „sprzeczności” u człowieka, jak je nazywa dr Koprow-
ski, nie są wcale sprzecznościami, ale tylko przeciwieństwami, 
tak jak w koncepcji Boga u Mikołaja z Kuzy (1401-1464), u któ-
rego pojawił się termin coincidentia oppositorum (tj. ‘współistnie-
nie przeciwieństw’). Tu ów termin Kuzańczyka można zastosować                                     
w odniesieniu do koncepcji człowieka jako tajemnicy metafizycz-
nej. Człowiek nosi w sobie przeciwieństwa, choć jest dobry z natury, 
jednocześnie ma w sobie pierwotną skazę zła w postaci tzw. grzechu 
pierworodnego (chrześcijański termin „grzech pierworodny” można 
wszak tu zastąpić, jak myślę, pojęciem „pierwotnej skazy złem”, by 
był akceptowalny także w filozofii nie-chrześcijańskiej). 
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To właśnie owa pierwotna skaza złem w dobrym (z natury) czło-
wieku staje się przyczyną owej frustracji, kiedy nie dochodzi do po-
wstania owej najsilniejszej, międzyosobowej relacji zwanej miło-
ścią, ponieważ człowiek jest z natury niedoskonały i nosi w sobie 
rozmaite braki, uchybienia, uwikłania w zło świata, które nie do-
prowadzają go do realizacji owego dobra relacyjnego zwanego mi-
łością. Osoba ludzka z natury jednak zwykle dąży do miłości. I to 
pokazują także m.in. przykładowe, cząstkowe analizy dra Koprow-
skiego na gruncie cytowanej przezeń poezji. O tym, że dr Koprowski 
w istocie napisał o owej pierwotnej skazie złem w naturze ludzkiej 
(czyli o swoistym braku zdolności do wytworzenia pozytywnej, naj-
silniejszej relacji międzyosobowej z innymi w postaci miłości) prze-
konuje następujący fragment jego wywodów:

„»Brak« to nie jest jasna strona ludzkiej natury, to oponent, a może na-
wet wróg, sprawiający, że »innego« nie postrzega się w kategoriach ko-
goś bliskiego, nie postrzega jako brata, przyjaciela, powiernika duchowe-
go. »Brak« to element ostatecznie ujarzmiający – w taki czy inny sposób 
– swego nosiciela, wyprowadzający go na manowce egzystencji, »rozmy-
wający« jego odpowiedzialność za własne postępowanie.”.

Czy człowiek jest nosicielem „braku” dobra (innymi słowy: czy 
człowiek nosi w sobie nieobecność dobra) i czy na tym w istocie po-
lega ludzka skaza? Bycie nosicielem (termin postkantowski) ozna-
cza bycie tylko zewnętrznie, powierzchownie przyodzianym w coś, 
co można zrzucić z siebie, jak ubranie (coś zewnętrznego). ‘Nosi-
ciel braku’ oznacza w tym kontekście tylko figurę literacką, bo czy 
można nosić na sobie nic? Wtedy jest się wszak nagim, czyli nic się 
na sobie nie nosi. W metaforycznym sensie analogia ‘nosiciela bra-
ku’ może być tu odniesiona do doświadczenia ludzkiego wnętrza, do 
sfery duchowej, do duchowości człowieka. Jednak ‘nosiciel ducho-
wego braku dobra’ czy też ‘nosiciel duchowego braku miłości’ to 
pomysł dość ryzykowny w filozofii, ponieważ wiąże się z postkanty-
zmem, czyli określoną, idealistyczną filozofią niemiecką XIX wieku 
i późniejszą. Jednak dr Piotr Koprowski wskazuje nieco wcześniej 
de facto na klasyczną metafizykę (obiektywną, realistyczną filozofię 
bytu), której idealistyczny kantyzm oraz idealistyczny postkantyzm
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były jako nurty w filozofii – całkowitym zaprzeczeniem (negowały 
klasyczną metafizykę w rodzaju Arystotelesowskiej i Tomaszowej 
realistycznej filozofii bytu), podobnie jak i bazująca na nich (kanty-
zmie i postkantyzmie) idealistyczna z gruntu aksjologia, czyli tzw. 
filozofia wartości. Niehomologiczne źródła filozoficzne (idealizm 
oraz realizm, obiektywizm i subiektywizm) prowadzą bezpośrednio 
do wewnętrznego pęknięcia w koncepcji człowieka (antropologii fi-
lozoficznej), co pojawia się także, jak rozumiem, w pracy dra Piotra 
Koprowskiego, który nieświadomie czerpie swój system pojęć ba-
dawczych z jaskrawo niehomologicznych źródeł filozoficznych (np. 
całkowicie obcy klasycznej metafizyce i zupełnie z nią sprzeczny 
jest termin „wartość” czy tym bardziej pochodny odeń termin „no-
siciel wartości”). Dobro to nie to samo, co wartość. Tym bardziej 
ryzykowne filozoficznie są terminy sugerujące wobec człowieka                                                                                                                      
(w ogóle lub tylko u jakiegoś poszczególnego) bycie nosicielem bra-
ku, nosicielem braku dobra. 

Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o stosowany przez dra Piotra 
Koprowskiego termin ‘jednostka ludzka’, który był obecny często 
w redukcjonistycznych, materialistycznych koncepcjach filozoficz-
nych (choć nie zawsze tylko tu). Moim zdaniem, właściwszym był-
by w tym kontekście termin „osoba ludzka” (związany wszak z per-
sonalizmem i filozofią spotkania), wtedy wywód byłby bardziej ho-
mologiczny, spójny wewnętrznie, zintegrowany, ale każdy autor ma 
prawo do wyboru określonej tradycji naukowej czy filozoficznej lub 
szerzej: kulturowej i terminów używanych przez dane nurty filozo-
ficzne, co jednak pociąga za sobą pewne dalsze konsekwencje, im-
plikacje i znaki zapytania.

Być może, badając wątek poetycki modelu osoby lub typu Don 
Juana (uwodziciela) w współczesnej poezji, dr Piotr Koprowski za-
uważył ów swoisty, modelowy redukcjonizm, który cechuje tę cał-
kowicie zredukowaną li tylko do przyjemności erotycznej (lub sek-
sualnej) podmiotu postawę człowieka, całkowicie instrumentalnie, 
przedmiotowo traktującego innego człowieka (uwodzone kobie-
ty), co wynika z praktycznego odrzucenia przezeń Transcendencji 
na rzecz spraw (osobistych korzyści) doczesnych, przyziemnych, 
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fizycznych, materialnych, konsumpcyjnych, przyjemnościowych, 
przez co zostaje uwięziony, zatrzymany w pułapce bez wyjścia, swe-
go rodzaju „labiryncie” moralnym (albo samoistnie zaciskającej się 
pętli etycznej niemożności), z którego nie ma uwolnienia, a który 
w ostateczności prowadzi do tragicznego, dezintegrującego, etycz-
nego nihilizmu (i w konsekwencji – całkowitego zaniku moralno-
ści osoby). Oczywiście, dr Piotr Koprowski posłużył się tu obrazem 
Don Juana we współczesnej poezji, ale te kreowane postawy don-
żuańskie można spróbować ekstrapolować w pewnym sensie tak-
że i poza literaturę piękną, na rzeczywistość ludzką, na życie kon-
kretnych osób, które upadły w obliczu systemowej degradacji spo-
łecznego porządku moralności w ogóle (powszechnego relatywizmu 
moralnego). Oto dowód w postaci istotnych fragmentów dłuższego, 
racjonalnego wywodu dra Piotra Koprowskiego:

„Uwodziciel nie szuka głębszych, religijno-metafizycznych uwarun-
kowań ludzkiego życia. (...) Nie kontestuje religijności, wiary i oparte-
go na nich poznania. On po prostu kroczy inną drogą: odnajduje szczę-
ście nie w duchowej kontemplacji, lecz w uszczęśliwianiu poznanych ko-
biet. Uszczęśliwianiu – dodać należy – z jego punktu widzenia (...). Czyta-
jąc współczesne utwory, można odnieść wrażenie, że Don Juan pozostaje 
w znacznej mierze niewiadomą. Nie zna do końca własnej natury, nie zna 
konstytuujących ją czynników. Nie zna, a więc nie chce owego »niezna-
nego« w sobie unicestwiać. Jest przeto w nim zainteresowanie i jego brak, 
zgoda i niezgoda, autentyzm i sztuczność, porywy serca i chłodna kalku-
lacja, szlachetność i nienawiść. On nie kocha, ale na pewno zachowuje się 
jak zakochany. W specyficzny sposób uszczęśliwia, nie otrzymując jednak 
daru szczęścia. Jego życie może być w związku z tym postrzegane jako od-
zwierciedlenie pewnego stanu niemożności, niemożności połączenia skoń-
czoności z nieskończonością, uchwytnego z nieuchwytnym, siły z bezsil-
nością. To zaś jest wyraźną zapowiedzią sytuacji tragicznej: człowiek po-
rusza się w labiryncie wielu dróg, ale może ostatecznie wybrać tylko jed-
ną spośród nich, rezygnując z pozostałych. Po dokonaniu wyboru jednej 
z dróg, zacznie nią kroczyć, dochodząc jednak – jako istota »skończona« 
– na powrót do... rzeczonego labiryntu. Synteza otaczających go przeci-
wieństw jest w tej sytuacji niemożliwa. (...) Mając przed sobą kilka dróg, 
można wybierać. Jakiego rodzaju są to jednak wybory? Wiele wskazuje na 
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to, że w głównej mierze takie, które przynoszą jakieś rozstrzygnięcia i ta-
kie, które eliminują błędy i ułomności (przynajmniej ich część) bądź je 
tak czy inaczej akceptują. W przypadku, kiedy dany człowiek nie stara się 
walczyć z tym, co ułomne i błędne, wtedy jego życie staje się jednak co-
raz bardziej zaniedbane i coraz mniej ukierunkowane na pozytywy. Zaczy-
na się w tej sytuacji zarysowywać perspektywa nihilistyczna. Czy poetycki 
Don Juan może być rozpatrywany pod tym kątem? Chyba tak. (...) Postaci 
kreowane na Don Juana nie mogąc czasem nawet zrobić za siebie rachun-
ku sumienia, liczą na to, że uczyni to ich alter ego. Podejmowane przez 
nich [literackich Don Juanów – dop. M.M.T.] działania są czymś złudnym, 
nie przyczyniają się do wzmocnienia ich wewnętrznej integralności, lecz 
do dezintegracji tej sfery. Egzystencja w ich wydaniu zaczyna przypomi-
nać bezimienną maskaradę. (...) Można w związku z tym się zastanawiać, 
czy oprócz postaci literackich, również realnie żyjące osoby nie przesu-
wają się w czasach współczesnych w kierunku Don Juana, »specjalisty« 
od wielu miłostek. (...) W przypadku Don Juana wolność wyboru stała się 
znakiem niewierności. Można powiedzieć chyba, że winę za ten stan rze-
czy ponosił nie tylko ów uwodziciel, ale i porządek społeczny, w którym 
to, co stało na straży ładu i przyzwoitości, zostało zdegradowane.”.

Tak w duchu filozofii spotkania, filozofii dialogu, a zarazem                  
w pespektywie personalizmu dr Piotr Koprowski ujął kwestię mi-
łości rzeczywistej, prawdziwej (głęboko zakorzenionej w wolności 
osoby, bezinteresownej, wiernej, realnej także w planie duchowym, 
a nie tylko cielesnym), przeciwstawionej donżuańskim, niewiernym 
miłostkom iluzorycznym, pozornym, udawanym, teatralnie odgry-
wanym, wiarołomnym, z założenia niejako fałszywym, ukazywa-
nym „na pokaz” (tak naprawdę to interesownym, instrumentalizują-
cym innego człowieka, redukującym kobietę li tylko do środka, rze-
czy, przedmiotu – źródła męskiej przyjemności, kolejnych, erotycz-
nych doznań i seksualnych doświadczeń, czynom w istocie niewol-
niczym, niemal zwierzęcym, fizjologicznym, a zarazem całkowicie 
przedmiotowo zniewalającym inną osobę i jej wolność):

„Kiedy natomiast wierzy się, że będąc z drugim »ja«, jest się z całym 
światem i nie porzuca się go, doświadcza się miłości. Przeświadczenie to 
jest ściśle związane z fenomenem wolności. Aby jednostka była auten-
tycznie wolną, musi najpierw odnaleźć siebie w drugim człowieku. Don 
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Juan swoim postępowaniem zaprzeczał miłości czy też – precyzyjniej 
rzecz ujmując – miłości chrześcijańskiej, zgodnie z ideą której należy ko-
chać bliźniego nie ze względu na pragnienie uwzniośleń, lecz bezintere-
sownie. (...) Wolność zwraca się przeciwko temu, kto tracąc wiarę w pięk-
no, harmonię i bezinteresowność świata, chce go za wszelką cenę »zdo-
być«, zwielokrotniając swe wysiłki. Nie jest się też wolnym, kiedy odrzuca 
się »wyższe« istnienie bądź też akceptuje »bylejakość« własnej egzysten-
cji. Don Juan, szukający radości i spełnienia w ilości, preferujący jedynie 
skuteczność i doraźność celów, nie partycypował więc w wolności, lecz 
oddał się w swoistą niewolę. Wszedł na drogę absurdu, uważając wszyst-
kie doświadczenia za równowartościowe, a więc tym samym za »neutral-
ne«, obojętne, a zarazem starając się nieustannie zwiększać ich liczbę. Mi-
łość nie mogła w związku z tym się narodzić (...). Miały miejsce jedynie 
ciągle nowe przygody miłosne. Pełniły one funkcję narkotyku, a uczestni-
czące w nich kobiety były Don Juanowi obce. (...). Poetycki Don Juan nie 
wierzył w ład świata, ciągle podtrzymywany przez ludzi i normy społecz-
ne. (...)”.

5. Personalizm w poezji (filozofia człowieka w poezji – personali-
styczna koncepcja poety) 

Dr Piotr Koprowski ostatni rozdział swojej książki poświęcił po-
stawie (osobie) dandysa w poezji. Szczególny model człowieka, ja-
kim jest dandys (jak rozumiem, dobrze wychowany, perfekcyjny 
dżentelmen, oryginalny człowiek „z klasą” poszukujący nowych 
rozwiązań w swoim życiu), różni się jednak od modelu człowieka-
artysty, kierującego się, jak mógłbym to ująć, głównie zasadą ory-
ginalnych poszukiwań twórczych rozwiązań, ale tylko w zakresie 
swojej sztuki. W XX wieku te dwa modele człowieka miały także 
punkty wspólne, o czym przekonuje Koprowski, jak to odczytuję, 
można wskazać nawet na model artysty-dandysa (w poezji polskiej, 
przynajmniej do pewnego stopnia, zaczął ów model obowiązywać, 
na przykłady konkretne zastosowania tego dandysowskiego modelu 
poety wskazał we właściwy sposób, obszernie zacytowany poniżej, 
autor omawianej tu monografii):
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„Zdaniem Balzaka, nie należy utożsamiać dandysa z artystą. Dandys 
to bowiem jedynie ktoś hołdujący aktualnej modzie, z przyjemnością od-
dający się bezużytecznemu próżnowaniu, poprzez zewnętrzną elegancję 
starający się podkreślić, uwypuklić własną pomyślność materialną. Życie 
artysty jest natomiast wypełnione wieloma zajęciami, a jego wygląd ze-
wnętrzny i sposób bycia odzwierciedlają głębię wnętrza, odsłaniają wy-
miar duchowy egzystencji. Artysta, w przeciwieństwie do dandysa – mod-
nisia, jawi się jako arystokrata ducha. (...) W drugiej połowie XIX w. (...) 
[w] dandysie dostrzeżono nosiciela oryginalnych, twórczych idei, osobę 
nieprzeciętną, wyrafinowaną, ujmującą życie w kategoriach dzieła sztu-
ki. (...) Dandyzm zaś jawi się jako »najwyższe wcielenie piękna«, a więc 
można nadać mu wymiar religijny. Dandys jest kimś, kto pomimo nieza-
leżnego charakteru żyje w realiach rygoru samodoskonalenia i autokre-
acji. Jego życie staje się w efekcie dziełem sztuki. Sztuki – dodać należy 
– niezaangażowanej. (...) Dandyzm nie zniknął również w XX w. Wprost 
przeciwnie: umocnił się na niwie artystycznej, zyskując szerszy, niezwią-
zany z określoną specyfiką kulturową i materialną, wymiar i ekspresję.                      
W ubiegłym [XX] stuleciu, zwłaszcza w jego drugiej połowie, stało się ja-
sne, że dandyzm wynika przede wszystkim z potrzeby tej ostatniej [ekspre-
sji – dop. M.M.T.]. Za to zaś, co pozwala odróżnić »zwykłą« formę eks-
presji od dandyzmu uznano indywidualne predyspozycje artysty, m.in. ta-
kie, jak: zakres wrażliwości estetycznej, stopień partycypacji w normach 
i regułach życia społecznego, poziom autokreacji. Widać to w całej zło-
żoności również w polskiej poezji współczesnej, naznaczonej w określo-
nym stopniu dandyzmem. (...) W przestrzeni poezji dandysowskiej spotkać 
można wiersze o podniosłym, czasem wręcz patetycznym charakterze. Jest 
to sygnał, że traktują one o sprawach poważnych. (...). Z drugiej jednak 
strony, mocny sygnał, świadczący o powadze materii, może jawić się jako 
zbyt silny, by traktować go »na serio«. Jeżeli chce się zachować elemen-
ty dandyzmu, należy powściągnąć, na tyle, na ile to możliwe patos. War-
to więc spróbować (...) odrzucić zarówno dandysowskie uwznioślenie, jak      
i postawę skandalizowania na wzniosłości. Co z tego wyniknie? Na pewno 
pozostanie sposób mówienia, będący dandyzmem. Jakie są cechy charak-
terystyczne owej narracji? Chyba określona frywolność w kwestiach waż-
nych i egzaltacja w tym, co w istocie jest banalne. (...) Poeta wpisujący się 
bowiem, choćby tylko w minimalnym stopniu, w nurt poezji dandysow-
skiej, odsłania czasem, może dla żartu, z elegancką nonszalancją fragment 
autentycznego dramatu, bólu istnienia, udręki, cierpienia, załamania. (...) 



W wierszach dandysowskich, w licznych egzaltacjach gubi się powaga tre-
ści. A przecież to właśnie powaga jawi się jako swoista gwarancja szcze-
rości i emocjonalnego autentyzmu. Dandyzm jednakże nie pragnie szcze-
rości, podobnie jak nie pragną jej ci, którzy zostali przezeń uwiedzeni. (...) 
Dandysowskie teksty są »podane« przez autorów z poufnością, z emfazą, 
ale i z pewnym dystansem. (...) W wierszach tych (...) sfera estetyki trans-
formuje ludzkie przeżycia i doświadczenia. Odrzucona zostaje zarówno 
tradycyjna powaga, jak i ekstremalne stany odczuwania. Najważniejsza 
okazuje się teatralizacja doznań i chybiona powaga, powaga z przymruże-
niem oka. (...) Pojawiające się »prawdy« są – przynajmniej w jakiejś mie-
rze – nacechowane sztucznością, więc nie mogą być odbierane w pełni »na 
serio«. Dandyzm jest odbiorem rzeczywistości niejako mimochodem, od 
niechcenia. (...) Zachowanie i postępowanie dandysa wiąże się z ekstra-
wagancją, niezwykłością, przesadą, spontanicznością. (...) Dandys zasad-
niczo nie jest zafascynowany zwyczajnością, szarością codziennej egzy-
stencji, mimo że (...) jest w stanie (...) nawet najbardziej prozaiczną czyn-
ność, zachowanie czy też pozbawioną sensu dyskusję podnieść na wyżyny 
emocjonalnych uniesień. (..,) Zazwyczaj dandys jest też apolityczny i da-
leki od wchodzenia na tory myślenia społecznego. Największe zaintereso-
wanie przejawia naturą jednostki ludzkiej, tym, co ją konstytuuje i wyróż-
nia spośród tłumu. Cechuje go swoisty arystokratyzm ducha (...). Styl my-
ślenia, życia i działania dandysa okazuje się umiejętnością niezwykle in-
teligentnego, zręcznego przykrywania trudów i niedostatków egzystencji 
określoną grą, grą pozorów. (...) Najistotniejsze wydaje się pytanie o praw-
dziwą twarz człowieka oraz udzielona nań odpowiedź czy też odpowiedzi. 
(...) Bez – przykładowo – określonej kumulacji sztuczności niemożliwa 
byłaby prawda o duszy. Autorzy stoją na stanowisku, że ową prawdę da się 
odsłonić, »zdejmując« jednak uprzednio określoną maskę lub maski. (...) 
Możliwe jest więc wyjście (...) na spotkanie kogoś (innej jednostki), z kim 
zacznie się rozmawiać, zacznie prowadzić dialog. (...) Z pragnienia kon-
taktu z drugim »ja« może »wykrystalizować się« dandys. Dandys jest za-
wsze oddzielony od tłumu, barwny i samoistny. Cechująca go wyrazistość 
zostaje spotęgowana dzięki podziałowi: tłum – indywiduum. (...). Jednost-
ki, oczekując na relację, niejako wzajemnie się stwarzają. »Ja« stwarza 
»ty«, aby »ty« stworzyło »ja«. Takie działanie usensownia, zdaniem dan-
dysa, ludzkie istnienie w ogólności, a jego – w szczególności. (...) Dan-
dys nie odrzuca, co warto podkreślić, ziemskiej samorealizacji, choć poja-
wiają się u niego również pragnienia o metafizycznej konotacji. Idzie (...) 
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drogami serca, z poprawką na cechujący go dystans. (...) Wierzy, że dozna 
doświadczenia pomiędzy osobami. Zanim to nastąpi, są już określone do-
znania między nim a tym drugim w nim [samym – dop. M.M.T.]. Znaczna 
część wierszy współczesnych polskich poetów zdaje się wyrastać z dandy-
zmu. Egzystencjalne doznania ułomności, niedoskonałości świata i ból ist-
nienia jednostki ludzkiej, rozczarowanie, pustkę przetworzyli oni w arty-
styczną kreację. (...)”.

Dr Piotr Koprowski prawidłowo nakreślił w cytowanych in exten-
so fragmentach dłuższej wypowiedzi ogólny problem dandyzmu 
artystycznego (pozerstwa artystycznego) w szeroko rozumianej, 
współczesnej poezji polskiej, podstawowe cechy składowe mode-
lu dandysa-artysty, artystycznego pozera, węziej: literackiego poze-
ra, które ujawniają się w twórczości poetyckiej danego autora. Taki 
ogólny zarys zagadnienia dandyzmu artystycznego, węziej: dandy-
zmu literackiego, a w szczególności: dandyzmu poetyckiego, uwa-
żam za użyteczny dla badaczy nie tylko literatury, ale humanistyki. 
Antropologia literatury stanowi tu dla dra Piotra Koprowskiego tyl-
ko przykładowe pole badawcze, bowiem jego wnioski zdają się iść 
dalej, niż tylko w obrębie samej literatury. Tu chodzi generalnie o fi-
lozofię człowieka, o ogólną koncepcję człowieka oraz o poszczegól-
ne modele bycia człowiekiem współcześnie. Punktem dojścia rozu-
mowania dra Piotra Koprowskiego, tak czy inaczej, pozostaje naj-
istotniejsza relacja międzyosobowa, międzyludzka: „ja”-„ty”, a za-
tem centralny problem filozofii spotkania, filozofii dialogu, o której 
napisano powyżej, a do której to wprowadzenia zabrakło mi w za-
sadniczym tekście autora, stąd to konieczne uzupełnienie.

Piotr Koprowski w swoim rozdziale o historii idei wspomniał o 
zasadzie „bisocjacji” (czyli podwójnej asocjacji) jako jednej z tech-
nik twórczego myślenia. Zastanawiając się nad genezą powstawania 
nowych idei (nowych koncepcji), przy okazji analiz zależności ludz-
kiego poznania (intelektu oraz intuicji), jakby kontekstowo przywo-
łał obszar tak bliski poetom: domenę tworzenia (bo ‘poeta’ wywodzi 
się wszak z języka greckiego, w którym to języku oznacza: ‘twór-
cę’). Bisocjacja jest swoistym wewnętrznym „dialogiem” (de facto: 
monologiem) poety, w którym kontaminuje on różne rzeczywistości
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oraz różne techniki tworzenia. Przywołane powyżej sfery filozofii 
dialogu, filozofii spotkania, teorii komunikacji – w sposób niejako 
naturalny nadają się do zastosowania w zakresie analiz genezy po-
wstawania poezji oraz samych jej treści. Czytanie poezji jest także 
swoistym dialogiem z poetą, bo czytelnik wzbudza w sobie (aktu-
alizuje i konkretyzuje) owe pierwotne asocjacje, jakimi kierował się 
autor (poeta) przy pisaniu danego utworu oraz dodaje nowe, wtór-
ne, własne skojarzenia do czytanego tekstu np. wiersza. W ten spo-
sób w klasycznej teorii odbioru dzieła literackiego autorstwa Roma-
na Ingardena mieści się również owa filozofia dialogu, filozofia spo-
tkania i teoria komunikacji międzyludzkiej, o których już była mowa 
wyżej.

Wychowanie osoby przez poezję i poezja jako czynnik wprowa-
dzenia do kultury (tzw. paideia poetycka) to całkiem osobne za-
gadnienia, zaledwie tu pośrednio zasygnalizowane, ale zupełnie 
nie podjęte w przedstawionej monografii dra Piotra Koprowskiego, 
więc być może byłby to odrębny temat na osobną książkę.

Warto byłoby również przyszłe badania nad obrazem (ideą, mode-
lem) człowieka w literaturze pięknej, a w szczególności we współ-
czesnej poezji polskiej oprzeć, poza filozofią spotkania czy filozofią 
dialogu, również na filozofii osoby (personalizmie), tym bardziej, że 
autor monografii dał sygnały do tego, że skłania się ku tej filozofii, 
nie tylko sporadycznie używając terminologii ‘osoba’, ale i odwo-
łując się do konkretnych nazwisk filozofów (o. Mieczysława Alber-
ta Krąpca, Piotra Jaroszyńskiego) z tzw. lubelskiej szkoły filozoficz-
nej, którzy nie tylko o realizm metafizyczny opierają swoje badania, 
ale także o personalizm.

Dzieła personalistów oraz dzieła o personalizmie są dość dobrze 
reprezentowane w języku polskim. Warto w tym miejscu wskazać 
na podstawowe monografie o personalizmie, które można by wziąć 
pod uwagę, konstruując w przyszłości podbudowę filozoficzną ba-
dań z zakresu antropologii literatury, szczególnie zaś badań nad ob-
razem człowieka (osoby ludzkiej) we współczesnej poezji polskiej.

Personalizm, jako osobny, nazwany tak, nurt filozoficzny, poja-
wił się w XIX wieku, np. pisali o nim Walt Whitman (1819-1892)51,
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Borden Parker Bowne (1847-1910)52, czy np. polski filozof mesjani-
styczny Wincenty Lutosławski (1863-1954)53.

Emigracyjny filozof rosyjski Mikołaj Bierdiajew, właściwie: Ni-
kolaj Aleksandrovič Berdâev (1874-1948) stał się jednym z prekur-
sorów chrześcijańskiego personalizmu prawosławnego54.

Do francuskich klasyków personalizmu katolickiego XX wieku 
zalicza się dwóch filozofów – Jacquesa Maritaina, tj. Jakuba Marita-
ina (1882-1973)55 oraz Emmanuela Mouniera (1905-1950)56.
_____________________________
51 Vide: Walt Whitman, Demokracja i personalizm, przełożył i opracował Bogumił Gacka, 
nakład: Bogumił Gacka, Lublin 1994.
52 Vide: Borden Parker Bowne, Personalizm, przekład Bogumił Gacka i Jan Kłos, Czas, 
Lublin 1994.
53 Wincenty Lutosławski pisał swoje dzieła o personalizmie także po hiszpańsku i wyda-
wał je w innych krajach (stąd pisownia jego nazwiska brzmiała tam Lutoslawski, bez pol-
skiego znaku diakrytycznego „ł”. Vide: Wincenty Lutoslawski, El personalismo (un nuevo 
sistema de filosofia), El Correo, Madrid 1887. Na temat filozofii W. Lutosławskiego, także                                                                                     
o elementach jego personalizmu pisał Wit Jaworski (ur. w 1944 r.), vide: Wit Jaworski, 
Eleuteryzm i mesjanizm. U źródeł filozofii społecznej Wincentego Lutosławskiego, Abrys, 
Kraków 1994, seria: Biblioteka „Końca Wieku”.
54 Vide: Mikołaj Bierdiajew, Niewola i wolność człowieka. Zarys filozofii personalistycz-
nej, przełożył i opracował ks. Henryk Paprocki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2003, seria: Bi-
blioteka Europejska – Antyk.
55 Vide np.: Jakub Maritain, Humanizm integralny. Zagadnienia doczesne i duchowe no-
wego świata chrześcijańskiego, Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, Londyn 1960, 
seria: Biblioteka Polska. Seria Niebieska t. 14; idem, Humanizm integralny. Zagadnienia 
doczesne i duchowe nowego świata chrześcijańskiego, Zbliżenia, [Warszawa 1981]; Jacqu-
es Maritain, Nauka i mądrość, przekład Marjana Reutta, Rój, Warszawa [1936]; idem, Na-
uka i mądrość, autoryzowany przekład Marjan Reutt, De Agostini, Altaya, Warszawa 2004, 
seria: Arcydzieła Wielkich Myślicieli; idem, Nauka i mądrość, przełożył Marian Reutt, 
przedmowa Tomasz P. Terlikowski, wyd. 2. popr., Fronda, Apostolicum, Warszawa – Ząb-
ki 2005; idem, Sztuka i mądrość, przełożyli K. i K. Górscy, Fronda, Warszawa 2001, se-
ria: Biblioteka Frondy; idem, Drogami klęski, Oficyna Polska, Warszawa [1942]; idem, 
Drogami klęski, w przekładzie Czesława Miłosza, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2018; 
idem, Pisma filozoficzne, przekład z ang. Janiny Fenrychowej, wprowadzenie Jerzy Turo-
wicz, „Znak”, Kraków 1988; idem, Człowiek i państwo, przełożył Adam Grobler, Wydaw-
nictwo Znak, Kraków 1993, seria: Biblioteka Myśli Politycznej – Ośrodek Myśli Politycz-
nej; idem, Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej, przekład Jaro-
sław Merecki, wprowadzenie Tadeusz Styczeń, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001; 
idem, Łaska i człowieczeństwo Jezusa, przełożył i opracował Arkadiusz Ziernicki, S. K. 
Fronda, „Apostolicum” Warszawa – Ząbki 2001, seria: Biblioteka Frondy; idem, Trzej re-
formatorzy. Luter, Kartezjusz, Rousseau, przełożył Konstanty Michalski, wstęp Paweł Li-
sicki, wyd. 2. popr., Fronda, Apostolicum, Warszawa – Ząbki 2005; idem, Wieśniak znad 
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Jednym ze znanych polskich personalistów XX wieku był lubel-
ski uczony Wincenty Granat (1900-1979)57. Również lubelski uczo-
ny, Stefan Kunowski (1909-1977), pedagog kultury i personalista 
poświęcił personalizmowi chrześcijańskiemu znaczną część swojej 
książki o wychowaniu58.

_____________________________
Garonny. Stary świecki chrześcijanin snuje refleksje à propos czasów współczesnych, prze-
łożył Arkadiusz Ziernicki, wyd. 1., W drodze, Poznań 2017; idem, Refleksje o Ameryce, 
przełożył i opracował Dariusz Góra-Szopiński; słowo wstępne Bronisław Dembowski, Wy-
dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018. Ja-
kub Maritain napisał także wstęp do książki Henry’ego Barsa: vide: Henry Bars, Polityka 
według Jacques Maritain’a, wstęp Jacques Maritain’a, przedmowa Jan Tokarski, przełoży-
ła z francuskiego Jolanta Łoś, Odnowa, Londyn 1969. Jakub Maritain wspólnie z Raissą 
Maritain napisali dwie ważne książki na temat poezji (jedna – niedostępna obecnie w pol-
skim tłumaczeniu) oraz o kontemplacji (ta książka wzbogacona o autorstwo tekstu Mori-
sa Maurina jest dostępna także w przekładzie polskim) – vide: Jacques Maritain und Raïssa 
Maritain, Situation der Poesie, Übersetzung und mit einem Nachwort versehen von Walter 
Warnach, Verlag L. Schwann, Düsseldorf 1950; Jakub i Raissa Maritain, brat Moris Mau-
rin, Kontemplacja w świecie, przełożyli mali bracia Jezusa [et al.], wyd. 2., uzup., „W dro-
dze”, Poznań 2011, seria: Pustelnia – W drodze. O Jakubie i Raissie Maritainach napisał 
osobną książkę m.in. Denise Brihat – vide: Denise Brihat, Życie w świecie a kontemplacja. 
Jacques i Raïssa Maritain – prorocy naszych czasów, tłumaczenie Maria Tarnowska, Wy-
dawnictwo M, Kraków 1993.
56 Vide np.: Emmanuel Mounier, Co to jest personalizm? oraz wybór innych prac, wybór i 
red. Andrzej Krasiński, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 1960, seria „Bi-
blioteka „Więzi”, t. 1; idem, Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wybór innych prac, 
wybór i opracowanie Janusz Zabłocki, tłum. Ewa Krasnowolska, Znak, Kraków 1965, se-
ria: Biblioteka „Więzi”, t. 11.
57 Vide: Wincenty Granat, Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, rozdział 
„Personalizm a dialog ekumeniczny” opracował Stanisław C. Napiórkowski OFMConv, 
Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1985; idem, Personalizm chrześcijański. Teologia oso-
by ludzkiej, redakcja: Halina Irena Szumił, rozdział „Personalizm a dialog ekumeniczny” 
opracował Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, słowo wstępne: Krzysztof Gu-
zowski, Grzegorz Barth, wyd. 2. popr., Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sando-
mierzu, Sandomierz 2018; idem, Osoba ludzka. Próba definicji, red. Krzysztof Guzowski, 
Halina Irena Szumił, wprowadzenie Stanisław Kowalczyk, posłowie Krzysztof Guzowski, 
wyd. 2., poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, seria: Kolekcja Ka-
tedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL.
58 Ta jego klasyczna praca (o liberalizmie, kolektywizmie i personalizmie w systemach 
wychowania) miała wiele wydań, np. vide: Stefan Kunowski, Problematyka współczesnych 
systemów wychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000, seria: Idee, Meto-
dy, Inspiracje.



Ks. Karol Wojtyła (1920-2005)59 poświęcił ujęciom personali-
stycznym i personalizmowi wiele miejsca w swoich pracach z za-
kresu etyki lub antropologii filozoficznej.

Bardzo znany jest personalizm ks. Czesława Stanisława Bartni-
ka (ur. w 1929 r.) reprezentowany w wielu jego dziełach60, taż per-
sonalistyczna filozofia Bartnikowska opisana została przez innych 
badaczy61. To tylko kilka nazwisk najbardziej znanych osób z dłuż-
szej listy badaczy personalizmu, obecnych od wielu lat poprzez swo-
je dzieła w Polsce.

Na temat personalizmu chrześcijańskiego, w tym – personalizmu 
katolickiego w rozmaitych aspektach naukowych pisało wielu pol-
skich autorów z różnych pokoleń, odpowiednio w wieku XX lub już 
XXI stuleciu, m.in. (podano ich tu według kolejności urodzenia, ce-
lowo pominięto zideologizowanych autorów marksistowskich).

Badacze urodzeni w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku: Jan 
Stachniuk (1905-1963)62, Tymon Terlecki (1905-2000)63, ks. Kazi-
mierz Kłósak (1911-1982)64, Aleksander Rogalski (1912-1996)65, ks. 
Józef Majka (1918-1993)66, Adam Rodziński (1920-2014)67, Mie-
czysław Gogacz (ur. w 1926 r.)68.
_____________________________
59 Np. vide: Karol Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, Wydawnictwo WAM, Kraków 
1999; idem, Rozważania o istocie człowieka, wyd. 2., Wydawnictwo WAM, Kraków 2003.
60 Vide: Czesław Stanisław Bartnik, Hermeneutyka personalistyczna, Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski, Lublin 1994; idem, Personalizm, Czas, Lublin 1995; idem, Teologia kultu-
ry, [bez wydawcy], Lublin 1999; idem, Personalizm, wyd. 2. popr. i poszerz., Wydawnic-
two „O.K.”, Warszawa 2000; idem, Personalizm, wyd. 4 uzup., Wydawnictwo KUL, Lu-
blin 2013; idem, Osoba i personalizm, Standruk, Lublin 2012; idem, Personalizm, posło-
wie Krzysztof Guzowski, wyd. 3. poprawione i poszerzone, Wydawnictwo KUL, Lublin 
2008, seria: Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL; idem, Szkice do sys-
temu personalizmu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, seria: Kolekcja Katedry Personali-
zmu Chrześcijańskiego KUL; idem, Teologia i świat osoby, Standruk, Lublin 2008.
61 Vide: Świat osoby. Personalizm Czesława S. Bartnika, redakcja Krzysztof Guzowski, 
Grzegorz Barth, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, seria: Personalizm – Sympozja, t. 4.
62 Vide jego książka z elementami personalizmu: Jan Stachniuk, Wspakultura, Trzaska, 
Evert i Michalski, Warszawa 1948.
63 Vide: Tymon Terlecki, Krytyka personalistyczna, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 
1957; idem, Krytyka personalistyczna; Egzystencjalizm chrześcijański, przedmową opa-
trzył Krzysztof Dybciak, wydanie 1 krajowe, Biblioteka „Więzi”, Społeczny Instytut Wy-
dawniczy „Znak”, Warszawa – Kraków 1987, seria: Biblioteka „Więzi”, t. 58.
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Badacze urodzeni w latach 30. XX wieku: ks. Edmund Morawiec 
(1930-2019)69, Tadeusz Mrówczyński (1930-2011)70  z tzw. warszaw-
skiej szkoły historyków idei, nadto Franciszek Adamski (ur. w 1930 
r.)71, ks. Antoni Siemianowski (ur. w 1930 r.)72, Tadeusz Styczeń (1931-
2010)73, ks. Stanisław Kowalczyk (ur. w 1932 r.)74, ks. Franciszek
_____________________________
64 Vide jego książka z elementami personalizmu: Kazimierz Kłósak, Maritainowa analiza 
stosunku filozofii moralnej do teologii, [bez wydawcy], Lwów 1938.
65 Vide: Aleksander Rogalski, Personalizm katolicki, Drukarnia Uniwersytetu Poznańskie-
go, Poznań 1950.
66 Józef Majka, Filozofia społeczna, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Wro-
cław 1982; idem, Filozofia społeczna, wyd. 2., Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Ar-
chidiecezjalnej, Wrocław 1982.
67 Vide: Adam Rodziński, Na orbitach wartości, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, Lublin 1998.
68 Vide: Mieczysław Gogacz, Wokół problemu osoby, Instytut Wydawniczy „Pax”, War-
szawa 1974.
69 Vide jego książki z elementami personalizmu: Edmund Morawiec, Rola intuicji w przyj-
mowaniu założeń w metafizyce ogólnej u Jakuba Maritaina, Akademia Teologii Katolickiej, 
Warszawa 1974; idem, Intuicja intelektualna w metafizyce ogólnej Jakuba Maritaina. Stu-
dium z historii metodologii metafizyki klasycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008.
70 Vide: Tadeusz Mrówczyński, Personalizm Maritaina i współczesna myśl katolicka, 
Książka i Wiedza, Warszawa 1964.
71 Vide: Franciszek Adamski, Wprowadzenie. Personalizm – filozoficzny nurt myślenia        
o człowieku i wychowaniu, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.
72 Vide: Antoni Siemianowski, Człowiek i wolność, Uniwersytet im. Adama Mickiewi-
cza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, Poznań 2014, seria: Biblioteka Filozo-
fii Chrześcijańskiej, t. 6.
73 Vide: Tadeusz Styczeń, Rozum i wiara wobec pytania: kim jestem?, TN KUL, Lublin 
2001, seria: Prace Wydziału Filozoficznego – Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, t. 85.
74 Vide: Stanisław Kowalczyk, Społeczny personalizm Maritaine’a, KUL, Lublin 1985; 
idem, Polski personalizm współczesny, KUL, Lublin 1986; idem, Wprowadzenie do filozo-
fii J. Maritaina, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1992; idem, Filozofia kultury. Pró-
ba personalistycznego ujęcia problematyki, wyd. 1., Redakcja Wydawnictw KUL WNS, 
Lublin 1996; idem, Filozofia kultury. Próba personalistycznego ujęcia problematyki, wyd. 
1., dodruk, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997; 
idem, Filozofia kultury. Próba personalistycznego ujęcia problematyki, wyd. 2., Wydaw-
nictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005; idem, Człowiek w poszuki-
waniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Wydawnictwo KUL, KUL 2006, 
seria: Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL; idem, Nurty personalizmu. 
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Janusz Mazurek (1933-2009)75, Czesław Głombik (ur. w 1935 r.)76, 
Henryk Piluś (ur. w 1935 r.)77, Józef Czarkowski (1939-1996)78.

Badacze urodzeni w latach 40. XX w.: Marian Szczęsny (1942-
2006)79, Henryk   Kiereś (ur. w 1943 r.)80, Barbara  Kiereś81, Józef     Marsza-
łek (ur. w 1943 r.)82, Wiesław Kozub-Ciembroniewicz (1944-2015)83, 
Edward   Niesyty (ur. w 1946 r.)84, ks. Wacław  Gubała (ur. w 1948 r.)85, 
Jan Galarowicz (ur. w 1949 r.)86, Stanisław Wójcik (ur. w 1949 r.)87.
_____________________________
Od Augustyna do Wojtyły, z posłowiem Krzysztofa Guzowskiego, Wydawnictwo KUL, Lu-
blin 2010, seria: Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL; idem, Persona-
lizm. Podstawy, idee, konsekwencje, z posłowiem Krzysztofa Guzowskiego, Wydawnictwo 
KUL, Lublin 2012, seria: Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL; idem,  
Z problematyki antropologii personalistycznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.
75 Vide jego książka z elementami personalizmu: Franciszek Janusz Mazurek, Alfreda Ver-
drossa i Jacquesa Maritaina koncepcja dynamiczna prawa naturalnego i praw człowieka, 
przedmowa Władysław Piwowarski, POLIHYMNIA, Lublin 1999.
76 Vide jego książka z elementami personalizmu: Czesław Głombik, Metafizyka kultury. 
Grabmann – Maritain – neoscholastyka polska, Książka i Wiedza, Warszawa 1982.
77 Vide jego książka z elementami personalizmu: Henryk Piluś, Człowiek w tomizmie egzy-
stencjalnym. Gilson, Maritain, Chenu, Congar, Heliodor, Łomianki 2004, seria: MeNihil-
Scire Studia Filozoficzne, t. 1.
78 Vide: Józef Czarkowski, Oblicza personalizmów. Konfrontacja antropologii filozoficznej 
E. Mouniera i P. Teilharda de Chardin, Wydawnictwo UMK, Toruń 1994, seria: Rozpra-
wy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
79 Vide: Marian Szczęsny, Personalistyczna filozofia społeczna Antoniego Szymańskiego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005.
80 Vide: Henryk Kiereś, U podstaw życia społecznego: personalizm czy socjalizm?, Polskie 
Wydawawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2001.
81 Vide: Barbara Kiereś, O personalizm w pedagogice. Studia i szkice z teorii wychowania, 
Fundacja „Servire Veritati” Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2009.
82 Vide: Józef Marszałek, Personalizm i pedagogia prewencyjna ks. Jana Bosko, Poligra-
fia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Wydawnictwo Salezjańskie, Kraków-War-
szawa 2010.
83 Vide: Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Konrad Adenauer. Personalizm i tradycjona-
lizm, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000.
84 Vide: Edward Niesyty, Jacques’a Maritaina teoria przełomu psychokulturowego na tle 
nowożytnych teorii myślenia społecznego. Chrześcijanin wobec kultury i historii, Wydaw-
nictwo PP, Poznań 1997, seria: Rozprawy – Politechnika Poznańska, nr 317; idem, Miej-
sce i rola personalistycznej koncepcji społeczeństwa demokratycznego w humanizmie in-
tegralnym Jaques’a Maritaina, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 
2005, seria: Pisma Filozoficzne – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, t. 92.
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Badacze urodzeni w latach 50. XX wieku: ks. Tadeusz Biesaga 
(ur. w 1950 r.)88, Ewa Podrez (ur. w 1952 r.)89, ks. Marek Dziewiec-
ki (ur. w 1954 r.)90, o. Bogumił Gacka MIC (ur. w 1955 r.)91, o. Bo-
nawentura Zygfryd Smolka (ur. w 1957 r.)92, Andrzej Perzyński (ur. 
w 1958 r.)93, Jan Wolski (ur. w 1959 r.)94.
_____________________________
85 Vide: Wacław Gubała, Personalistyczny charakter norm etyki seksualnej według kardy-
nała Karola Wojtyły, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1982.
86 Vide: Jan Galarowicz, Blask godności. O etyce Karola Wojtyły i nie tylko, Wydawnic-
two Antyk – Marek Derewiecki, Kęty 2005, seria: Fundamenta – Antyk, t. 43, Daimonion; 
idem, Paradoks egzystencji etycznej. Inspiracje. Ingarden – Wojtyła – Tischner, Wydaw-
nictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2009, seria: Studia nad My-
ślą Jana Pawła II, vol. 5.
87 Vide: Stanisław Wójcik, Personalizm polityczny. Zarys problemów, Wydawnictwo KUL, 
Lublin 2015; idem, Polskie drogi personalizmu społeczno-politycznego, Wydawnictwo 
KUL, Lublin 2018.
88 Vide np.: Tadeusz Biesaga, Spór o normę moralności, Wydawnictwo Naukowe PAT, 
Kraków 1998, seria: Rozprawy Habilitacyjne – Papieska Akademia Teologiczna w Krako-
wie, nr 13; idem, Personalizm Karla Rahnera a personalizm Karola Wojtyły w sporze z teo-
logią moralną, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 2000; idem, Personalizm wo-
bec kolektywizmu i indywidualizmu, Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Kra-
kowskiej, Kraków 2002.
89 Vide: Ewa Podrez, Moralne uzasadnienie tolerancji. Studium z etyki personalistycznej, 
Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1999.
90 Vide: Marek Dziewiecki, Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w prakty-
ce, Rubikon, Kraków 2003.
91 Vide: ks. Bogumił Gacka MIC, Personalizm amerykański, Redakcja Wydawnictw Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996; idem, Personalizm: prawda, dobro, pięk-
no, wyd. Bogumił Gacka, Warszawa – Lublin – Radom 2001; idem, Znaczenie „osoby”        
w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010; idem, Personalizm trynitarny św. Edyty Stein, 
patronki Europy, Towarzystwo im. Edyty Stein, Wrocław 2017; idem, Personalizm Edy-
ty Stein wobec personalizmu europejskiego, Towarzystwo im. Edyty Stein, Wrocław 2017.
92 Vide: Bonawentura Zygfryd Smolka, Narodziny i rozwój personalizmu, Redakcja Wy-
dawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, seria: Opolska 
Biblioteka Teologiczna, t. 56; idem, Elementy personalistycznego rozumienia tradycji, Re-
dakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, se-
ria: Opolska Biblioteka Teologiczna, t. 92.
93 Vide: Andrzej Perzyński, Personalizm wiary według Jeana Mouroux, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011.
94 Vide: Jan Wolski, Bioetyka w perspektywie personalizmu. Studium w świetle myśli na-
ukowej biskupa Elio Sgrecci, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2008.
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Badacze urodzeni w latach 60. XX wieku: Witold Kawecki (ur.           
w 1960 r.)95, ks. Tadeusz Michałek SCJ (ur. w 1961 r.)96, Edward 
Sienkiewicz (ur. w 1962 r.)97, Krzysztof Witko (ur. w 1963 r.)98, Ro-
bert Skrzypczak (ur. w 1964 r.)99, Marian Szymonik (ur. w 1964 
r.)100, Ireneusz Świtała (ur. w 1964 r.)101, Elżbieta Wasyłyk (ur. w 
1964 r.)102, Krzysztof Wojtkiewicz (ur. w 1964 r.)103, ks. Marian An-
toniewicz (ur. w 1966 r.)104, Ryszard Kozłowski (ur. w 1966 r.)105, o. 
Jerzy Tupikowski CMF (ur. w 1967 r.)106, ks. Piotr Tomasz Goliszek 
(ur. w 1968 r.)107, Wojciech Słomski (ur. w 1969 r.)108.
_____________________________
95 Vide: Witold Kawecki, Ocalić człowieka – ocalić kulturę. Personalistyczna koncepcja 
teologii kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warsza-
wa 2006.
96 Vide jego książka z elementami personalizmu: Tadeusz Michałek, Jacquesa Marita-
ina antropologiczna argumentacja istnienia Boga. Analiza szóstej drogi, Redakcja Wydaw-
nictw KUL, Lublin 1996.
97 Vide: Edward Sienkiewicz, Koncepcja „rewolucji wspólnotowej” w polskiej teologii 
uczestnictwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003, seria: Nauki Teologiczne - 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 2.
98 Vide: Krzysztof Witko, Wcielenie, osoba, zaangażowanie. Emmanuela Mouniera per-
sonalizm chrześcijański, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2012.
99 Vide: Robert Skrzypczak, Osoba i pascha. Wkład św. Edyty Stein w rozumienie chrześci-
jańskiego personalizmu, Towarzystwo im. Edyty Stein, Wrocław 2017.
100 Vide: Marian Szymonik, Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu 
personalizmu szkoły lubelskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
101 Vide: Ireneusz Świtała, Personalizm włoski. Luigi Stefanini – koncepcje filozofii, Aka-
demia im. Jana Długosza, Częstochowa 2009.
102 Vide: Elżbieta Wasyłyk, Personalizm w malarstwie polskim. Symptomy personalizacji 
sztuki, wyd. 2. popr., Akademia Sztuki, Szczecin 2016.
103 Vide: Krzysztof Wojtkiewicz, Personalizm Św. Tomasza z Akwinu w „Traktacie o czło-
wieku”, Hosianum, Olsztyn 1999, seria: Rozprawy Naukowe Wyższego Seminarium Du-
chownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, nr 13.
104 Vide: Marian Antoniewicz, Chrystologia historii w ujęciu personalizmu szkoły lubel-
skiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 
Poznań 2013, seria: Studia i Materiały – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Wydział Teologiczny, t. 164.
105 Vide: Ryszard Kozłowski, Filozofia osoby ludzkiej w ujęciu Czesława Stanisława Bart-
nika, Wydawnictwo Pomorskiej Akademia Pedagogicznej, Słupsk 2006.
106 Vide: Jerzy Tupikowski CMF, Natura i łaska. Antropologiczne implikacje integralnej 
duchowości św. Antoniego M. Klareta, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2017.
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Badacze urodzeni w latach 70. XX wieku: Rafał Czekalski (ur.              
w 1970 r.)109, Piotr Mrzygłód (ur. w 1971 r.)110, Rafał Czupryk (ur. w 
1973 r.)111, Jacek Grzybowski (ur. w 1973 r.)112, Andrzej Jastrzębski 
(ur. w 1973 r.)113, ks. Stanisław Mycek (ur. w 1974 r.)114, Krzysztof 
Urbanek (ur. w 1974 r.)115, ks. Grzegorz Barth (ur. w 1975 r.)116, Ar-
kadiusz Modrzejewski (ur. w 1976 r.)117.

Badacze urodzeni w latach 80. XX wieku: Piotr H. Kosicki (ur.            
w 1983 r.)118, Bartłomiej Sipiński (ur. w 1984 r.)119.
_____________________________
107 Vide: Piotr Tomasz Goliszek, Katecheza a osoba. Wybrane zagadnienia z metodologii 
personalistycznej w katechezie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, seria: Kolekcja Katedry 
Personalizmu Chrześcijańskiego KUL; idem, Personalistyczny wymiar katechezy, Wydaw-
nictwo KUL, Lublin 2016; idem, Personalistyczny wymiar katechezy, wyd. 2., Wydawnic-
two KUL, Lublin 2017.
108 Vide: Wojciech Słomski, Wolność osoby ludzkiej według Emmanuela Mouniera, na-
kład autora, Warszawa 1996; idem, Duch personalizmu, Vizja Press&IT, Warszawa 2008.
109 Vide: Rafał Czekalski, Godność osoby ludzkiej (nauczanie Jana Pawła II), „Bel Stu-
dio”, Warszawa 2007.
110 Vide: Piotr Mrzygłód, Personalizm teologikalny ks. Józefa Majki. Studium filozoficz-
no-społeczne, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, seria: Rozpra-
wy Naukowe  – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, t. 73.
111 Vide: Rafał Czupryk, Nawigacja w kulturze po(d)stępu, Wydawnictwo Diecezjalne        
i Drukarnia, Sandomierz – Rzeszów 2016.
112 Vide: Jacek Grzybowski, Jacques Maritain i nowa cywilizacja chrześcijańska, Fron-
da, Warszawa 2007.
113 Vide: Andrzej Jastrzębski, Pierwszy personalista amerykański. Personalizm Bordena 
Parkera Bowne’a, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II, Lublin 2008, seria: Źródła i Monografie – Towarzystwo Naukowe Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, t. 329.
114 Vide: Stanisław Mycek, Człowiek i odpowiedzialność, Wydawnictwo Diecezjalne           
i Drukarnia, Sandomierz 2006.
115 Vide: Krzysztof Urbanek, Osoba – nauka – wiara. Filozofia personalistyczna Pedra 
Laína Entralga, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa 2007.
116 Vide: Grzegorz Barth, Ku pełni osoby w Chrystusie. Wincentego Granata persona-
lizm integralny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, seria: Kolekcja Katedry Personalizmu 
Chrześcijańskiego KUL.
117 Vide: Arkadiusz Modrzejewski, Uniwersalistyczna wizja ładu światowego w persona-
listycznej optyce Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskie-
go, Gdańsk 2009.
118 Vide: Piotr H. Kosicki, Personalizm po polsku. Francuskie korzenie polskiej inteligen-
cji katolickiej, przełożył Jerzy Giebułtowski, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016.
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Współcześnie także w XXI wieku personalizmem w różnych 
aspektach zajmowali się inni badacze polscy (których rok urodzenia 
nie jest obecnie znany publicznie, stąd podano ich alfabetycznie we-
dług nazwisk), tacy jak np. Michał Kapias i Grzegorz Polok120, Mał-
gorzata Krakowiak121, Justyna Melonowska122, Jolanta Niewińska123, 
Henryk Noga (krakowski pedagog)124, Zbigniew Antoni Skwier-
czyński125, Witold Starnawski126, Piotr Szulich127, Katarzyna Uzar-
Szcześniak128.

W Polsce na przełomie XX i XXI wieku powstało wiele prac zbioro-
wych na temat personalizmu w rozmaitych aspektach (np. etycznym,
_____________________________
119 Vide: Bartłomiej Sipiński, Humanizm personalizmu, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 
2013, seria: Mała Biblioteka Personalizmu; idem, Dialog, Pracownia Humanistycznych 
Studiów Interdyscyplinarnych UAM, Poznań 2015, seria: Orbis Terrarum (Poznań), vol. 4; 
idem, Dialog, wyd. 2., Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, seria: Kolekcja Katedry Persona-
lizmu Chrześcijańskiego KUL.
120 Vide: Michał Kapias, Grzegorz Polok, Społeczne, polityczne i gospodarcze elemen-
ty demokracji personalistycznej na podstawie myśli współczesnych filozofów chrześcijań-
skich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2006, 
seria: Prace Naukowe – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego.
121 Vide: Małgorzata Krakowiak, Katastrofizm, personalizm, realizm. O krytyce literackiej 
Kazimierza Wyki w latach 1932-1948, Universitas, Kraków 2001.
122 Vide: Justyna Melonowska, Osob(n)a. Kobieta a personalizm Karola Wojtyły – Jana 
Pawła II. Doktryna i rewizja, Difin, Warszawa 2016.
123 Vide: Jolanta Niewińska, Dziennikarz osoba zintegrowana. Personalizm katolicki inte-
gralny w edukacji ludzi mediów na podstawie nauczania papieża Benedykta XVI, wyd. 2. 
popr. i uzup., Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2016.
124 Vide: Henryk Noga, Istota i pogranicza pedagogiki. Filary personalizmu, nakład: Hen-
ryk Noga, Kraków 2004.
125 Vide: Zbigniew Antoni Skwierczyński, Doktryny i systemy społeczno-gospodarcze          
i polityczne a personalizm. Studia z katolickiej nauki społecznej, dokumenty, bibliografia, 
Polihymnia, Lublin 2006.
126 Vide: Witold Starnawski, Prawda podstawą wspólnoty. Wychowawcza rola prawdy we-
dług Karola Wojtyły, Wydawnictwo Salezjańskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2005, seria: Educatio.
127 Vide: Piotr Szulich, Personalizm społeczny w koncepcji Adama Rodzińskiego, Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, Tarnobrzeg 2008.
128 Vide: Katarzyna Uzar, Wychowanie w perspektywie starości. Personalistyczne podsta-
wy geragogiki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wy-
chowania, t. 3.
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pedagogicznym, teologicznym itd.)129.
_____________________________
129 Wybrane polskie prace zbiorowe o personalizmie (chronologicznie) – vide: Jacques 
Maritain – prekursor soborowego humanizmu. Myśl filozoficzno-teologiczna Jacquesa Ma-
ritaina, pod red. Stanisława Kowalczyka, Edwarda Balawajdera, Redakcja Wydawnictwa 
KUL, Lublin 1992; Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, 
pod red. Franciszka Adamskiego, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wy-
dawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 1993; Gdy osobowość horyzontem 
wychowania, pod red. Janusza Homplewicza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej, Rzeszów 1997; Szukajcie zawsze oblicza Jahwe. Personalistyczne perspektywy orędzia 
biblijnego, red. Andrzej S. Jasiński, Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole 1999; Wycho-
wanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, pod red. Franciszka Adamskie-
go, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999, seria: Varia – Uniwersytet Jagielloński, t. 395; Ency-
klopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański, głos Kościoła, red. Andrzej Muszala, Pol-
skie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2005; Encyklopedia bioetyki. Personalizm 
chrześcijański, głos Kościoła, red. Andrzej Muszala, wyd. 2. popr. i zm., Polskie Wydaw-
nictwo Encyklopedyczne, Radom 2007; Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijań-
ski, głos Kościoła, red. Andrzej Muszala, wyd. 2. uzup., Polskie Wydawnictwo Encyklo-
pedyczne, Radom 2009; Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Praca zbiorowa, 
pod red. Franciszka Adamskiego, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005; Bioetyka persona-
listyczna, red. Tadeusz Biesaga, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2006, seria: Studia 
z Bioetyki, t. 3; Osoba i osobowość. Czynniki je kształtujące. Materiały z konferencji 9-11 
maja 2005, praca pod red. Magdaleny Pietrzak, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 
Łódź 2006; Personalizm polski, red. Marian Rusecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, se-
ria: Wkład chrześcijaństwa w kulturę polską; Personalistyczny wymiar filozofii wychowa-
nia, pod red. Anny Szudry, Katarzyny Uzar, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, seria: Bi-
blioteka Katedry Filozofii Wychowania, t. 1; Wychowanie osobowe. Praca zbiorowa, pod 
red. Franciszka Adamskiego, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2011; Pedagogika wobec wy-
zwań współczesności. Współczesny fenomen osoby. W kręgu myśli personalistycznej Win-
centego Granata, red. Krzysztof Guzowski, Grzegorz Barth, Wydawnictwo KUL, Lublin 
2011, seria: Personalizm – Sympozja, 1; Bioetyka personalistyczna wobec wyzwań biome-
dycyny, pod red. Zbigniewa Wanata, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika, Toruń 2011, seria: Scripta Theologica Thoruniensia, t. 18; W kręgu inspiracji per-
sonalizmu etycznego. Ślipko – Tischner – Styczeń, red. nauk. Piotr Duchliński, Akademia 
Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, seria: Universum Philosophiae; Osoba a 
wychowanie. Wokół pedagogiki personalistycznej i edukacji zdrowotnej według Jana Paw-
ła II, red. Krzysztof Guzowski, Alicja Kostencka, Grzegorz Barth, Wydawnictwo KUL, 
Lublin 2013, seria: Personalizm – Sympozja 3; Człowiek, przestrzeń edukacyjna, persona-
lizm, redakcja naukowa Elżbieta Włodek, Akademia Ignatianum, Kraków 2015, seria: Za-
mień Szare na Złote; Teologia osoby w perspektywie świętości, pod redakcją Jana Radkie-
wicza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, seria: Studia 
i Rozprawy – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 50; Medioznawstwo 
personalistyczne, t. 1, Wybrane zagadnienia z filozofii i teologii mediów, redakcja Jarosław 
Jęczeń, Piotr Guzdek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018; Medioznawstwo personalistycz-
ne, t. 2, Wybrane zagadnienia z kultury mediów, redakcja Jarosław Jęczeń, Piotr Guzdek, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.
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W Polsce dostępne są także książki – tłumaczenia prac nauko-
wych na temat personalizmu, takich badaczy zagranicznych, jak 
np. o. Bernhard Häring CSsR (1912-1998)130, Vittorio Possenti (ur.           
w 1938 r.)131, Juan Manuel Burgos (ur. w 1961 r.)132. 

Tak widziałbym wzorcową, a więc pełniejszą, naukową podsta-
wę filozoficzną (personalistyczną, dialogiczną, spotkaniową, antro-
pologiczno-literaturoznawczą) dla podbudowania podjętych badań 
z zakresu antropologii literatury, którymi wycinkowo tylko obecnie 
zajął się w swojej książce dr Piotr Koprowski, analizując wybrane 
aspekty idei (obrazu, modelu) człowieka, a de facto – osoby ludzkiej 
w relacji do innych osób (zwanych przezeń także „jednostkami”).

Jednak mimo braku głębszego ugruntowania wyników przedsta-
wionych badań antropologiczno-literackich w filozofii, przedstawio-
ną mi, syntetyczną monografię naukową autorstwa dra Piotra Ko-
prowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego pt. Między podmiotowością 
jednostkową a oddziaływaniem społecznym. Szkice z historii idei) 
przyjmuję z akceptacją, oceniam ją dość wysoko, bardzo pozytyw-
nie, rekomenduję ją Wydawcy do druku, po niezbędnym przeredago-
waniu naukowym, językowym i formalnym, według podanych prze-
ze mnie w tekście wskazówek szczegółowych (dla lepszego odbio-
ru czytelniczego). Polecam ją do publikacji w pełnym przekonaniu, 
że jest tego warta poprzez ukazany temat i sposób jego ujęcia. Tak 
opracowana książka badawcza, napisana nie przez filozofa czy lite-
raturoznawcę, ale przez historyka idei, wnosi pewne nowe, szczegó-
łowe, oryginalne elementy do współczesnej humanistyki polskiej, 
zwłaszcza w spojrzeniu na współczesną literaturę piękną (poezję).

dr n. hum. Marek Mariusz Tytko 
(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

_____________________________
130 Vide: Bernhard Häring, Moralność jest dla ludzi. Etyka chrześcijańskiego personali-
zmu, przeł. Henryk Bednarek, Pax, Warszawa 1975.
131 Vide: Vittorio Possenti, Osoba nową zasadą, przekład Jarosław Merecki SDB, Polskie 
Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2017, seria: Monografie i Studia z Filozofii Re-
alistycznej.
132 Vide: Juan Manuel Burgos, Personalizm. Autorzy i tematy nowej filozofii, tłum. Krzysz-
tof Koprowski, konsultacja nauk. Krzysztof Guzowski, Centrum Myśli Jana Pawła II Insty-
tucja Kultury m. st. Warszawy, Warszawa 2010.
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Streszczenie:

Tekst recenzji publikowany tu jako wstęp do książki dotyczy monografii 
napisanej przez dra Piotra Koprowskiego pt. Między podmiotowością jed-
nostkową a oddziaływaniem społecznym. Szkice z historii idei), w perspek-
tywie filozofii dialogu, filozofii spotkania, teorii komunikacji, antropolo-
gii literatury i personalizmu (filozofii osoby). W tekście znajdują się opis i 
analiza głównych tez książki dra Piotra Koprowskiego oraz przedstawio-
ny kontekst naukowy i filozoficzny do badań nad obrazem człowieka we 
współczesnej poezji polskiej.

Słowa klucze: 

antropologia literatury, filozofia spotkania, filozofia dialogu, personalizm, 
poezja polska XX wieku, poezja polska XXI wieku, człowiek w literatu-
rze pięknej, idea człowieka w poezji, obraz człowieka w poezji, teoria ko-
munikacji,

English title:

About idea of a man in an example of contemporary poetry (Review of 
the scholarly monograph book by Piotr Koprowski PhD, entitled: Between 
unitary subjectivity and social impact. Sketches from the history of ideas)

Summary

The text of the review is here published as the introduction to the book. It 
concerns the monograph book written by Piotr Koprowski PhD entitled 
Between unitary subjectivity and social impact. Sketches from the history 
of ideas, in the perspective of philosophy of dialogue, philosophy of me-
eting, theory of communication, anthropology of literature and Persona-
lism (philosophy of person). In the text there are description and analysis 
the main thesis of the book written by Piotr Koprowski PhD and there is 
presented scholarly and philosophical context for the studies / researches 
on a man’s image in the contemporary Polish poetry.

Key words:

antropology of literature, philosophy of meeting, philosophy of dialog, 
Personalism, Polish poetry of the 20th Century, Polish poetry of the 21st 
Century, man in literature, idea of a man in poetry, image of a man in po-
etry, theory of communication
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Piotr Koprowski

Między podmiotowością jednostkową a oddziaływaniem 
społecznym. Szkice z historii idei

Zamiast wstępu

Mimo, iż natura człowieka, specyfika jego osobowości, tożsa-
mości, jednostkowe „ja” i jego relacje ze światem społecznym są 
od wieków przedmiotem zainteresowania filozofów, artystów, ludzi 
pióra, dopiero czasy współczesne uczyniły z nich temat badań na-
ukowych reprezentantów szeroko rozumianej humanistyki, w tym   
historii idei. Szczególne miejsce w tych dociekaniach zajmuje kwe-
stia konformizmu i nonkonformizmu jednostki.

Z wielu prac naukowych, ale i dzieł kultury zdaje się wynikać, 
że ludzie to w istocie konformiści. Obawa przed społeczną izola-
cją i odrzuceniem powoduje, iż ciągle zastanawiamy się nad tym, ja-
kie sposoby zachowania się i jakiego rodzaju opinie są powszechnie 
aprobowane w sferze społecznej. Odbywa się to na drodze obserwa-
cji tego, jakie zachowania i opinie są dominujące. Wiele wskazuje na 
to, że można przyjąć dychotomiczny podział świata na zwolenników 
i przeciwników określonych „opcji” (przykładowo: konflikt między 
osobami niepalącymi a palaczami, dyskusja pomiędzy tymi, którzy 
są „za” karą śmierci, a przeciwnikami tego rozwiązania czy też pre-
ferencje wyborcze, odnoszące się do partii politycznych). Niemal 
każda osoba ma własne zdanie na dany temat, jednakże zanim wy-
powie się bądź podejmie jakieś działanie, zazwyczaj obserwuje, któ-
re sądy, stanowiska w jej otoczeniu przeważają. W obserwacji po-
maga jej swoisty „zmysł statystyczny” czy raczej „quasi-statystycz-
ny”, pozwalający na szacowanie tego, ilu jest, zarówno w bliższym 
środowisku, jak i w społeczeństwie rozumianym jako pewna całość, 
zwolenników danego poglądu lub zachowania. Konstatuje – innymi 
słowy – to, jaki jest „klimat” opinii na jakiś temat.

Wspomnianą obserwację dana osoba prowadzi po to, by nie nara-
zić się na izolację i odrzucenie społeczne. Jeśli zauważy ona, iż jej
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opinie lub zachowania pozostają w zgodzie z opiniami i zachowa-
niami większości, to wówczas otwarcie wypowiada się bądź w inny, 
pozawerbalny sposób okazuje, co myśli w określonej kwestii. Je-
śli natomiast czuje, że jest w mniejszości, to wówczas ukrywa wła-
sne przekonania. Mechanizm ten może prowadzić nawet do dosyć 
dramatycznych napięć w świecie społecznym: osoby o nieco mniej 
ukształtowanej empatii i z nieco bardziej konformistycznym nasta-
wieniem opowiadają się po stronie tego, kto – wedle ich szacunków 
– ma rację, kto może wygrać, zostać liderem itp.

Czy jednak owa „spirala opinii” kręci się tylko w jedną stronę? 
Wydaje się, że możliwe jest również jej „odkręcenie”, by rozpocząć 
ruch w drugą stronę. Dzieje się tak m.in. dzięki istnieniu tzw. „twar-
dego rdzenia”, czyli mniej konformistycznie zorientowanej mniej-
szości, która – wbrew niesprzyjającemu klimatowi opinii – zawsze 
myśli i działa tak samo. Do owego „twardego rdzenia” piszący te 
słowa zalicza m.in. znaczną część współczesnych polskich poetów. 
Ci ostatni, przedstawiając na kartach tomików poezji, w stopniu 
mniej lub bardziej zawoalowanym, własne poglądy, zyskują sym-
patię nie tylko czytelników-nonkonformistów, ale i – przynajmniej 
części – konformistów. Poezję, zwłaszcza tę „rozpiętą” między pod-
miotowością jednostkową a oddziaływaniem społecznym, można 
więc postrzegać w kategoriach mechanizmu, który może – ale nie 
musi – determinować pewne zachowania i opinie.

Niniejsza praca jest zbiorem szkiców, poświęconych (poza szki-
cem o fenomenie pracy badawczej historyka idei) polskiej poezji 
drugiej połowy XX i początku XXI w. Przedmiotem zainteresowa-
nia stały się przede wszystkim te formy, cechy i sposoby konstru-
owania wypowiedzi poetyckiej, które wpisują się w swoiste ramy 
między podmiotowością jednostkową a oddziaływaniem społecz-
nym, które pokazują relacje „ja” – „ty” oraz „ja” – „oni”, odsłaniają 
ich podłoże, przejawy i „klimat”. Spojrzenie oczyma historyka idei 
na polską poezję współczesną w tej perspektywie można przeciwsta-
wić choćby ujęciu jej w postaci dokonań poetyckich, czyli jako cało-
ści dokonań twórczych danego poety czy też grupy poetów, z wyzy-
skaniem pełnego zestawu utworów, stylów i tematów. Przedmiotem 



uwagi autora publikacji nie jest myśl poetycka twórców z tzw. „gór-
nej półki”, lecz tych, którzy są mniej znani szerszemu gronu czytel-
ników, co jednak nie oznacza braku możliwości współkształtowania 
przez nich współczesnego wyobrażenia poezji i poszerzania poetyc-
kiej wypowiedzi o interesujące wątki i obrazy.

Idea zakorzenienia lub niezakorzenienia w świecie społecznym, 
czerpania zeń bądź zamykania się na jego wpływy i oddziaływanie 
to, jak się wydaje, bardzo ważny „klucz” porządkujący przestrzeń 
artystycznych dokonań owych poetów. Tworzy ona stałe odniesienia 
do innych, interesujących kwestii, zwłaszcza natury etyczno-świa-
topoglądowej. Ale – z drugiej strony – idea ta żyje również wła-
snym życiem, pobudzając twórczą wyobraźnię i stanowiąc wyzwa-
nie dla nowych, artystycznych poszukiwań. Rzeczona idea w pol-
skiej poezji współczesnej, ale i w praktyce życia codziennego zacho-
wała – ujmując rzecz nieco inaczej – swoje napięcie. Przeznacze-
niem niniejszej publikacji, której autor podjął ów temat, jest więc, 
być może, również i rozczarowanie czytelnika133.

Intelekt, intuicja, zabawa i gra w pracy badawczej historyka idei 

Historia idei, nazywana coraz częściej także historią intelektual-
ną, znalazła już określone miejsce w obrębie szeroko rozumianej hu-
manistyki. Zajmujący się nią tzw. historycy idei, zyskali w świecie 
naukowym wielu zwolenników (co nie oznacza, oczywiście, braku 
antagonistów). Ujmując takie czy inne idee w ich historycznym kon-
tekście, przyjmują oni zazwyczaj za punkt odniesienia kulturę okre-
ślonej epoki, wyznaczającej granice „niemożliwego” i „możliwe-
go”. W ich pracy badawczej istotną funkcję pełnią jednak i inne ele-
menty, m.in. takie, jak: intelekt, intuicja, zabawa, gra. 

Leonardo da Vinci (1452-1519), wychodząc z założenia, że ludzie 
za sprawą przyrodzonego popędu pragną wiedzieć coraz więcej,   
_____________________________
133  Trudno nie zgodzić się z opinią, iż „życie tylko w pewnym stopniu jest [...] tożsame 
z zawartością książek. [...]. Dlatego, że po prostu jest czymś innym. Z tej choćby racji, że 
wielu jego przejawów nie sposób zawrzeć w słowach”. D. Pawlicki, O książkach i ich (nie) 
czytaniu, „Poezja Dzisiaj”, r. 2018, nr 131/132, s. 206.
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podkreślał, iż zdobycie każdej wiadomości jest czymś pożytecznym 
dla ludzkiego umysłu, ponieważ ów będzie w stanie dokonać wła-
ściwej selekcji zgromadzonej wiedzy, eliminując to, co nieużytecz-
ne, a pozostawiając rzeczy dobre. Nie można bowiem, zdaniem te-
goż wybitnego renesansowego artysty, wynalazcy i myśliciela, cze-
goś kochać bądź nienawidzić, jeśli uprzednio się tego nie poznało134. 

Aby więc wiedzieć, trzeba najpierw poznać, doświadczyć, ale             
i zrozumieć. Poznać zaś coś można na kilka sposobów. Z jednej stro-
ny poprzez doznanie zmysłowe, czyli poznanie bezpośrednie, a tak-
że poprzez poznanie pośrednie, w którym obok osoby poznającej       
i określonego przedmiotu poznawczego, ważną funkcję pełni rów-
nież znak – element pośredniczący w poznaniu135. Patrząc z punk-
tu widzenia historyka idei, można też dodać, że poznać zmysłowo 
to poznać poprzez wrażenia, spostrzeżenia (niezłożone konstatacje 
faktów), wyobrażenia odtwórcze (pamięć)136. Istnieje jednak rów-
nież poznanie rozumowe, gdzie spotykamy się z myśleniem abstrak-
cyjnym, umożliwiającym odkrywanie, ustalanie związków przyczy-
nowo-skutkowych. Nie bez znaczenia są w tym przypadku takie ce-
chy umysłu, jak: zdolność do abstrahowania, umiejętność wniosko-
wania, tworzenia analiz i syntez.

Obydwie formy: poznanie zmysłowe i poznanie rozumowe, 
umożliwiają zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń. Jednakże 
pomiędzy zmysłami, pełniącymi swoje funkcje natury psychofizjo-
logicznej, a rozumem, pochłoniętym pracą analityczno-syntetyzują-
cą, znajduje się jeszcze jeden element – fundamentalny zarówno dla 
procesu badawczego z zakresu historii idei, jak i chociażby pracy 
twórczej poety – intuicja. Mówi się więc niekiedy o intuicji badaw-
czej, intuicji twórczej.
_____________________________
134  Szerzej na ten temat zob. M. White, Leonardo da Vinci. Pierwszy uczony, przekład 
Magdalena i Krzysztof Karaś, Amber, Warszawa 2000; M. J. Gelb, Myśleć jak Leonar-
do da Vinci. Siedem kroków do genialności na co dzień, przekład Piotr Turski, Rebis,  Po-
znań 2004.
135  M. A. Krąpiec, Znaki i rzeczywistość, „Człowiek w Kulturze”, 1995, t. 4-5, s. 5-44.
136  Zob. P. Koprowski, Pamięć i lektura. Kilka refleksji na kanwie szkiców literackich Zbi-
gniewa Żakiewicza, [w:] Zbigniew Żakiewicz, W czasie zatrzymane, t. 2 Ze Zbigniewem 
Żakiewiczem – na Kresach i w bezkresie, pod red. Katarzyny Wojan,Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 59-66.

~ 87 ~



~ 88 ~

Intuicja jest – generalnie rzecz ujmując – taką władzą umysłową, 
której wiarygodność zawiera się w niej samej i która nie wymaga 
innych, dodatkowych dowodów na swoje istnienie. Zdaniem Hen-
ryka Bergsona (1859-1941), intuicja – rozumiana jako sposób kon-
taktu z rzeczywistością, utożsamiania się z nią, bezpośredniego jej 
odkrywania – znajduje się ponad poznaniem analityczno-intelektu-
alnym, powodującym określoną deformację rzeczywistości. Rozum 
jako narzędzie poznania deformuje – w przeświadczeniu wspomnia-
nego filozofa – przedmiot własnego poznania. W wyniku „działa-
nia” rozumu następuje rozkład ciągłych, złożonych zjawisk struktu-
ralnych na elementy nieciągłe, uproszczone, modelowane137, tzn. bę-
dące abstrakcyjnymi modelami ciągłej (nieprzerwanej) rzeczywisto-
ści, stanowiącej wszak jedno continuum.

Zgromadzony przez historyka idei zbiór elementów w posta-
ci skumulowanej informacji umożliwia nie tylko podjęcie narracji, 
lecz również budowanie systemu wartości138. Wiedza „przelana” na 
papier to swoisty ład139, a więc wartościowanie można, jak się wy-
daje, postrzegać również jako proces hierarchizacji, poszukiwania                                                                                                                                  
i wyznaczania odpowiedniego miejsca dla idei, zjawisk, faktów. 
Chodzi – innymi słowy – o to, by nadawać pewien porządek „podbu-
dowanym” wiedzą indywidualnym spostrzeżeniom czy przeżyciom. 
Chodzi o to, by określić na własny, nie tylko badawczy, użytek, co 
jest najistotniejsze, a co mniej istotne, co ma duży, a co – mały ciężar 
gatunkowy. Chodzi o to, by stworzyć w sobie samym postawę meto-
dologiczno-światopoglądową. Co ciekawe, jest to taki etap twórczy,             
w którym stosunkowo łatwo można popaść w konflikt między tym, 
co związane z własnym „ja”, a tym, co uwypukla, akcentuje określo-
na grupa, społeczność140.
_____________________________
137  L. Kołakowski, Bergson, Znak, Kraków 2008; I. Leszczyński, Problem twórczości          
w filozofii Henryka Bergsona, „Filo – Sofija”, r. 2015, nr 4, s. 222-223.
138   J. Szacki, Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, PWN,Warszawa 1991, 
s. 16-17.
139   E. Canetti, Tajemne serce zegara, przeł. Maria Przybyłowska, Pogranicze, Sejny 2007.
140  Por. P. Koprowski, Historia mówiona – perspektywa biograficzna i społeczno-świa-
to-poglądowa, [w:] Historia mówiona w świetle nauk humanistycznych i społecznych, red. 
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Mirosław Szumiło, przy udzia-
le Janusza Kłapcia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, 
s. 107-119.
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Tutaj może, ale nie musi, rozpoczynać się nawet mały dramat 
osób żyjących we własnym świecie wartości (wartości mniej lub 
bardziej skonkretyzowanych), ale zawsze w jakiejś mierze stojących 
w opozycji do tego, co reprezentuje „większość”. Owi, należący do 
„mniejszości”, „galernicy wrażliwości” (określenie Marii Janion141) 
mogą być reprezentantami zarówno środowiska naukowego, jak                                                                                                                       
i artystycznego.

W przypadku historyka idei zdolność twórczego myślenia i dzia-
łania to nie tylko umiejętności analityczno-syntetyzujące, lecz rów-
nież odwaga przekraczania barier konwencji, schematów oraz wkra-
czania na tereny „nieznane” bądź „zakazane” (ubi sunt leones). To 
– przykładowo – odwaga wyzyskiwania w pracy badawczej dzieł 
literatury pięknej w ogólności lub zbiorów poezji w szczególności          
i przedstawiania rezultatów twórczego wysiłku m.in. w postaci mo-
nografii naukowej. Tu także trzeba umiejętnie korzystać z intelek-
tu, przy czym droga do osiągnięcia celu jest naznaczona mniejszym 
lub większym indywidualizmem danego badacza, twórcy. Warto                                                                                                             
w tej kwestii mieć na uwadze dobrą radę Giordano Bruna (1548-
1600). Zdaniem autora traktatu Pieczęć pieczęci, każde dzieło po-
winno być przede wszystkim mądrze przemyślane, następnie wy-
konane. Należy też pamiętać o tym, by „wprowadzać” je w życie                     
w sposób dojrzały i energiczny, a kiedy już zostanie urzeczywistnio-
ne – strzec je i dzielnie bronić142.

Rada Bruna zdaje się, mimo upływu kilku stuleci, nadal zacho-
wywać ważność, podobnie jak refleksje Kartezjusza (1596-1650), 
który za jedyny oczywisty fakt uważał wątpienie. W Rozprawie                                 
o metodzie podkreślił, że nie należy nigdy przyjmować żadnej rze-
czy za prawdziwą, zanim nie pozna się jej jako takiej z całą oczywi-
stością. Równie istotne było dlań to, by każde z rozpatrywanych za-
gadnień podzielić na tyle elementów, cząstek, na ile będzie to moż-
liwe i owocne w kontekście znalezienia właściwszego rozwiązania.
Nie należy, zdaniem tego francuskiego filozofa, ponadto zapominać 
_____________________________
141  M. Janion, Galernicy wrażliwości, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1981. 
142  M. Ciliberto, Wstęp do Bruna, tłum. Paweł Bravo, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2000.
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o obowiązku prowadzenia myśli „po porządku”, czyli np. tworząc, 
zaczynać od tego, co jest najprostsze i najłatwiejsze do poznania, 
a kończąc na wyjaśnianiu istoty relacji i związków bardziej złożo-
nych, wymagających nie tylko większego namysłu, ale i większego 
przywiązania do szczegółu, do drobiazgowości143.

W świadomym, twórczym działaniu, a za takie uznaję m.in. pracę 
badawczą historyka idei, elementy metody Kartezjusza nie mogą się 
nie pojawić. Ważnym animatorem działania o charakterze twórczym 
staje się także mechanizm motywacyjny. Nie tylko twórczość na-
ukowa, ale i chociażby poetycka, zdaje się niejako zakładać u swych 
początków swoisty apetyt, prowadzający do wywołania przedsma-
ku takiego czy innego odkrycia, ustalenia, konstatacji, refleksji. Ów 
apetyt mogą w mniejszym lub większym stopniu pobudzać oso-
by niebędące naukowcami, biorąc pod uwagę stopień partycypacji             
w świecie idei – „laicy”, ale nieskażeni rutyną, z plastyczną, „niena-
ruszoną” przez świat zewnętrzny wyobraźnią. W specyficzny, cha-
rakterystyczny dla siebie sposób o znaczeniu takich postaci dla pro-
cesu twórczego, nie tylko z zakresu nauki, ale i sztuki, opowiada 
Charlie Chaplin (1889-1977) w swojej Autobiografii. Otóż, w czasie 
pracy nad jednym z filmów w wytwórni Keystone’a zdarzały się ta-
kie chwile, kiedy znakomitemu skądinąd aktorowi i reżyserowi bra-
kowało pomysłu na to, w jakim kierunku powinna pójść dalsza ak-
cja. Wtedy posyłał kogoś do pobliskiego baru po przypadkową oso-
bę, nierzadko już na rauszu, sadzał ją na krześle, relacjonował w 
skrócie dotychczasowy przebieg akcji filmu, a następnie pytał o to, 
co powinno pojawić się w nim dalej144. Ów „reżyser” z przypad-
ku dostawał od profesjonalistów „zielone światło”. Mógł więc sobie 
pozwolić na całkowicie swobodną grę wyobraźni, na nieobciążoną 
„zewnętrznością” wędrówkę w nieznane.

Historyk idei nie może, oczywiście, poprzestać na włączeniu „zie-
lonego światła”, czyli – innymi słowy – przeświadczeniu, że wszystko
_____________________________
143  R. Descartes, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania 
prawdy w naukach, tłum. Tadeusz Żeleński-Boy, Wyd. Marek Derewiecki, Warszawa 2009. 
144  Ch. Chaplin, My Autobiography, Published by Simon and Schuster, New York 1964. 
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mu wolno w imię dojścia do określonej prawdy. Musi pojawiać się 
również „czerwone światło”, oznaczające fazę rozumowo-krytycz-
ną, sprawdzenie przebytej już drogi i namysł nad jej dalszą częścią. 
Trzeba zmieniać „światła”, by móc zakończyć drogę badawczą suk-
cesem, akceptowanym przez innych osiągnięciem naukowym. Ale 
równie istotna, a czasem chyba nawet ważniejsza, od akceptacji ze-
wnętrznej, jest autoakceptacja tego, co w wyniku pracy i determi-
nacji udało się stworzyć, powołać do życia. W tym kontekście nie-
zbędne jawi się niekiedy tzw. „myślenie w bok”, będące odejściem 
od zhierarchizowanych, „pionowych” schematów, toków myślenia            
i działania, „widocznych” w pobliżu, obok145. „Myślenie w bok” jest 
też – przynajmniej do pewnego stopnia – swoistą grą z własną wy-
obraźnią, grą, w której powinna następować – i następuje – nieustan-
na wymiana czynnika kluczowego, wiodącego – w roli tej występu-
ją na przemian intelekt i intuicja.

Intelekt i intuicja, zajmując określone miejsce w procesie tworze-
nia, pełnią w nim także swoją funkcję. Próbując usystematyzować 
ów proces w odniesieniu do działań podejmowanych przez historyka 
idei, można, jak się wydaje, wyróżnić kilka faz: fazę logiczną, w któ-
rej następuje sformułowanie problemu badawczego, zebranie mate-
riału (źródła i opracowania), a także poszukiwanie sposobu bądź spo-
sobów rozwiązań, fazę intuicyjną, w której problem niejako dojrze-
wa, klaruje się i następuje swoiste „olśnienie”, będące matką odkry-
cia oraz fazę krytyczną, w której dokonuje się weryfikacja odkrycia.

Sfera intuicyjna, prowadząca do „olśnienia” stanowi specyficz-
ną domenę podświadomości, którą jednak trzeba w tym przypadku 
traktować nie jako materiał do terapii (jak czynił to Zygmunt Freud, 
[1856-1939]146), ale jako źródło zasilania, jako wielki potencjał 
tkwiący „za progiem” świadomości. Ważne jest więc permanent-
ne dążenie do coraz skuteczniejszego pobudzania podświadomości,
_____________________________
145  Interesująco o tym zob. E. de Bono, Myślenie lateralne: idee na przekór schematom, 
tłum. Cezary Welsyng, Helion, Gliwice 2007.
146  I. Kästner, Ch. Schröder, Zygmunt Freud (1856-1939). Badacz umysłu, neurolog, psy-
choterapeuta, tłum. Bogumił Płonka, Bożena Płonka-Syroka, Ryszard Ziobro, Arboretum, 
Warszawa 1997.
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do poszukiwania ciągle „nowych” kluczy do niej. Aby móc maksy-
malnie zbliżyć się do sfery podświadomości, trzeba nie tylko zdo-
być się na odwagę kontestowania wyobrażenia rzeczywistości, jaką 
„starają się” przekazywać nam inni, lecz również zacząć burzyć, bu-
rzyć przynajmniej fragmenty owej „układanki”. Burzyć, by budo-
wać nowy „gmach”. Zdolność twórczego działania historyka idei 
wzrasta, jak można sądzić, w miarę, jak będzie on uwalniać się od 
różnego rodzaju anty-ocen, „z góry” powziętych przekonań i sądów 
oraz intelektualnych zahamowań, powodujących zatrzymanie się              
w bezpłodnym kręgu „czystej” logiki.

W związku z powyższym, w pierwszej fazie procesu twórczego 
wręcz niezbędne jest zaistnienie swego rodzaju „kruszenia” intelek-
tualnego, czyli rozruszania, nadania dynamiki znieruchomiałemu 
umysłowi za pomocą przede wszystkim jak największej liczby py-
tań, pytań o charakterze deformującym, „rozbijającym”, dzielącym, 
kojarzącym, stojących bliżej lub dalej danego problemu, będących 
również swego rodzaju „odskocznią” dla wyobraźni.

Istotną funkcję w tworzeniu pełni ponadto element gry, zabawy, 
zawierający w sobie zarówno znamiona pasji, jak i nieukrywanej 
przyjemności, będący odbiciem zaangażowania emocjonalnego ba-
dacza. Tworzenie nie musi być wyciskaniem potu z intelektu, czymś 
bezbarwnym czy wręcz ponurym. Niekiedy przypadek, obfitość wła-
snych „wizji” bądź pozorny nieład twórczy nie stanowią przeszko-
dy, a wręcz pomagają w dotarciu do prawdy147. Powoływanie do ży-
cia nowych idei i rozwiązań następuje również wtedy, kiedy historyk 
idei wystawia się na działanie różnorakich czynników, poruszając 
się niby bez celu w miejscu pełnym „rzeczy”, które w danej „chwili” 
nie są mu potrzebne. Nie zawsze trzeba szukać „czegoś” wprost, ale 
zawsze należy być gotowym na zebranie tego, co może „się unosić” 
wokół. Często mało przyjazne podmioty rzeczywistości nasuwają 
badaczowi określone rozwiązania. Stąd też na uwagę zasługuje zja-
wisko bisocjacji, czyli nakładania się jakiegoś pomysłu lub techniki 
_____________________________
147  Por. P. Koprowski, Między sacrum i profanum. Biografia intelektualna Janusza Stani-
sława Pasierba, Bernardinum, Pelplin 2015, s. 311.
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pracy na inny pomysł bądź technikę148. Wiele wskazuje na to, że 
przynajmniej część rozwiązań twórczych powstaje w ten sposób.

Jedną z właściwości ludzkiego myślenia jest kojarzenie poprzez 
analogię – wydobywanie, „przyciąganie” podobieństw. Zdaniem 
Karola Gustawa Junga (1875-1961), każdy normalny, zdrowy pod 
względem psychicznym człowiek używa przenośni149. Nie jest to 
więc, jak mniemają niektórzy, jedynie przywilej nielicznych – m.in. 
twórców kultury i sztuki. Utrata zdolności metaforycznych to wej-
ście na drogę tak czy inaczej rozumianego obłędu. Bazujące na tych 
zdolnościach techniki pracy, nazywane niekiedy analogiami, może  
i powinien z powodzeniem wyzyskiwać historyk idei, chociażby 
szukając podobieństw w rozwiązaniu czy też prezentacji określone-
go problemu przez autorów kilku bądź kilkunastu dzieł filozoficz-
no-społecznych, poetyckich itp. Tego rodzaju działanie umożliwia 
nierzadko nagłe pojawienie się odkrywczego spojrzenia. Podobną 
funkcję spełnia uważne „rozejrzenie się” wokół siebie, wokół naj-
bliższego otoczenia150.

Rodzajem analogii, analogii przeżywanej jest również psychodra-
ma. Wcielanie się, chociażby na krótko, w inną postać, w jej świat to 
nie tylko aktorstwo, ale i ożywienie namysłu, refleksji nad nią, nad 
jej działaniem i myśleniem151, a więc nad tym, co z punktu widzenia 
historyka idei jawi się jako niezwykle ważne. Od psychodramy zaś 
niedaleko już do analogii pojmowanej w kategoriach identyfikacji                                                                                                                                   
z jakimś podmiotem. Badacz nierzadko, np. po dłuższym okresie 
pracy nad biografią postaci ze sfery sztuki, w taki czy inny sposób 
identyfikuje się z nią, z jej sposobem postrzegania rzeczywistości,  

_____________________________
148  Szerzej na ten temat zob. A. Koestler, The Act of Creation, Published by Hutchinson, 
London 1964.
149 Z. W. Dudek, Psychologia integralna Junga, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 
Warszawa 1996.
150  P. Koprowski, O sensie filozoficznej refleksji nad historią. Perspektywa badawcza hi-
storyka i historiozofa, [w:] Philosophistoricus. Czy historia ma sens?, red. Piotr  Wasyluk, 
Andrzej Kucner, Agata Piórkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie-
go, Olsztyn 2015, s. 113-114.
151 E. Roine, Psychodrama. O tym jak grać główną rolę w swoim życiu, Wydawnictwo 
Kontakt, Opole 1994.
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wartościowania itp. Kontrast, konfrontacja postaw, zachowań i idei 
wyznawanych przez – przykładowo – jakiegoś poetę pierwszej po-
łowy XX w. ze światem czy raczej światami wartości początku XXI 
stulecia pozwalają ponadto badaczowi znaleźć się jak gdyby po dru-
giej stronie lustra, w innej rzeczywistości i z tej pozycji spojrzeć na 
otaczające go, współczesne realia.

Można wreszcie, będąc historykiem idei, „okrążać” badany pro-
blem analogiami, obrazami. Te ostatnie, jeśli nawet są czasami do-
bierane nieco bezładnie, stają się w wielu przypadkach zapowiedzią 
harmonii i ładu, z których wyłoni się nowa, twórcza jakość152. 

Intelekt, intuicja, zabawa, gra jako (niejednolite, niehomologicz-
ne) elementy pełnią znaczącą funkcję w pracy badawczej history-
ka idei. Mają one wymiar sprawczy, twórczy. Są wymownym do-
wodem na to, że wiedza nie może zubażać niewiedzy. W miejscu 
każdej udzielonej odpowiedzi powinno bowiem, nawet pozornie bez 
żadnego z nią związku, pojawić się pytanie, które dotąd mogło być 
„uśpione”. Jeśli nawet zna się bardzo dużo odpowiedzi, to trzeba 
rozporządzać jeszcze większą liczbą pytań. Historyk idei powinien 
mieć świadomość tego, że pozostawanie jedynie w kręgu odpowie-
dzi czyni jego badawczy oddech w dużej mierze jałowym, by nie po-
wiedzieć chorobliwym.

_____________________________
152  Albert Einstein (1879-1955) podkreślał, że jego mechanizm myślenia nie opiera się 
na sferze werbalnej, lecz na mniej lub bardziej jasnych obrazach typu wizualnego. A. Pais, 
Pan Bóg jest wyrafinowany... Nauka i życie Alberta Einsteina, przeł. Piotr Amsterdamski, 
Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.
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Na co czeka poeta? 

Jakie składniki kondycji psychicznej, intelektualnej, emocjonal-
nej człowieka współczesnego w ogólności, a poety w szczególno-
ści można „zlokalizować” w tomikach poezji z drugiej połowy XX            
i początku XXI w.? Czy odpowiednio „uszeregowane” tworzą one 
jakieś granice między podmiotowością jednostkową a uczestnic-
twem w społecznych formach egzystencji, między tym, co „we-
wnętrzne” i „zewnętrzne”, między mini „ja – światem” a konkretną, 
realną rzeczywistością? Czy można, wreszcie, mówić o napięciach 
rozpościerających się pomiędzy intencjami jednostki a ich odbiorem 
przez jakiś „ogół”? Spróbujmy udzielić odpowiedzi na te pytania.

Na początku załóżmy, że autor jest w taki czy inny sposób obecny 
w swoich tekstach153. I – zaraz dodajmy – że jeśli czytelnik poszuku-
je jakiejś cząstki autora, odnajdzie ją, choć nie zawsze od razu, bez 
trudu namysłu i analizy. Odnajdzie utajoną w zaszyfrowanych sfor-
mułowaniach, w niedomówieniach, w aluzjach, zakrytą rozmaity-
mi ideami, elementami światopoglądów, aforyzmów. Gdyby tak nie 
było, literatura piękna stałaby się wyrazem swoistego fikcjotwór-
stwa, zostałaby pozbawiona autorskiego poświadczenia egzysten-
cjalnego, duchowego, religijnego. 

Nawet jeśli autor nie przedstawia zbyt wielkiej cząstki siebie, nie 
znaczy to, że „nie ciągnie” go w stronę jakiejś jednostkowości czy po-
szczególności. Owa „ciągota” może być instynktowna. Niekoniecz-
nie musi wynikać jednak z potrzeby serca bądź też nakazu sumie-
nia. Serce i sumienie twórcy „każą” mu bowiem raczej wznieść się 
ponad wymiar jednostkowy. Jednak instynkt nie współharmonizuje 
zazwyczaj z sercem i sumieniem. Jak zatem pogodzić te wewnętrz-
ne sprzeczności? Spotkać się można m.in. z opinią, że dokonać tego 
jest w stanie tylko wybitny twórca154. Sądzę, że nie tylko wybit-
ny, lecz każdy, dla którego ważna jest prawda i który jej poszukuje. 

_____________________________
153  Zob. m.in. A. Frania, Morfinizm pisarski Jacka Durskiego, „Topos”, r. 2009, nr 5, s. 
85-93; B. Sokołowska, De-klaracje Beaty Patrycji Klary, „Topos” 2014, nr 1-2, s. 176-179.
154 S. Barańczak, Etyka i poetyka. Szkice 1970-1978, Instytut Literacki, Paryż 1979, s. 131.
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Tego rodzaju postawa, postawa poszukiwania prawdy, jest niejako 
automatycznie wpisana w działalność literata autentycznie nieprze-
ciętnego, ale i jawi się jako bliska wielu twórcom mniej znanym, nie 
zawsze uznanym, niebędącym tymi z „górnej półki”155.

Jeśli droga jest danemu twórcy prawda, nie poprzestaje on na opi-
sie jakiejś rzeczywistości bądź nie-rzeczywistości, lecz określa rów-
nież zagrożenia i spustoszenia z nimi związane i dotykające człowie-
ka. Stara się ponazywać to, co niedobre, zdemaskować, skompromi-
tować i zarazem wydobyć sensy i znaczenia pozytywne, pobudzając 
ową wiedzą świadomość czytelnika. Świadomość ta może budzić 
się sukcesywnie, najpierw jako szczątkowa, nawet trochę niezgrab-
na, później przynosząca z sobą niezgodę na zakorzenienie w zafał-
szowanej realnej rzeczywistości. Twórca kieruje do czytelnika swo-
isty apel tożsamości, który ma – w jego intencji – odbić się od głu-
chej, nierzadko w pewien sposób ubezwłasnowolniającej, społecz-
nej fasady. Stara się – innymi słowy – zwrócić uwagę na warunko-
wość świata doświadczenia poety, na jego osobność156.

Wspomniana warunkowość musi być – i jest – tak czy inaczej 
wytłumaczalna. Tego rodzaju podejście jest więc probierzem praw-
dy, ale mogą mu również towarzyszyć narodziny mitu bądź mitów. 
Przestrzeń presji społeczno-socjologicznej i dającą jej odpór potrze-
bę wolności, nieskrępowania, podmiotowości i autonomii przesu-
wa się w sferę rzeczywistości mitycznej. Ujmując rzecz teoretycz-
nie, warto za Leszkiem Kołakowskim (1927-2009) skonstatować, iż 
„każde z postanowień mitotwórczych może mieć próchniejący ko-
rzeń strachu, ale każde może być także zaszczepione na owocują-
cym pniu świadomości radykalnej wobec siebie. Dlatego duch od-
wagi nie jest jednostronnym sojusznikiem [przeciwstawnych sobie 
_____________________________
155  „Są – podkreślił Jarosław Marek Rymkiewicz – takie obszary, z którymi się słabo kon-
taktujemy albo w ogóle się nie kontaktujemy. Przy pomocy sztuki, muzyki i poezji mo-
żemy, bo właśnie po to one istnieją, dowiedzieć się czegoś więcej o naszych doświadcze-
niach” (J. M. Rymkiewicz, Rozmowy polskie w latach 1995-2008, Wydawnictwo Sic!, War-
szawa 2009, s. 185).
156  L. Kołakowski, Obecność mitu, Wydawnictwo ABC, Kraków 1981, s. 55; T. Cieślak-
Sokołowski, Plutonowy – Szubert i Herbert. Glosa do lektury Herberta przez twórców ge-
neracji Nowej Fali, [w:] Dialog i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści, pod red. Jó-
zefa Marii Ruszara, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006, s. 324-335.
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jakości – P. K.], ale bywa sojusznikiem obu”157. W rzeczywistości 
mitycznej, podzielonej na sferę rozumną i bezrozumną, może poru-
szać się poeta, niepogodzony z dwulicowością, fałszem i zakłama-
niem doczesności.

Tożsamość tego twórcy kształtuje – z jednej strony – odwaga 
przeciwstawiania się tzw. społecznym dyrektywom, nakazom, mniej 
lub bardziej stanowczo artykułowanym, z drugiej zaś – być może 
swoisty lęk przed własnym niezakorzenieniem się w tymże świe-
cie. Chęć zdemaskowania oficjalnie uświęconej nieprawdy, społecz-
nych presji, a może nawet represji jest jednak silniejsza od obawy 
o oskarżenia o tkwienie w idealistycznym letargu, o tzw. nieżycio-
wość i niezaradność. Naznaczone szczerością, zindywidualizowa-
ne działanie odsłania głęboki sens czy sensy egzystencji. Ma dojść 
do „pęknięcia” twardej, monolitycznej fasady realnej rzeczywisto-
ści. Ta ostatnia w efekcie może stać się bardziej „przezroczysta”                         
i zacząć „czytać” rany poety. Poeta demaskując świat „bezrozumny”                                                                                                                         
(w jego, oczywiście, przeświadczeniu), spełnia swój obowiązek. 
Spełnia go, jeśli nawet ktoś uzna tę aktywność za przejaw szlachet-
nej, ale naiwnej wiary w mit, w upadły mit o prymacie twórczej           
i światłej jednostki nad zbiorowością.

W związku z powyższym stosunkowo niewielu współczesnych 
poetów wierzy „w możliwość dokonywania przy pomocy tak spe-
cyficznych narzędzi, jakich dostarcza literatura, zmian w otaczają-
cej nas rzeczywistości”. Nadrzędnym zadaniem, jakie stawiają sobie 
twórcy „jest chęć ukazania prawdy o człowieku zamieszkującym tak 
nieprzychylną dla niego krainę, [...] manipulowanego, ograbianego 
z autentyzmu i możliwości dokonywania światopoglądowych wy-
borów”158. Jeśli jednak odkryją oni określoną prawdę, będą chcieli   
opowiedzieć o niej jako o czymś niezwykle ważnym innym osobom,
_____________________________
157  L. Kołakowski, Obecność mitu, dz. cyt., s. 63.
158  R. Chojnacki, Pomówmy o wartościach, [w:] I Ogólnopolski Meeting Poetycki „po-
mówmy o wartościach”, pod red. Zygmunta Korusa, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1980, 
s. 79. Zob. także: R. Chojnacki, Głos pierwszy, Witryna Poetycka Okręgowego Klubu Stu-
dentów „Od Nowa”, Poznań 1973; tenże, Dla tego życia, Okręgowy Klub Studentów „Od 
Nowa”, Warszawa 1978; tenże, Z pozoru  cisza, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1980.
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podkreślając zarazem, że doszli do określonych konstatacji sukce-
sywnie, na drodze namysłu i analizy. „Koniecznie trzeba [...] wszyst-
ko przemyśleć, przeanalizować, [...] napisać wiersz, przeczytać go 
i powiedzieć sobie: tak, tak myślę, tak czuję, to jest moje własne, 
prawdziwe, o to mi chodziło”159. „Przemyśleć” oznacza rozpoznać, 
rozróżnić, ale i odczuć, nabrać pewności. Gdy owa pewność staje się 
jednak pewnością niezbitą, jawi się jako prawda wątpliwa160.

Pewność zaczyna się stawać prawdą wątpliwą nie od razu, lecz 
„później”. Poeta, mając świadomość tego stanu rzeczy, wiedząc, że 
kiedyś przestrzeniom jego myśli może zabraknąć przestrzeni, już 
„teraz” przygotowuje się, wybierając „pewny” grunt. W obrębie tego 
ostatniego decydującą funkcję ma pełnić czucie i ciało. Przyjęcie ta-
kiej perspektywy ma wymiar ze wszech miar naturalny. Podczas gdy 
świat zewnętrzny jest zmienny, „świat własny, tj. ciało, ustrój żywy 
musi zachować swoje constantia (niezmienniki), swoje „prawdy”, 
jeśli za istotę prawdy uważa się jej niezmienność. Własne ciało jest 
„prawdziwe”, a świat otaczający jest „złudą”, gdyż cechą złudy jest 
ustawiczna zmienność. To, czego możemy dotknąć, zetknąć z na-
szym ciałem, nabiera cech prawdziwej rzeczywistości. [...] To, co 
nie jest w bezpośrednim kontakcie z naszym ciałem, ma zawsze ce-
chy ułudy, abstrakcji, nierzeczywistości”161.

Ciało może odczuwać, poznawać, myśleć, a więc umożliwia pew-
ność relacji z sensem bądź z sensami162. Mowa zostaje zepchnięta 
na dalszy plan, najistotniejsze staje się doświadczenie sensu ciałem. 
Sensu rozumianego jako coś trwałego. Narzędziem poznania i zara-
zem swoistym aparatem artykulacji mogą więc być oczy, ale i ręce. 
_____________________________
159  R. Chojnacki, Wybieram milczenie, „Integracje”, r. 1981, cz. 11, s. 14. W podobnym 
duchu wypowiadał się Paul Ricoeur; zob. M. Philibert, Paul Ricoeur czyli wolność na mia-
rę nadziei. Szkic o twórczości i wybór tekstów, tłum. Ewa Bieńkowska, Halina Bortnowska, 
Stanisław Cichowicz, PAX, Warszawa 1976, s. 12.
160  P. Ricoeur, Świadomość i nieświadomość, [w:] Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy 
o metodzie, wybór, opracowanie i posłowie Stanisława Cichowicza, przełożyła Ewa Bień-
kowska [et al.], Pax, Warszawa 1975, s. 151.
161   A. Kępiński, Lęk, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1977, s. 41.
162  Zob. m.in. S. Piętak, Zaklinania, PIW, Warszawa 1963; H. Wolniak, Żywiec, Ossoli-
neum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1977.
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Poeta patrzy, dotyka czegoś dłonią i „wybucha” w nim świado-
mość, „wybucha” nagle, niespodziewanie, przybierając postać swo-
istej iluminacji, epifanii163. Dotykalna przestrzeń, na przykład uli-
ca, zaczyna się „wymykać”, stawać obcą, tracimy oddech, zatrzy-
many jakby silnym uderzeniem. Znika gwar, zamierają głosy, od-
chodzi pamięć i inni ludzie. Wtedy doznaje się prawdy, nierzadko 
prawdy-bólu i słychać szept: „już wiesz”. Mamy wówczas do czy-
nienia z tzw. „ekspresjami”, w których wszystko się obiektywizu-
je, przybiera wyjątkową ostrość i przejrzystość164. Jesteśmy więc                                                                                                 
w stanie bez trudu rozróżnić, oddzielić i nazwać dobro i zło, mą-
drość i głupotę, szlachetność, prawość i amoralność, fałsz. Przyjmu-
jemy te „dane” w pokorze, ale owa pokora szybko może przerodzić 
się w sprzeciw, bunt lub też w załamanie, rozpacz.

Polska poezja współczesna, zorientowana w głównej mierze ho-
mocentrycznie, niezwykle silnie odczuwa i werbalnie oddaje owo 
załamanie czy wręcz rozpacz. Wiąże się z tym problem postaw i wy-
borów etycznych. Powstają w efekcie nierozwiązywalne na pierw-
szy rzut oka dylematy, swoiste węzły gordyjskie naszych czasów.    
Z każdym w zasadzie rokiem przybywa poetów, w twórczości któ-
rych owe węzły bywają wciąż na nowo rozwiązywane. „Rzeczywi-
stość domaga się, żeby ją zamknąć w słowach, ale jest nie do znie-
sienia [...]. Ogarnąć rzeczywistość tak, żeby zachować ją w całym jej 
odwiecznym powikłaniu zła i dobra, rozpaczy i nadziei można tylko 
dzięki dystansowi, tylko wznosząc się nad nią”165. Czy możliwy jest 
jednak dystans w warunkach głośnych nierzadko dyskusji, namięt-
nych sporów i konfrontacji, toczących się na niwie sztuki i kultury? 
Czy można stanąć „na uboczu”, kiedy toczy się „prawdziwa wojna,
_____________________________
163  Por. K. Brakoniecki, Święto Epifanii, „Akcent”, r. 2012, nr 1, s. 38-41.
164  P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka, [w:] Egzystencja i hermeneutyka..., dz. cyt., 
s. 142.
165  Cz. Miłosz, Odczyt wygłoszony w Akademii Szwedzkiej w Sztokholmie 8 grudnia 1980 
r. z okazji przyznania Nagrody Nobla, cyt. za: „Wiadomości Związku Literatów Polskich”, 
r. 1981, nr 1, s. 93. J. M. Rymkiewicz stwierdził: „Ludzie są dziwnym gatunkiem, który po-
kłócił się z własnym istnieniem i nie wie, jak w nim istnieć, bo się w nim nie mieści. Chciał-
by gdzieś wyjść, ale z istnienia wyjść się nie da” (J. M. Rymkiewicz, Rozmowy polskie la-
tem roku 1983, Świat Książki, Warszawa 2003, s. 174).
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walka na śmierć i życie, na pamięć i milczenie, na wszystko i na 
nic, walka między szczegółem a ogółem, między tym, co zmysłowe,                                                               
a tym, co ogólne, między zdarzeniem jednym i nigdy niepowtarzal-
nym a formułą, która upodobni ten fakt do innych, zetrze jego wy-
pukłości, pozbawi go znaków szczególnych, ubierze w przecho-
dzoną i wytartą suknię ogólnika. Jest to konflikt między prawem 
socjologicznym a myślą pojedynczego człowieka, między planem 
miasta a wyglądem chodnika najmniejszej ulicy tego miasta, mię-
dzy encyklopedią a jakością powszechnego życia, między formułą                                                                  
»w dniu wczorajszym w wypadkach drogowych straciło życie je-
denaście osób« a bólem z powodu śmierci jednego tylko człowie-
ka, między żargonem gazety a skomplikowaniem codzienności”166.

Aby móc od tego skomplikowania choćby w pewnym sensie abs-
trahować, potrzebna jest chyba specyficzna, inteligentna postawa, 
właściwa nie tylko stanowi fizycznej młodości, ale i egzystencji 
„młodej duchem”, sprowadzająca się do umiejętności spojrzenia na 
„stare” spory, dylematy i problemy inaczej, wyzyskania „starych” 
obrazów i motywów w nowych odsłonach. Charakterystyczną, ory-
ginalną wymowę ma w tym kontekście chociażby wiersz Krzyszto-
fa Kuczkowskiego (ur. w 1955 r.) pt. Muchy:

„Praktykantka Zuza
z Browaru Miejskiego
sportsmenka ze smukłymi
nogami tenisistki
postawiła przed sędziami
misy dymiących kartaczy
i deskę piwa w czterech
smakach. Na rurach pod sufitem
skraplała się woda
kapała na czarne krzesła.
Przez chwilę sędziowie
rozmawiali o sztuce

_____________________________
166  A. Zagajewski, Walka konkretu z symbolem w poezji najmłodszej, „Nowy Wyraz”,         
r. 1973, nr 9, s. 52.



którą zwie się nowoczesną
to jest o takiej co nadążać
chce za duchem czasu
bardziej jednak od widma
nowoczesności
absorbowała ich sztuka
życia więc już bez ogródek
rozmawiali o praktykantce Zuzi
mogłaby być ich wnuczką
ale ponieważ nie była
rozpuścili jęzory jak psy chłepczące wodę.
Praktykantka Zuza za nic
miała elokwencję starców
tych spod lentyszka
i tych spod dębu.
A i sędziowie nie znaleźli
w niej żadnej innej winy
prócz młodości więc jak niepyszni
poczęli chyłkiem opuszczać
browar najpierw najstarszy z nich
potem reszta palestry.
Pomiędzy stolikami śmigały
białe tenisówki Zuzy.
Po zapłaceniu rachunku
sędziowie obchodzili ją tyle
co zeszłoroczne muchy”167.

I może jeszcze jeden utwór innego współczesnego poety, zatytu-
łowany Spotkanie:

„wiatr już wkrótce się zazieleni
przyjdzie słońce i ptaki
jeszcze krety chodzą w ogrodzie
a ogród w zaspach

_____________________________
167   K. Kuczkowski, Ruchome święta, Biblioteka „Toposu”, t. 137, Sopot 2017, s. 46-47.
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jeszcze rzeka straceń
nie chciała odpłynąć
bo mam już swoje lata
jak by powiedział świat

spotkaliśmy się
spotkaliśmy przypadkiem?
uśmiechając jak na zawołanie
jednocześnie
naturalnie
bez celebracji
bez pukania do społecznej akceptacji

był czwartek
szesnastego marca”168.

Znamienne dla toku myślenia obydwu twórców jest pytanie o to, 
co jednostkę ludzką określa pełniej: fenomen uwarunkowań społecz-
nych, czy też to, co osobne i szczególne? Ktoś mógłby powiedzieć, 
że tak postawiony problem przybiera postać węzła gordyjskiego.                                                                                                                   
A jak usunąć ów węzeł? „Z Wielkiego Patrona – z Gombrowicza: 
»Intelektem nie rozwiążemy naszych węzłów gordyjskich«. Znaczy 
to zdanie tyle, że intelekt zawsze musi mieć oparcie w czymś, co już 
nie jest intelektem”169. Intelektem zaś nie jest m.in. to, co w czło-
wieku głębokie, rdzenne. „Człowiek współczesny – w swoim my-
śleniu i wyrażaniu myśli pozbawiony punktów oparcia – szuka cze-
goś, co najgłębiej w nim złożone. Chce się uchwycić tego, co rdzen-
ne. Szuka najprostszych uczuć, [...] ponieważ wie, że tylko one [...] 
mogą się jeszcze stać podporą”170. Te najprostsze uczucia przywoła-
ne zostają zarówno w Muchach, jak i w Spotkaniu. Oddając się im,
_____________________________
168   P. Koprowski, Poeta osobny, Bonus Liber, Rzeszów 2017, s. 54.
169  A. Falkiewicz, Teatr Społeczeństwo, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 
1980, s. 228.
170  Tenże,  Polski kosmos. Dziesięć esejów przy Gombrowiczu, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1981, s. 65.
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odnajdujemy możność działania (praktykantka Zuza) i radość, na-
dzieję (podmiot liryczny w utworze Piotra Koprowskiego). Andrzej 
Falkiewicz (1929-2010) dodał też, iż w najprostszych uczuciach po-
winien zanurzyć się też myśliciel, „którego zawodem jest produko-
wanie myśli” oraz artysta – „produkujący dzieła sztuki”171.

Zanurzyć się w najprostszych uczuciach oznacza uczynić auten-
tyzm motywem przewodnim zmagań twórczych. Autentyzm moż-
na potraktować jako swoistą doktrynę artystyczną, mimo iż okre-
ślenie „doktryna” w odniesieniu do sfery sztuki wydaje się skądinąd 
niezbyt właściwe. Poeta i prozaik Jan Bolesław Ożóg (1913-1991) 
wskazał na fakt swego „uporczywego trzymania się doktryny auten-
tyzmu, niechęci do rzucania się na szeroką wodę poszukiwań. Czy 
to asekuranctwo? Nie powiedziałbym. Oczywiście, ślepa wierność 
doktrynie może hamować rozwój artystyczny. Dlatego starałem się 
i staram rozwijać i modyfikować autentyzm. Wynika to z uświado-
mienia sobie – w miarę upływu czasu – jego nie zdefiniowanych im-
plikacji”172.

Hołdując autentyzmowi, można go – z jednej strony – i trzeba 
twórczo rozwijać, ale z drugiej – ściśle z nim związana jest rezygna-
cja z niektórych, nie wpisujących  się weń jakości i zachowań, cho-
ciażby z niektórych fenomenów biologicznych i psychologicznych. 
Kazimierz Brandys (1916-2000) wskazał na następujący fakt: „Na-
tura we mnie, jeśli jej nie otamuję, powiększy moją zależność i moją 
niewolę. Zaspokajając na przykład instynkt posiadania, rozgałęziam 
się w sieci uwarunkowań i wchodzę w system uzależnień. Natomiast 
zmniejszając swoje potrzeby, wymykam się z mechanizmu i dużo 
trudniej mnie złowić. To znaczy, że posiadam więcej,  mając mniej, 
gdyż zachowuję swoją autentyczną, osobową własność”173.

Być autentycznym to – innymi słowy – w większym stopniu trosz-
czyć się o własne oblicze duchowo-intelektualne niż o materialny stan
_____________________________
171  Tamże. Zob. także interesującą pod tym względem powieść Rafała Ziemkiewicza pt. 
Zgred: R. Ziemkiewicz, Zgred, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2011.
172  J. B. Ożóg, Wierność sobie i ziemi. Szkice o autentyzmie, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1980, s. 136.
173  K. Brandys, Nierzeczywistość, Verba, Warszawa 1978, s. 54.
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posiadania. Autentyzm jest więc synonimem obrony tożsamości 
jednostki ludzkiej, obrony pojedynczego, „rzuconego” w świat spo-
łeczny istnienia. Gdy zaś trwa owa obrona, „ciągle trwa świat war-
tości, które choć nie nadają znaczenia wszystkiemu, to nadają zna-
czenie poszczególnym egzystencjom ludzkim”174.

Dla znacznej części współczesnych czytelników treści etyczne, 
obecne w tomikach poezji, są wyrazem naiwności autora bądź auto-
rów. Wiele wskazuje na to, że niebezpieczeństwo wejścia w sferę na-
iwności rzeczywiście istnieje. Nie tkwi ono jednak w tekstach utwo-
rów, lecz w hałaśliwym, krzykliwym, realnym świecie. To właśnie 
świat nieustannie uwypukla owo niebezpieczeństwo, nagłaśnia je i 
codziennie dawkuje. Kiedy w takim świecie trzeba wybierać sposób 
życia – a tego nie da się uniknąć175  – zdają się pozostawać tylko wy-
bory naznaczone naiwnością. Jednak tego rodzaju wybory w swo-
isty sposób przyczyniają się do syntezy intelektu z walorami poza-
intelektualnymi. Intelekt może wchodzić więc w relacje z transcen-
dencją, z uczuciami, z emocjami itp. Warto pamiętać o tym, iż „nie 
tylko Bóg, lecz każda w ogóle wartość, jest czymś irracjonalnym, 
czymś, czego nie da się zrozumieć. I tylko w oparciu o to, czego nie 
da się zrozumieć, intelekt może spełniać swe zadanie”176.

Z nieukrywaną przyjemnością konstatuję w związku z powyższym 
fakt pojawiania się na półkach księgarń wielu zbiorów wierszy obfi-
tujących w dylematy i pytania najprostsze i zarazem złożone, nieco 
naiwne i jednocześnie fundamentalne, podejmujące problemy meta-
fizyczno-egzystencjalne z osadzeniem w realiach społecznych bądź 
pozbawione takiego sztafażu. Autorzy owych „świeżych” tomików, 
wyrastając ze zwykłych, z pozoru prostych doświadczeń, dotykają 
kwestii poważnych, m. in. takich, jak: stosunek jednostki do Boga       
i drugiego „ja”, poznanie, przemijalność, miłość, śmierć, los, dobro,
_____________________________
174   K. Dybciak, Gry i katastrofy, Biblioteka Więzi, Kraków 1980, s. 193.
175  „Dokonywanie wyborów można od czasu do czasu zawiesić. Kiedy – przykładowo – 
odbywamy podróż w sensie fizycznym, możemy skupić się przede wszystkim na niej, kon-
statując: »My jedziemy to jest wieczne i nie mija«” (J. M. Rymkiewicz, My jedziemy do 
Brwinowa, „Arcana”, r. 2006, nr 2, s. 22-23).
176  A. Falkiewicz, Teatr Społeczeństwo, dz. cyt., s. 228.
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przeznaczenie, prawda, piękno, wolność, rozwój, postęp, tradycja177. 
Te „miękkie” zazwyczaj utwory, sprawiające czasem wrażenie jak-
by niepoetyckich, plastycznie, ale bez zdecydowanego „przełomu”, 
kontrastu „wchodzą” na stopnie pogłębionej refleksyjności, zadumy. 
Dzięki strategii „mowy wprost” i mówienia metaforycznego, „zim-
na” i „gorąca”, mimetycznych paraboli i epifanicznych emocji, ge-
stu i milczenia, pojęcia i szczegółu, zdają się otwierać drogę do nie-
skończoności. Frapują lapidarną celnością, zdolną ufaktycznić rze-
czywistość metafizyczną, otworzyć świat rzeczy na „Powiewy Du-
cha”. Można w tym kontekście przywołać chociażby wiersz pt. Ta-
niec na promieniu autorstwa Adriany Szymańskiej (ur. w 1943 r.):

„To już za chwilę?
Kilka kroków ku niebieskiej przełęczy i
– otworzy się widok na grań wszechświata
Więc idź, wspinaj się, wzlatuj ponad siebie,
aż porwie cię w tę jasność anielskie: gloria.
Aż kołysanie gwiazd ukoi twój lęk.
Świętość lśni na obłoku?
Ile potrzeba znaków na ziemi,
ażebyś uwierzył w znaki z nieba?
Poprzez tumult wieków dosięga twoich uszu
głos: To jest mój Syn umiłowany...
Wznoś się więc sercem w ten blask ogromny.
W tę nieobjętość. A promień, 
na którym zatańczysz, wyniesie cię może
aż przed oczy Nieskończonego. Który był,
jest i będzie? Który cię przyzywa?
W kołatkach pytań dzwoni odpowiedź”178.

_____________________________
177  Zob. m.in. T. Smurzyńska, Pierwszy grzech, Tikkun, Warszawa 1992; R. Landowski, 
Muzyka na wierzby i płowiejące niwy, Kociewski Kantor Edytorski, Tczew 1992; F. Corde-
oli (właśc. F. Curzytek), Idę do Ciebie, Bernardinum, Pelplin 1999; T. Czapiewski, Drabi-
na Jakubowa, Bernardinum, Pelplin-Gdańsk 2001; tenże, Powiewy Ducha, Bernardinum, 
Pelplin 2001; L. Orwid-Pluta, Otwieranie przestrzeni, Novus Orbis, Gdańsk 2004; S. Ru-
sin, Magala, Glicynia, Konin 2006; M. Krzyżan, Okruchy, Gaudentinum, Gniezno 2008; 
K. Sipowicz, Pieśni solarne, Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2009; 
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Nie zawsze współcześni poeci dają świadectwo życia, często po-
przestając na konstatacji jego zróżnicowanych możliwości. Zachwyt 
czytelnika może budzić szeroko „otwarty”, bardzo rozległy pejzaż 
semiotyczny wyznawanych postaw etycznych. Nie chodzi wielu 
poetom o to, by jedynie zadziwiać, szokować. Ważniejsze jest to, 
by dostąpić prawdy, by zatrzymać istnienie w jednym spojrzeniu, 
w jednym skurczu serca i dostrzec wielość światoobrazów, swoistą 
wszystkoistność, przenikniętą ładem i harmonią. Wojciech Kass (ur. 
w 1964 r.) w wierszu pt. Ziemia zapytał i zarazem odpowiedział so-
bie na to pytanie:

„Jest głucha czy słyszy 
Nie wiadomo
ale potrzebuje harmonii
dlatego śpiewaj złamanej gałęzi
bo wyciąga rękę
i ręce niewyciągniętej
może kiedyś zakwitnie

i rzece trącej brzeg
i brzegowi, który trze rzekę
chmurze sunącej po niebie jak stodoła
mięsistemu światłu i tlenu
kto pogłaskał psa
a na ciebie warknął. [...]

śpiewajcie [...]
może wszystko co straszne

_____________________________
O. Dziechciarz, mniej niż zło, Mamiko, Nowa Ruda 2011; P. Kupczak, Przechodząc w cień 
własny, Norbertinum, Lublin 2013; F. Netz, Krzyk sowy, Biblioteka „Toposu”, t. 138, Sopot 
2014; Z. Jankowski, Biała przędza, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014; W. Kass, 
Ba! I dwadzieścia jeden wierszy, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014; J. Sochoń, 
Sandały i pierścień, Biblioteka „Toposu”, t. 111, Sopot 2015; M. Mazurek, Nadchodzi bu-
rza, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu,  Sopot 2016; M. Dzień, Gościna, Biblioteka „Topo-
su”, t. 128, Sopot 2016; P. Dzianisz, ...bardzo wczoraj, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2016;   
A. Szymańska, Z Księgi Przejścia, Biblioteka „Toposu”, t. 146, Sopot 2017.
178   A. Szymańska, Z Księgi Przejścia, dz. cyt., s. 72.
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jest w gruncie nieśmiałe
bezbronne
i oczekuje pomocy
nawet szaleństwo
i ludzka bestia”179.

Kiedy niektórym twórcom dającym świadectwo życia, jak np. 
Zbigniewowi Jankowskiemu (ur. w 1931 r) i Piotrowi Kupczakowi 
(ur. w 1975 r.), przyświeca idea oszczędności znaków, nie oznacza 
to bynajmniej niedostatku znaczeń. Swego rodzaju ubóstwo jawi się 
jako autentyczne bogactwo tej poezji. „Skromność” znaków nazy-
wa wymownie nie podjęte przestrzenie znaczeń i sensów. W utwo-
rze Jankowskiego pt. Zamknięte. Wiersz niezwiązany – można prze-
czytać:

„Nie wpychaj się i tak cię nie napiszę,
a jeśli napiszę, i tak
nie pozwolę się związać
z moim ja.

Jeśli się zwiążesz,
umrzesz
razem z nim
w moim chwilowym ciele.

Idź już,
czekają na ciebie
nienasyceni
łowcy wieczności”180.

„Nienasyceni łowcy wieczności” mogą nie doznać szczelności, 
„nieprzemakalności” osobnych istnień zjawisk i rzeczy, mogą nie 
_____________________________
179   W. Kass,  Ba! I dwadzieścia jeden wierszy,  dz. cyt., s. 49-50.
180   Z. Jankowski, Biała przędza,  dz. cyt., s. 43. Zob. także S. Michalska, Słowo o poezji 
Piotra Kupczaka, „Akcent”, r. 2013, nr 4, s. 194-195.
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dostrzec ich postępującej w głąb siebie nieskończoności i niewy-
czerpywalności. Na przekór strategii tychże trzeba więc się uśmie-
chać „w głąb siebie, a jakby przez cały świat całym światem swej 
nieobecności”181, uśmiechać i prowadzić dialog. Współkształtujący 
człowieka, pozbawiony litości lęk, rodzi się bowiem z poczucia roz-
padu więzi, komunikacyjnej wspólnoty pomiędzy „wziętymi w sie-
bie” bytami182. Jeśli rzeczywistość owych bytów jest przez jednost-
kę ludzką rozpoznana i oswojona, to można na jej kanwie budować 
krąg spraw człowieczych. Innymi słowy: poeci mają świadomość, 
iż pryncypia świata danego „ja” są złożone w określonej tożsamo-
ści, a nie w sferze obcości. Realność, w tym i realność społeczna, ma 
strukturę ziarnistą, w obrębie której konieczna jest taka czy inna ko-
munikacja.

Filozof niemiecki przełomu XVIII i XIX w. Georg Wilhelm Frie-
drich Hegel (1770-1831) pisał o tzw. „zapośredniczeniu”, które 
może być jedną z możliwych form komunikacji w rzeczywistości 
ziarnistej. „Zapośredniczenie – jak podkreślał autor Fenomenologii 
ducha – nie jest niczym innym, jak tylko równością ze sobą samym 
będącą w ruchu, jest refleksyjnym skierowaniem się ku sobie same-
mu, jest momentem Ja jako bytu dla siebie, jest czystą negatywno-
ścią albo – jeśli negatywność sprowadzimy do jej czystej abstrak-
cji – jest prostym stawaniem się. Ja albo stawanie się w ogóle, ten 
proces zapośredniczenia, jest właśnie, ze względu na swoją prostą 
niezłożoność, bezpośredniością, która się staje, i bezpośredniością 
samą”183.

W ten sposób „zapośredniczone”, skierowane ku sobie byty stają 
się też przedmiotem refleksji poetyckiej. Ich komunikacja dokonu-
je się m.in. w enklawach ludzkich dylematów, wartości, idei, a może 
być ujawniana choćby w specyficznych odsłonach. Owe enklawy
_____________________________
181  Z. Jankowski, Biała przędza, dz. cyt., s. 38.
182  Por. Katastrofizm polski w XIX i XX wieku. Idee, obrazy, konsekwencje, pod red. Jerze-
go Fiećki, Jensa Herltha i Krzysztofa Trybusia, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Poloni-
styczne”, Poznań 2014.
183   G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha, przełożył, wstępem i objaśnieniami opatrzył 
Adam Landman, t. 1, Warszawa 1963, s. 29.
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człowieczeństwa, „przechowywane” w codziennych rytuałach, wpi-
sane w rytm przemijania, obecne są w specyficzny sposób również 
w gestach braku wspólnoty ze światem społecznym, z rolami, które 
on wyznacza. Przywołać można w tym miejscu m.in. wiersz Teresy 
Smurzyńskiej pt. stan cywilny wolny, w którym można przeczytać:

„[...] nienawidzę małżeństwa
nie jestem dobra w małżeństwie
nie lubię instytucji
zapewniających dozgonność
nie chcę dozgonnie cerować skarpetek

[...] nie lubię rodzić dzieci
nie jestem dobra w rodzeniu i
nienawidzę bólu
nie chcę w nieskończoność przedłużać
gatunku [...]

nie lubię instytucji
zapewniających wieczność
miejsce na fotografii
i w domu spokojnej starości”184.

Poetka pragnie raczej dostąpić innych, nieskonwencjonalizowa-
nych, niezbiurokratyzowanych, „nieuspołecznionych”, drobnych 
gestów ludzkiej solidarności. Gestów, którym będzie towarzyszyło 
lekkie drgnienie jej serca, subtelne przebarwienie uczuć. Na gesty te 
czekają również inni poeci. I z pewnością nie tylko poeci...

_____________________________
184  T. Smurzyńska, Pierwszy grzech, dz. cyt., s. 10.
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Indywidualność i zbiorowość w kulturze europejskiej

Wiele wskazuje na to, że w XIX w. narodził się jeden ze sposobów 
rozumienia indywidualności, tzn. indywidualności pojmowanej jako 
oderwanie się od świata zewnętrznego i poświęcenie temu, co w da-
nej chwili jest pragnieniem, celem, dążeniem danego „ja”. Świad-
czyć zdają się o tym chociażby dzieła literackie autorstwa Iwana 
Turgieniewa (1818-1883), Lwa Tołstoja (1828-1910) czy Fiodora 
Dostojewskiego (1821-1881). Ten ostatni podkreślał w Notatkach                                                                                                                            
z podziemia, że za wszelką cenę pragnie spokoju. „Ach, za to, żeby 
mi nie przeszkadzano, gotów jestem w każdej chwili cały świat 
sprzedać za kopiejkę. Czy świat ma zginąć, czy też, ot, ja mam się 
nie napić herbaty? Odpowiem: niech ginie świat, bylebym tylko za-
wsze pił sobie herbatę”185.

Tego typu idea, tj. idea swoistego abstrahowania od realnej rze-
czywistości „tu i teraz”, zdobyła popularność wśród XIX-wiecznych 
twórców, ludzi sztuki i kultury, choć nie zawsze była przez nich, jak 
to miało miejsce w przypadku cytowanego tu rosyjskiego pisarza, 
wyartykułowana wprost. Z drugiej jednak strony, już na początku 
„wieku pary i elektryczności” Hegel wskazywał na to, że warto za-
stąpić indywidualność zorientowaną ku sobie – indywidualizmem, 
który będzie uwzględniać sferę „uzewnętrznień”186. Autor Fenome-
nologii ducha był niezwykle popularnym filozofem w dziewiętna-
stym stuleciu. Czytano go wówczas i komentowano, adaptowano 
wybrane wątki i motywy jego bogatej myśli187. Czyniono taki bądź 
inny użytek z „sił” o indywidualistycznej proweniencji, nie abstrahu-
jąc od „zewnętrzności”. Jednak to raczej nie Hegel, lecz Dostojew-
ski oraz inni twórcy okazali się zwycięzcami w tym swoistym „star-
ciu” idei. Wszak to ci ostatni „obudowali” indywidualność interesu-
jącym, frapującym sztafażem, przyjaznym czytelnikowi: „starymi”,
_____________________________
185  F. Dostojewski, Opowiadania 1862-1869, tłum. Gabriel Karski, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1964, s. 154.
186  G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha, przeł., wstępem i objaśnieniami opatrzył Adam 
Landman,  t. 1-2, Warszawa 1963-1965.
187  Zob. m.in. P. Koprowski, Polacy i Rosjanie wobec wyzwań swoich czasów (XIX-XX 
w.). Szkice historyczno-filozoficzne, Bonus Liber, Rzeszów 2017, s. 21-38, 51.
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dobrymi, szlachetnymi wartościami, pozytywnymi przeżyciami            
i doznaniami etycznymi i estetycznymi. W tym zdaje się tkwić ge-
neza ogromnej popularności ich dzieł, zwłaszcza powieści. Obecne           
w nich swoiste gmachy duchowe zmierzającej ku sobie indywidual-
ności uniemożliwiały wysunięcie się na pierwszy plan różnego ro-
dzaju względności, nieczytelności, nieprzejrzystości.

Ten stan ładu i harmonii został już w pierwszej połowie XX w. 
zakwestionowany, a później, już w naszych czasach (przełom XX i 
XXI stulecia) ostatecznie rozbity. Przyczyniły się do tego, bez wąt-
pienia, dwie wojny światowe, różnorakie wstrząsy polityczne i spo-
łeczne, nękające „stary kontynent”, ale również dewaluacja porząd-
ków ontologicznych i fakt wymierania ich strażników. Zagłębiając 
się w tomiki poezji wielu współczesnych twórców, nie zawsze tych 
z tzw. „górnej półki”, odnieść można wrażenie, że niezwykle trud-
no jest im odwołać się do czegoś konstruktywnego, do jakiegoś na-
wet tylko „przeczucia całości” uniwersum. Świat odczuwają oni nie-
rzadko jako wielką pustkę i na tej pustce w istocie kończą swoją nar-
rację. „Na pustce albo na pewnym rodzaju pustki, który ostatecz-
nie, ponieważ świat się jeszcze nie skończył [...], okazał się warto-
ścią”188. Hołdowanie owej „wartości” jest równoznaczne z wyklu-
czeniem prób poszukiwania ciągłości, dojrzałości, skończoności. 
Oznacza też – przynajmniej w jakiejś mierze – „unieruchomienie” 
zasygnalizowanego typu indywidualności, co z kolei skutkuje „wje-
chaniem [Europejczyków – P. K.] z powrotem do mrocznych pieczar 
i lodowatych jaskiń”189.

Stan pustki, w jakim znalazło się obecnie wielu twórców, nie jest 
równoznaczny z brakiem różnorodnych koncepcji sztuki. Koncep-
cji tych jest niemało, ale nie one wydają się najistotniejsze. Zaryzy-
kowałbym nawet stwierdzenie, że może lepiej się o nie w ogóle nie 
pytać, koncentrując się raczej na znalezieniu odpowiedzi na pytanie     
o sposób życia pośród aksjologicznego chaosu. Warto też w tym 
kontekście zastanowić się nad kształtem więzi łączącej jednostkę ze
_____________________________
188  T. Burek, Dalej aktualne, Czytelnik, Warszawa 1973, s. 134.
189  T. Konwicki, Mała apokalipsa, Wydawnictwo Nowa, Warszawa 1979, s. 5.
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zbiorowością, ze światem społecznym. Jak pogodzić ze sobą to, co 
w kręgu kultury europejskiej zostało naznaczone antynomią: „ja”        
i „oni”, indywiduum i społeczność, osobność i powszechność?

Dla XX-wiecznego poety, prozaika i krytyka literackiego Tade-
usza Peipera (1891-1969) zbiorowość była stanem skupienia, wyra-
żającym konieczność i gotowość: „coraz większa [będzie – P. K.] za-
leżność jednostki od masy zorganizowanej, [...] uroczystości i zaba-
wy narodowe z udziałem tłumu, [...] manifestacje robotnicze nada-
jące masie widzialność [...]. Masa zaczyna ukazywać się coraz wy-
raźniej na pierwszych planach widnokręgu. Staje się coraz silniej 
odczuwaną przez jednostkę dzięki zależności, w jakiej ją utrzymuje,     
i coraz bardziej widzialną dzięki nowym formom występowania”190. 
Projekcja autora Miasta, masy, maszyny, pochodząca z okresu dwu-
dziestolecia międzywojennego, urzeczywistniała się sukcesywnie w 
krajach komunistycznych po drugiej wojnie światowej, na wiele lat 
wyznaczając specyfikę relacji jednostka – społeczeństwo. Uświado-
miona ideologicznie, postępowa jednostka miała być cząstką więk-
szej całości – kolektywu. W XIX w. było inaczej – postępowa jed-
nostka nie tylko mogła, ale wręcz powinna była wyraźnie wyod-
rębnić się ze zbiorowości. „Rewolucjonista – jak można przeczytać                                                                                                                     
w Katechizmie rewolucjonisty – gardzi opinią publiczną, gardzi 
obecną moralnością społeczną, nienawidząc jej we wszystkich jej 
przejawach”191.

Ulubienicą XIX stulecia wydawała się jednostka, a wiek XX pre-
ferował zbiorowość. Tak rzecz cała wygląda poprzez pryzmat wybra-
nych dzieł kultury. Ale realna rzeczywistość okazuje się czymś od-
miennym od tych ostatnich i można bez większego trudu wykazać, 
że i w XIX w. zbiorowość niejednokrotnie pojawiała się na arenie 
dziejów, a w XX jednostka mogła wywrzeć – i wywierała – wielki 
wpływ na życie milionów ludzi (casus dyktatorów). Czy więc nie pró-
buje się opisać nieopisywalnej w istocie kwadratury błędnego koła?

_____________________________
190  T. Peiper, Tędy, Nakład księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1930, s. 20-21.
191  Cyt. za: S. Cat-Mackiewicz, Dostojewski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsza-
wa 1957, s. 203.

~ 112 ~



„Jeśli świat – podkreśla jeden z XX-wiecznych humanistów – ma 
być w przyszłości wolny od tych kół, [...] musimy w nim znaleźć 
jedno takie miejsce, któremu człowiek pojedynczy nie będzie mógł 
nigdy do końca sprostać”192.

Czy owym „miejscem” może być filozofia, czy też – szerzej rzecz 
ujmując – ludzka myśl? Znamiennej odpowiedzi na to pytanie udzie-
lił współczesny niemiecki filozof Martin Heidegger (1889-1976): 
„filozofia nie może spowodować bezpośrednio zmiany [...] sytuacji 
na świecie. Odnosi się to zresztą nie tylko do filozofii, ale do całej 
sfery ludzkich myśli i dążeń. Tylko Bóg mógłby nas jeszcze urato-
wać. Jedyne, co możemy zrobić, to przygotować w poezji i w my-
śleniu gotowość na pojawienie się Boga” . Tego rodzaju praca, pra-
ca nad przygotowaniem „pojawienia się Boga”193 (Boga, który nigdy 
się nie wycofuje z naszego życia, a tylko czasem milknie) jawi się 
jako sposób istnienia, spoiwo egzystencjalne, a także początek bu-
dowy, czy raczej odbudowy podmiotowych więzi między jednostką 
a zbiorowością.

Poeta, ceniący własną indywidualność, nie musi być – jak się czę-
sto sądzi – ignorantem w zakresie specyfiki i uwarunkowań świata 
społecznego, podobnie jak – przykładowo rzecz biorąc – polityk, bę-
dący „tubą” jakiejś zbiorowości, nie musi być pozbawiony własnych 
poglądów. Niezależnie od tego, poeta jako jednostka w specyficzny, 
jedyny w swoim rodzaju sposób zmagająca się ze słowem i z rze-
czywistością, jest zawsze kimś osobnym, ponieważ „ani przez uła-
mek sekundy nie ustaje grad, który w nią siecze. Godzi w nią świa-
tło, deszcz i wiatr, głos sąsiada, kanonada innych dźwięków, całe 
mnóstwo bodźców. W morzu swojego otoczenia [...] jest jak maleń-
ka wyspa nękana ze wszystkich stron [...], jak mała forteca wysta-
wiona na niezliczone i nieustanne ataki”194.  
_____________________________
192   A. Falkiewicz, Teatr Społeczeństwo, dz. cyt., s. 64.
193  M. Heidegger, R. Augstein i G. Wolff, Tylko Bóg mógłby nas uratować (Wywiad udzie-
lony przez Martina Heideggera tygodnikowi „Der Spiegel” 23 września 1966 r.), przeło-
żyła Małgorzata Łukasiewicz, „Teksty. Teoria Literatury, Krytyka, Interpretacja”, r. 1977, 
nr 3 (33), s. 154; URL: http://bazhum.mu-zhp.pl/media//files/Teksty_teoria_literatury_kry-
tyka_interpretacja/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1977-t-n3_(33)/Tek-
sty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1977-t-n3_(33)-s142-161/Teksty_teoria_lite-
ratury_krytyka_interpretacja-r1977-t-n3_(33)-s142-161.pdf [dostęp: 27.03.2019].
194  W. Hilsbecher, Tragizm, absurd i paradoks. Eseje,  przeł. Sławomir Błaut, Warszawa 
1973, s. 158.
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Między powierzchnią a głębią poetyckiej wypowiedzi

Wiele wskazuje na to, że procesowi powstawania części wier-
szy towarzyszą określone kompromisy. Jednym z nich jest kompro-
mis między stanem świadomości poety, jego wiedzą i życiowym do-
świadczeniem a mniej lub bardziej „skończoną” formułą wypowie-
dzi poetyckiej. Istnienie tego rodzaju utworów, utworów „zamknię-
tych” w określonych formach, odsyła więc do „głębszych” uwarun-
kowań. Te ostatnie często nie są nazwane, autorzy co najwyżej dążą 
do „ubrania” ich w słowa. Strukturalizacja owych uwarunkowań, 
podział na czynniki „proste” może nastąpić jedynie w przypadku, 
kiedy posiada się umiejętność patrzenia z dystansu. 

Wiersze części współczesnych polskich twórców ujmują w in-
teresujący ład i rytm przynajmniej niektóre gesty, obrazy, przeży-
te chwile, zarówno te gorące, jak i chłodne. Ów sposób ujęcia jest 
jednak zasadniczo odmienny od logiki doświadczeń nietwórczych. 
Gdy rozpoczyna się lekturę tekstów, można dostrzec, iż od pewnego 
momentu „istnieją” dwa różniące się od siebie porządki: porządek 
uwarunkowań „zewnętrznych” oraz porządek formowanych utwo-
rów. Utwory poszukują własnej tożsamości, metody bądź metod ar-
tykulacji, poetyckiego zapisu. Ich autorzy odnajdują novum w języ-
ku. Leszek Orwid-Pluta (1943-2008) podkreślił, że 

„Powstają nowe wersy
szansa na zmartwychwstanie 
gdy przejdę ostatnią strofę
już odrodzony cały
zamknę drzwi do podziemia

tam demony szalały”95.

Wiersze są więc autonomicznym bytem językowym, określo-
ną całością, posiadającą swój ład, celowość i tożsamość. Bywa jed-
nak również tak, że niektórzy autorzy, mimo paktu zawartego z ideą
_____________________________
195  L. Orwid-Pluta, Otwieranie przestrzeni, dz. cyt., s. 14.
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językowej struktury, sytuują swoje teksty poza kształtem formy i bli-
żej doświadczenia wewnętrznego. W wierszu pt. autor Stanisława 
Dana (1937-1978) można przeczytać:

„Błogosławię chwilę lotu
gdy kształt nie ujarzmia
i zmysłami sięgam pragnień
błękit się otwiera lecz wtedy
wpada w mózg
kuropatwa
nazwy”196.

Słowa zawsze pozostają nienaruszone, zakwestionowane zaś 
mogą zostać – i niekiedy zostają – zasady współżycia słów i ich au-
tora – twórcy. Grzegorz Maria Pozimka (ur. w 1958 r.) stwierdził:

„Muza [starego poety – P. K.] od wieku ta sama 
stwórca ofiarował jej wieczność
wplecioną w słowa
zapomniał
by była wiecznie młoda”197.

Sukcesywnie dokonujący się rozkład ogarnia pozajęzykowe, ludz-
kie reguły sensu, uobecnione – paradoksalnie – w języku. G. M. Po-
zimka – podkreślił: 

„Spotkałem poetę 
pomarszczonego jak orzech
powiedział że pochodzi
z Włoch poznał już wszystko
i nic już go nie dziwi
teraz idzie poznać twarz Boga”198.

_____________________________
196  S. Dan, być, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – 
Gdańsk 1975, s. 27.
197  G. M. Pozimka, kiedy Jest, Pasja, Inowrocław 2013, s. 45.
198  Tamże.
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Jerzy Niemojowski (1918-1989) dodał: 

„W czasie zanikłej rzeźby wklęsłego myślenia,
które wytwór przed dłonie, co wszczęły go, kładzie,
nie szukaj w ciałach żądań tego przewężenia,
po którym ręce dotarć ześlizną się w rozkładzie.
Patrz tylko w tkankę kwiatu, w kolor dnia i linię
zamykającą obłok łzą i ludzkim czarem:
to jedno pozostanie – i nawet w malignie
widzeniom absolutnym klasyczną da miarę”199.

Jak widać, bramy języka otwierają się na różnorakie postacie sen-
su. To, co dawniej pozostawało poza obrębem wiersza, teraz, w cza-
sach współczesnych znalazło swoje odzwierciedlenie. Są więc takie 
utwory, „które w szepcie, a jak spiż się walą i co im w oczy spojrzeć, 
okrutnią się, inne [...] ręce Ci spalą, i wyważą z swych łożysk pobud-
ki dziecinne”200. W związku z tym „wolno nam [tj. twórcom naszych 
czasów – P. K.] do warg cisnąć słowa napisane pomiędzy krzykiem 
deszczu a ciszą choralną”201. Nie sposób też – przykładowo – nie do-
strzec „gdy żółty wachlarz świateł rwie się z poematu”202, nie sposób 
nie dostrzec „myśli rozłożonych jak trupy”203 czy też „krzyczącego 
dziecka na środku literatury”204. Słowa, pojawiające się w takich i in-
nych, równie zaskakujących i nietypowych uwarunkowaniach i zda-
rzeniach, odsłaniają swoją ukrytą, zasłoniętą twarz. Czytelnik na-
trafia więc w istocie na obrzeża tego, co powszechnie akceptowane 
i dozwolone, bowiem „poeci wolą jedno kryształowe zdanie niż ty-
siąc hałasujących wierszy”205.
_____________________________
199   J. Niemojowski, Appassionata, Czytelnik, Warszawa 1971, s. 43.
200   Tamże, s. 44.
201   Tamże, s. 47.
202   Tamże, s. 45.
203   Tamże, s. 57.
204   F. Kamecki, Epilogi Jakuba. Wiersze z lat 1960-1981, Państwowy Instytut Wydawni-
czy, Warszawa 1986, s. 114.
205  Tamże, s. 107.
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Utwór może być więc, niezależnie od jego niewzruszonego, we-
wnętrznego ładu, pochodną określonego doświadczenia bądź do-
świadczeń, formujących własne prawa sensu. W związku z tym tekst 
niewiele „powie”, jeśli odniesie się go do takiej czy innej poetyki lub 
norm językowych, odsuwając jednocześnie od podmiotu mówiące-
go i jego świata wartości, doznań, przeżyć. W wierszu Jana Marii 
Gisgesa (1914-1983) można przeczytać, że

„Oto jestem jak kropla deszczu
na szybie jadącego pociągu.
Zostawiam ślad
znikający za chwilę
pod naporem wiatru.
Materia szyby nie została naruszona.
Pociąg jedzie dalej.
A przecież płacz i krzywda
były w moich słowach,
w moich rytmach cichych jak szepty,
których łatwo nie dosłyszeć [...]

jestem [...]
podobny książce zapomnianej na półce.
Okrywa mnie kurz.
Słowa umarły [...]

Na jakiej wysiadłem stacji?
Pociąg jedzie dalej”206. 

Z kolei Helena Gordziej (ur. w 1928 r.) ujęła „rzecz” całą nastę-
pująco:

„że się nie znasz na pisanej mowie
postaraj się jednak coś pojąć
z podanych znaków
chcę spisać pamięć twojego istnienia [...]

_____________________________
206  J. M. Gisges, przeczuwanie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970,            
s. 62-63.
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Na piasku dużymi literami napiszę słowo
ostre jak rybia ość
mocne jak powrósło
albo na chmurze je wypalę”207.

Pesymizm czy wręcz swoista destrukcja nie odnosi się do sfery ję-
zyka. Słowa pozostają słowami, nie stają się alarmem czy krzykiem. 
Zarys rozkładu dotyczy raczej świata prawd i norm etycznych. Sło-
wa, płynące z wewnętrznego doświadczenia, zdają się rozbijać me-
chanizm regulujący przepływ znaczeń i sensów. Pewnemu rozluź-
nieniu ulegają stosunki temporalne, a „początek” i „koniec” poetyc-
kiej wypowiedzi wskazują raczej na otwarcie niż zamknięcie okre-
ślonej przestrzeni refleksji, namysłu, zadumy. To nie tożsamość ję-
zykowa wiersza jest najważniejsza. Rzeczywistość języka jawi się 
jako cząstkowa, fragmentaryczna wobec sensu. Czytelnik zostaje 
niejako odesłany ku zgoła odmiennej „całości”. Ów „zabieg” nie-
zwykle trafnie oddaje jeden z wierszy Jana Marszałka (ur. w 1942 
r.), nieopatrzony tytułem:

„Wiersz – jedyny ptak którego kocham – 
Nie wydaje mi się być wierszem
Ale czymś co przeorało mnie dogłębnie,
Czego boję się zadrasnąć, nawet dotknąć
Chociaż to skała za potrójną zbroją,
Czymś gdzie upadam
Aby znowu się podnieść i wierzyć:
Nawet w piekle na niebo mogę zarobić”208.

Z punktu widzenia nie tylko szkolnej, ale i chyba – w jakiejś mie-
rze – uniwersyteckiej dydaktyki polonistycznej, dogodnie byłoby 
przyjąć, że wiersze współczesnych poetów są zawsze jakąś całością,
_____________________________
207  H. Gordziej, Spragnione źródła, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1985, s. 62.
208  J. Marszałek, Nad ranem, LSW, Warszawa 1970, s. 46; por. J. Korzeniewska-Ber-
czyńska, Świat sanctum w słowie Józefa Tischnera i Aleksandra Mienia. Antropocentrycz-
na analiza porównawcza, [w:] „Słowa, słowa, słowa”... w komunikacji językowej, pod red. 
Marceliny Grabskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 170-181.
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całością wewnętrznie zorganizowaną. Wówczas można byłoby suk-
cesywnie analizować i interpretować ową „całość”, przemierzać jej 
przestrzenie, mając jednocześnie pewność, że podjęte działania nie 
zaprowadzą do jakiejś analitycznej „przepaści” czy też na „manow-
ce”, usytuowane w sferze poza „tradycyjnymi” językowymi gra-
nicami tekstu. Wówczas można byłoby – innymi słowy – niemal-
że niepodzielnie panować nad utworami, naznaczywszy je uprzed-
nio „sensem”, włożywszy w taki czy inny kontekst bądź kontek-
sty. Przyjąwszy założenie o tym, że sens i kontekst „ożywiają” dany 
wiersz, udzielają mu głosu, można – ujmując rzecz z „drugiej” stro-
ny skonstatować, że w przypadku, kiedy nie uległby on takiej „ob-
róbce”, pozostałby jedynie zestawem słów, zestawem milczącym 
albo wręcz martwym209.

Czy jednakże wiersze współczesnych polskich twórców posia-
dają jeszcze inną tożsamość, warunkowaną przez odmienne czyn-
niki? Bez wątpienia, tak. „Poza” oraz „pod” wypowiadalnymi sen-
sami i powierzchniowymi kontekstami rozciągają się bowiem nie-
zmierzone przestrzenie sensu niewyobrażalnego, zakamuflowane-
go, nierzadko bardzo trudnego do wyartykułowania. „Poza” oraz 
„pod” wierszami rozpościera się sfera różnorakich doświadczeń we-
wnętrznych. W wierszu pt. Martwe języki Mirosława Stecewicza (ur. 
w 1930 r.) istotę tego fenomenu ujęto następująco:

„W martwych językach
Rozbitkowie szepczą,
rozpoznajemy
łacinę i grekę
Naraz – sylaby
odrewniały wszystkie
(Przynajmniej słowa
będą dalej pływać
nawet gdy usta
zupełnie zatoną)”210.

_____________________________
209   Por. B. Nowicki, Poezja i natura – inkluzja czyli „Moja przedmowa do ciszy” Toma-
sa Tranströmera, „Akcent”, r. 2012, nr 1, s. 34-37.
210  M. Stecewicz, Skały – fale – rafy. Chwała żaglowcom, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 
1998, s. 132.
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Z kolei w wierszu pt. Szyfr Leona Szweda (1918-2003) można 
przeczytać m.in. następujące słowa:

„Gdy planuję słowotwórczy zamach
na całość, po starciu
zdobywam jedynie fragment miasta:
całość nie mieści się w żadnej
fachowej strategii słowa. [...]

A jednak odbudowuję miasto,
historyczne epoki, kulturę,
bitwy staczane o domy,
kupiectwo, polityków, pisarzy,
intuicyjnie zakładam kamień
węgielny wiedzy, który umysłem
cementuję, obliczam, ujmuję w system,
po czym już nie pojmuję go wcale:
nie jest to wewnętrzne miasto
ani miasto planów i cyfr. [...]

Miasto o zamazanych oknach
zasłania mi widok
na prawdziwą konstelację,
za której szyfr na początku
przez mgnienie oka
uważałem siebie”211.

Krakowski poeta Tadeusz Śliwiak (1928-1994) dodał, że

„Biała ryba poezji 
pełza po dnie zamulonym
zużytymi słowami
patrzy przynęty
połyka kotwiczkę z kolczastego drutu

_____________________________
211   L. Szwed, Przemiany i znaki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warsza-
wa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1982, s. 49-50.
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i wymusza na sobie
cierpienia i skargi”212.

Do sfery doświadczenia wewnętrznego, jak zdają się wskazywać 
Stecewicz, Szwed i Śliwiak, nie ma bezpośredniego dostępu, po-
nieważ nie istnieje możliwość prostego przejścia od rzeczywisto-
ści językowej do nie-języka, od fenomenu mówienia do jakiegoś 
przed-mówienia. Narzucający się sens powierzchniowy uniemożli-
wia nierzadko dotarcie do przestrzeni wnętrza. W pewnym „momen-
cie” okazuje się, że kolejnego kroku „dalej” nie może być, ponieważ 
byłby on wyjściem poza ramy racjonalnej kultury i światopoglądu. 
Owo „dalej” jawi się w związku z tym jako zagadka czy tajemnica 
wiersza, którą można – co prawda – w określony sposób kontem-
plować, podziwiać, ale która jest zarazem niedostępna. Niedostęp-
na – dodać należy – przed podjętym namysłem analityczno-interpre-
tacyjnym, jak i po nim. Wyrażając zgodę na tę tajemnicę, przyzna-
jemy się niejako do pewnej bezradności w naszej czytelniczej, po-
etyckiej przygodzie. Owa bezradność daje o sobie znać już w chwi-
li, kiedy czytelnik – interpretator „ustanowił” językowe granice da-
nego wiersza.

Znaczna część współczesnych poetów wprowadza czytelników 
na niwę zmagań sensu powierzchniowego wypowiedzi z głęboką, 
ukrytą, zawoalowaną tożsamością utworów. Zmagań czy wręcz kon-
fliktu. Jeśli abstrahuje się od powierzchniowego ładu wiersza, sło-
wa sukcesywnie odsłaniają czytającemu to, co umożliwia ich za-
istnienie. Odchodząc od interpretacyjnego „rytuału”, doświadcza-
my poczucia nieciągłości świata i niespójności relacji poety. Budzi 
się w nas jakiś nieokreślony lęk, być może niezbędny, aby móc po-
znać lęki i frustracje twórcy. W utworze pt. Tryb powtarzania autor-
stwa Krzysztofa Kuczkowskiego można przeczytać m.in. następują-
ce słowa:

„TECHNIK MÓWI OSTATNI WIERSZ.
Co będzie dalej? Cisza? Za późno żeby kłaść się.

_____________________________
212  T. Śliwiak, Solizman, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981, s. 44.
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Za wcześnie żeby wstać. Śpiew jest pomiędzy.
Poeta który zaczyna wątpić w sens pisania wierszy
podaje nową definicję poezji. Dlaczego nie przestanie
pisać? Na ulicy leży chłopiec w aureoli czarnej krwi.
Został świętym zanim dotarł na drugą stronę jezdni.
Jak się nazywasz? Nie wiem. Skąd jesteś? Nie wiem.
Umarli mówią niewiele. Słowa i rzeczy nie pasują
do siebie. Prawo i władza nie pasują do siebie.
Śmierć nie jest zagadką. Jest śmiercią. Zagadką jest
życie. 
[...]
TECHNIK MÓWI OSTATNI WIERSZ.
Nie wiem czy go znam. Znam go z cudzych opowieści.
Im mniej widzę tym więcej rozumiem ale
nie zapamiętuję tego co zrozumiałem. Żeby widzieć
nie musisz patrzeć. Obserwuj obserwującego. 
[...]
Umarli śledzą umarłych. Umarli podglądają się
nawzajem kłócą się o lepsze miejsca na cmentarzach
z satysfakcją czytają nekrologi dawnych przyjaciół
nad trumnami poetów recytują ich wiersze.
[...]
Patrz i pamiętaj. Przenieś głód do oka.
Swoim głodem nakarmisz pół miasta. Drugie pół
cię przeklnie. Bądź hojny. Bez twojego głodu umrą
z przesytu. 
[...]
Z kosza kościoła wysypują się dziewczynki. Mają białe
trzewiczki białe rękawiczki białe modlitewniki
białe wianki. Dziewczynki idą pośród umarłych.
W lazurowe niebo wzbija się ich czysty śpiew. 
[...]
Kubek toczy się po stole
ale nie spada. Nie wiem czy to coś znaczy”213.

_____________________________
213  K. Kuczkowski, Ruchome święta, Biblioteka „Toposu”, t. 137, Sopot 2017, s. 19-20.
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W Trybie powtarzania szybko zmieniają się miejsca „akcji”. Je-
steśmy w „danym” miejscu, by po „chwili” być już zupełnie gdzie 
indziej. Warto jednocześnie dodać, że widząc nowe miejsca, ludzie 
zwykle zauważają, że nie są one chyba częścią rzeczywistości, którą 
dotychczas zdążyli poznać. Wiedza poszczególnych ludzi o uwarun-
kowaniach przestrzenno-czasowych zwykle też nie jest zbyt duża. 
Jednak, z drugiej strony, nie sposób odmówić poecie prawa do na-
głych zmian tematyki, do tego, by niespodziewanie coś zarzucił i za-
czął mówić o czymś zgoła odmiennym. Logika utworu zdaje się wy-
stępować przeciw językowi, przy jednoczesnym eksponowaniu i do-
wartościowywaniu doświadczenia wewnętrznego. Wiersz zdaje się 
silnie wikłać w to ostatnie. Owo doświadczenie wewnętrzne jawi 
się jako przyczyna sensu, dosyć ekspansywnego, przedzierającego 
się przez szczeliny poetyckiego zapisu i stającego się odtąd sensem 
obowiązującym i koniecznym.

„Powierzchnia” wielu wierszy współczesnych twórców nie stano-
wi zazwyczaj wielkiej zagadki interpretacyjnej, dociekliwość czytel-
ników nie napotyka wielkiego „oporu”. Może chodzi o to, by trochę 
zniechęcić do ryzykownych „wędrówek” w „głąb” utworów. Może 
po wyczerpaniu – w mniejszym lub większym stopniu – gotowo-
ści odbiorcy do rozumienia „powierzchniowego”, ów nie zdoła już 
„z gorącej magmy języka wyłowić słowa”, które pozostanie uwię-
zione „w klatce wiersza jak trzepoczący ptak”214. Może nie wyjdzie 
poza skonwencjonalizowany świat, „zamknięty” w języku. A tym-
czasem istnieje też świat fenomenów, przyjmujący postać „ukryte-
go” przedmiotu poetyckiej wypowiedzi, współokreślający specyfikę 
„zewnętrznego” dyskursu. Ten ostatni może być więc postrzegany                                                                                                                               
w kategoriach swoistej odpowiedzi na pytanie bądź pytania sformu-
łowane poza sferą tego, co w nim wyartykułowano. Ów świat feno-
menów zostaje odkryty przez zastosowanie określonej metody po-
znawania rzeczywistości, ale nigdy ów świat nie jest następstwem 
użycia owej metody (jakiejkolwiek), ponieważ jakakolwiek metoda 
badawcza nigdy nie generuje świata, ale tylko dąży do jego poznania.
_____________________________
214  L. Orwid-Pluta, Otwieranie przestrzeni, dz. cyt., s. 13.
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Jeśli podmiot liryczny chciał – posługując się środkami wyrazu 
artystycznego, m.in. metaforami – „ujarzmić” materię rzeczy, mogło 
zdarzyć się tak, że sam został „ujarzmiony” przez ową materię, spa-
raliżowany w znaczeniu zmysłowym. Lekkomyślne nieco „uwikła-
nie się” w „coś” może często uchodzić bezkarnie. Często, ale nie za-
wsze. Rzeczy mogą bowiem „odpłacić się” czasem za wymierzone 
w nie „ciosy”. W jaki sposób? Chociażby utożsamiając się ze struk-
turą myśli. W konsekwencji to, co w założeniu twórcy miało być je-
dynie pewną igraszką językową, przybiera postać realnej grozy. Kie-
dy – przykładowo rzecz ujmując – poeta realizuje wyobrażeniowo 
metaforę kamienia, może stać się ona – choć nie musi – czymś ze 
względów estetycznych, ale i etycznych dosyć szokującym. Można, 
nawet niechcący, wykreować groźną, przerażającą rzeczywistość. 
Zdaje się o tym świadczyć chociażby wiersz Stanisława Zajączka 
(ur. w 1945 r.) pt. Wstęp do partytury:

„Będziesz wykonawcą. Rób to tak:
Usiądź na krześle bokiem do widowni. Weź do rąk dwa
      kamienie.
Uderzając wydobywaj z nich dźwięki krótkie i długie. Spróbuj
pomyśleć że należałoby już skończyć. Wstań. Wyjdź. Ale
       ale – 
– nie zapomnij się ukłonić. 
[...]
Niech kamienie odbierają ci
ciepło. Patrz uważnie na czubek buta. Kiedy kamienie zaczną
       parzyć
wstań. Spróbuj się ukłonić. Nie waż się wyrzucać kamieni.
       Wyjdź.
Kup sobie nowe buty”215.

Widoczna staje się kruchość zmysłowego zakorzenienia w świe-
cie, a także zmetaforyzowanej mowy. Z metafor może wyrastać takie
_____________________________
215  S. Zajączek, Ja i mój kumpel Meegeren, Czytelnik, Warszawa 1975, s. 49.
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czy inne „zło”, przed którym nie broni ani fakt odczuwania, ani my-
ślenia. Można więc pytać:

„kto od wewnątrz szarpie moją twarz
barkiem rusza
od litery kreśląc koło”216. 

Granice między doświadczeniem a poetyckim „pisaniem” zdają 
się zacierać. W „pęknięciach” powierzchni utworów dostrzec moż-
na pokłady „głębi”, jawiące się niekiedy jako „wykute” z pozajęzy-
kowej materii życiowych cierpień, udręk, rozczarowań. Bernard An-
tochewicz (1931-1997) podkreślił, że

„Na przełęczy wiersza czas przyszły ogromnieje
wszystkimi nazwami wspierałem się o realne cierpienia 
[...]
skórzana róża mojej pokory
wiodła mnie przez wszystkie miejsca
cięć głębokich
w krajobrazie NIEDOMÓWIENIA: naginałem siebie
wiersza nigdy”217.

Słowa, które tworzą wewnętrzną przestrzeń wierszy, odnoszą się 
do bardziej „elementarnej” sfery przeżyć i uczuć, niż stan zarysowa-
ny w dyskursie „powierzchniowym”. „Na powierzchni” kogoś, kto 
jest twórcą, nie widać dramatyzmu, wielkich emocji i uniesień. Na-
tomiast pod powierzchnią poetyckiej wypowiedzi, w jej wewnętrz-
nym wymiarze jest zapisane inne doświadczenie – doświadczenie 
swoistej burzy serca i zmysłów. Ono właśnie jawi się jako doświad-
czenie podstawowe. W wierszu pt. Pewność Bogusława Żurakow-
skiego (ur. w 1939 r.) można przeczytać:

_____________________________
216  B. Antochewicz, Żywioł nadrealny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – 
Warszawa – Kraków  1974, s. 30.
217  Tamże, s. 31.
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„Piszę 
ołówkiem zakończonym ogniem
Dym snuje się po papierze słowami. 
[...]

Oddycham goryczą. Aż krtań zawiadamia kaszlem,
że pełny jej jestem jak krwi – 
jak wędrówki przez nasypy i tunele pamięci.
Jakie jeszcze jest powietrze? Zapomniałem. 
[...]

Noc śni ciemnością to, co widzę jasno
– jak złożone leży na dnie karty”218.

„Zewnętrzność”, pozbawiona wyraźnych granic i kształtu, nie 
jest oparciem dla świadomości zakorzenionej w czasie i przestrzeni, 
przybiera wyraz „ciemności”. Możliwe jest jednak osiągnięcie inne-
go typu świadomości – świadomości bezgranicznej, zlokalizowanej 
w „nasypach i tunelach pamięci”219.

W części wierszy współczesnych polskich poetów została od-
zwierciedlona zależność między sferą werbalną a różnorakimi do-
świadczeniami, między słowami, a tym, co jest ich motorem na-
pędowym czy wręcz „życiodajnym” źródłem. Dyskurs „na po-
wierzchni” można odbierać jako swoisty efekt przeżyć, uczuć, 
emocji konstytuujących wewnętrzną przestrzeń utworów. Przeby-
wając więc – czytelnicy i zarazem analitycy – drogę z powierzch-
ni tekstów ku strukturze ich głębi, mogą być pewni lub pra-
wie pewni, że poznają określone doświadczenia „elementarne”,                                                                                             
a więc niezwykle cenne, zasługujące na uwagę nawet we współcze-
snych, abstrahujących od uwarunkowań aksjologicznych, czasach.

_____________________________
218  B. Żurakowski, Pieśń, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971, s. 48.
219  Por. P. Koprowski, Pamięć i lektura..., dz. cyt., s. 59-66.
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Poeta – nauczycielem?

Poeta osiągnął swój status społeczny stosunkowo wcześnie, bo                  
w czasach starożytnych. Już wówczas nie był postrzegany jako rze-
mieślnik, lecz przewodnik określonych społeczności w dążeniu do 
szczytnych, wzniosłych celów, w drodze ku ideałom ludzkiego roz-
woju. To on miał – obok nauczyciela i mędrca – uzmysławiać „zwy-
kłym” tzw. „zjadaczom chleba” to, że człowiekiem nie tyle się jest, 
ile nieustannie się nim staje, właśnie poprzez własny, indywidualny 
rozwój220.

Również w chronologicznie późniejszych epokach historycznych 
wielu uważało poetę za kogoś, kto powinien wyprowadzać czytelni-
ków ze stanu gorszego ku czemuś lepszemu221. Za kogoś, kto nie mógł 
uchylać się od obowiązku edukowania222. Zadaniem pedagogiki po-
zostaje prowadzenie człowieka od stanu gorszego do stanu lepszego, 
dlatego zadania pedagoga i poety w tej materii były zbieżne, jeśli po-
eta w istocie chciał takowe zadania wychowawcze wypełniać. A jak 
jest w dobie współczesnej? Na ile – jeśli w ogóle – poeta, działając 
na specyficznej niwie sztuki, przybliża, propaguje określone ideały, 
pokazuje prawdę czy też uczestniczy w stanowieniu autorytetów?
_____________________________
220  Platon (427 p.n.e. - 347 p.n.e.) – przykładowo – uważał, że początkiem sztuki jest bo-
ski rozum, który z pomocą ludzkiej wyobraźni przekazuje boskie prawdy. Poezja powsta-
je, zdaniem tego filozofa, nie tyle za sprawą mądrości poety, ile pod wpływem ingerencji „z 
zewnątrz”. To bóg wstępuje w poetów, podobnie jak w tych, którzy zajmują się wieszcze-
niem, wróżbiarstwem. Zob.: Platon, Obrona Sokratesa, przeł. Władysław Witwicki, Pań-
stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992; P. Jaroszyński, Poeci metafizyczni?, „Czło-
wiek w Kulturze”, r. 1994, nr 3, s. 196; P. Koprowski, W kręgu romantyzmu. Kształtowanie 
się struktur światopoglądowych Iwana Turgieniewa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań-
skiego, Gdańsk 2008, s. 159-160.
221  „Nie sztukmistrzem – podkreślał Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) – będzie [...] 
poeta, nie artystą, ale wieszczem”. Kraszewski dodawał również, że poeta – wieszcz, ob-
darzony mocą stwórczą – energią pochodzącą ze Słowa Bożego, może obudzić naród z le-
targu i poprowadzić do czynu. Artysta – uzupełniał tę myśl Adam Mickiewicz (1798-1855) 
– włączony w swoiste braterstwo ze Słowem Wcielonym uczestniczy w zbawieniu świata, 
a owo uczestnictwo trzeba rozumieć przede wszystkim jako prorockie wejrzenie w rzeczy-
wistość” (M. Maciejewski, Ażeby ciało powróciło w słowo – próba kerygmatycznej inter-
pretacji literatury, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1991, s. 15, 158).
222  Łaciński termin „edukacja”, „wyprowadzanie”, pochodzi od ex duco – ‘wyprowa-
dzam’, z gorszego ku lepszemu.
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Wiele wskazuje na to, że zdecydowana większość poetów obecnie 
odżegnuje się od jakkolwiek pojętej funkcji nauczycielskiej. Naj-
częściej są oni zaabsorbowani poszukiwaniem nowych, oryginal-
nych środków artystycznego wyrazu. Starają się nieustannie zaska-
kiwać, zadziwiać czy wręcz szokować czytelnika – odbiorcę. Trzeba 
bowiem zyskać uznanie, zostać zauważonym i zapamiętanym. Tyl-
ko fakt przynależności do określonej „czołówki” skutkuje bowiem 
pojawianiem się nazwiska poety w tekstach popularnonaukowych, 
w recenzjach i omówieniach. Jeśli będzie się miało „szczęście”, to 
jakiś krytyk literacki może – przykładowo – zakwalifikować poetę 
jako reprezentanta popularnego prądu, jakiegoś rzekomo rewelacyj-
nego, kolejnego „izmu”. Niezwykle właściwie przypadek ten ujął 
Ryszard Kapuściński (1932-2007): „Nikt nie pyta, czy coś jest do-
bre czy złe, przejmujące lub nieprzekonujące – tylko czy to kon-
ceptualizm, czy minimalizm, op czy pop. W ten sposób prześliźnie 
się na piedestał każda przeciętność, wystarczy tylko, że znajdzie się 
na dany wytwór odpowiednią szufladkę i nazwę. Słowem te nazwy 
to tylko protezy, wymyślone symulakry, wstawione lub używane                    
w miejsce rzeczywistych wartości. Bo raz, że zatraciła się dziś zgo-
da na to, co jest bezsporną wartością, a dwa – ponieważ tym wytwo-
rom, niemającym żadnych wartości obiektywnych, chowanie się za 
nazwami pozwala istnieć i pretendować do ważności”223.

Kiedy współczesny poeta jest mocno zaabsorbowany poszukiwa-
niem „nowości”, wtedy jednostkowy ludzki los nie znajduje się w 
centrum jego zainteresowania. Nie pełni on więc już funkcji prze-
wodnika, przewodnika wskazującego drogę prawdy, dobra, pięk-
na..., po prostu nie odnajdując się w tych rolach. Czy można jed-
nak – w związku z tym – oskarżać go o grzech zaniechania, o pój-
ście „łatwą, bezproblemową” drogą i zamknięcie się we własnym 
„światku” czy też „świecie” zbiorowości poetów? Wiele wskazuje 
na to, że tego rodzaju oskarżenie, niezwykle dobitnie i ostro sformu-
łowane choćby przez Witolda Gombrowicza (1904-1969) w eseju 
pt. Przeciw poetom224, nie jest zasadne, bo przecież owa rezygnacja
_____________________________
223  R. Kapuściński, Lapidarium VI, Czytelnik, Warszawa 2007, s. 16-17.
224  W. Gombrowicz, Przeciw poetom, Klin, Warszawa 1979.
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z „zaszczepiania” w czytelniku tzw. wartości wysokich nie bierze 
się z wygody poetów, z ich lenistwa czy nastawienia „anty”, lecz ze 
zwątpienia w to, że można znać drogę, wiedzieć, jak żyć, postępo-
wać, myśleć, mieć pomysł na własny rozwój duchowy. Wymienione 
elementy dotyczą sfery ludzkich wyborów, sytuują się zatem w sfe-
rze wartości. W tej ostatniej zdaje się tkwić niezwykle ważne – jeśli 
nie najważniejsze – źródło zwątpienia.

W obecnych czasach bardzo rzadko słyszy się odpowiedzi na tzw. 
pytania fundamentalne, a więc „pierwsze”, te, które są „u począt-
ków”. Dlaczego tak jest? Dlatego, iż każda odpowiedź z tego zakre-
su tematycznego jest przez współczesnych odbierana jako wątpli-
wa. Pytanie: „jak żyć?” jawi się więc jako „nie na miejscu”, nie za-
daje się go ani poetom, ani ludziom nauki. Udziela na nie odpowie-
dzi, ciągle tej samej i zarazem ciągle „na nowo”, jedynie duchow-
ny. Trzeba jednak zaznaczyć, że tę odpowiedź przyjmują za praw-
dziwą tylko ci, którzy znali ją już „wcześniej”, „stawiając” na wiarę 
i w niej partycypując. Dla większości współczesnych pragnienie, by 
mogli otrzymywać „na bieżąco” informacje, mówiące o tym, jak jest 
„naprawdę” pozostaje jednakże niezaspokojone. Poza sferą biblij-
no-religijną nie ma bowiem odpowiedzi całościowych i pełnych. Po-
zostaje jedynie „pewność niepewna”, co potwierdzają nie tylko wy-
sublimowane, intelektualne analizy, ale i, a może przede wszystkim, 
codzienna, „zwykła” ludzka egzystencja. Czy jednak ów stan rze-
czy może zaowocować przeświadczeniem, że istnieje tylko w isto-
cie „niepewność pewna”, a więc dominacja – mniej lub bardziej po-
głębionego – sceptycyzmu?

Postawa sceptyka, niezwykle popularna i hołubiona w świeckich 
kręgach intelektualnych, może prowadzić i – nierzadko prowadzi – 
do nihilizmu225. Nie jest ona – co warto podkreślić – „dzieckiem” ani 
XX stulecia, ani początków XXI w. „Pojawiła się”, podobnie jak wiele 
innych wątków myśli europejskiej, w starożytności, a największym
_____________________________
225  Por. rozważania Andrzeja Walickiego na temat źródeł zainteresowania się nihilizmem 
przez znaczną część inteligencji rosyjskiej w XIX w.: A. Walicki, Aleksander Hercen. Kwe-
stia polska i geneza pewnych stereotypów, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warsza-
wa 1991.
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jej kreatorem był żyjący na przełomie V i IV w. przed Chrystusem 
Gorgiasz z Leontinoj. Jednak ani w epoce starożytnej, ani w epokach 
następujących po niej w sensie chronologicznym (do połowy XX 
w.) sceptycyzm nie miał tak wyraźnego odbicia w kulturze, mental-
ności i sposobie bycia, jak właśnie teraz. Casus Gorgiasza, stojące-
go na stanowisku, że nic nie istnieje, a nawet gdyby coś istniało, nie 
moglibyśmy tego poznać i – w konsekwencji – wyartykułować oraz 
przekazać innym osobom226, „uderza” – patrząc z punktu widzenia 
poety – w sferę metafizyczno-interpersonalną egzystencji jednost-
ki ludzkiej.

Coraz częściej mówi się o kryzysie współczesnej komunikacji 
interpersonalnej. Zbytnia technokratyzacja życia, pogoń za pienią-
dzem, koncentracja na karierze zawodowej skutkują zanikaniem 
międzyludzkiej empatii, co przekłada się – w sensie negatywnym – 
na istotę i specyfikę prowadzonych rozmów, dialogów, dyskusji. Po-
ważnym zagrożeniem jest też coraz częstsze wątpienie w adekwat-
ność myśli (poznania) w odniesieniu do rzeczy (rzeczywistości),             
a więc – w możliwość ustalenia wspólnego podmiotom komunikacji 
słownika czy chociażby mini-słownika. W efekcie „zwykli” ludzie 
w ogólności, a twórcy (w tym i poeci) w szczególności, są skazani 
na ciągłe, bezustanne „potykanie się” o słowa, które oddają „mgli-
ste”, niestałe stany rzeczy, nie mogąc „wznieść się” ponad ten pu-
łap. Jeśli więc słowa – z założenia – nie mogą odnosić się do tak czy 
inaczej pojętej „istoty rzeczy”, można jedynie się nimi „przerzucać”, 
prowadzić grę słowną, bawić w nazywanie.

W tej sytuacji poecie pozostaje tylko nadzieja na „życzliwy” od-
biór jego „dzieła” przez czytelnika. Ów czytelnik ma zaś niczym 
nieograniczoną możliwość interpretacji wiersza (wierszy) i... nic 
więcej. Dorosły czytelnik może – to prawda – już jednak odczuwać 
pewne zadowolenie z tego, że nie musi – jak to bywało w jego wła-
snych, młodzieńczych czasach szkolnych – odpowiadać na pytania 
typu: „co poeta miał na myśli”. Teraz samodzielnie decyduje bowiem
_____________________________
226  G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tłum. Edward Iwo Zieliński,  t. 1, Wydawnic-
two KUL, Lublin 2000, s. 259-270; Słownik pisarzy antycznych, red. Anna Świderkówna, 
Wiedza Powszechna, Warszawa 2001, s. 221-222.
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o tym, jak „przemówi” dane dzieło poetyckie. Co będzie jednak            
w przypadku, kiedy „nie przemówi” ono w ogóle? Może wtedy po-
zostaje tylko jego „przeżywanie”, ale wówczas czym będzie różnił 
się zbiór wierszy od innych obiektów przeżyć, np. od piosenki, ob-
razu, rzeźby?

Jeśli poeta totalnie „odcina się” od wymowy tego, co stworzył, je-
śli „nie wysyła” czytelnikowi żadnego „komunikatu”, może uwa-
żać się za zwolnionego z jakiejkolwiek odpowiedzialności i zobo-
wiązań wobec tegoż czytelnika. Autor zostaje również zwolniony                    
z obowiązku troski o to, by jego dzieło poetyckie nie utraciło waloru 
dzieła sztuki. Poezja jest jednak dziedziną sztuki, a sztuka, nie będąc 
materią, przekraczając własną fizyczność, nie może być postrzega-
na w oderwaniu od tzw. „świata wartości kreowanych” w dziele. Je-
śli przeto określone dzieło nie partycypuje w tym ostatnim, jeśli nie 
jest nośnikiem przesłania artystycznego, estetycznego, intelektual-
nego lub moralnego, to czy zasługuje na miano dzieła sztuki? Powie 
ktoś, że stworzył je wszak artysta i znajduje się ono np. na wystawie, 
w muzeum, w księgarni. Bez wątpienia tak jest, ale czy owo dzie-
ło odróżnia się jakoś od innych przedmiotów, nie uchodzących za 
dzieła sztuki? Odpowiedź na to pytanie nie należy do łatwych. Wy-
daje się, że dzieło sztuki powinno konstytuować się nie tylko dzię-
ki postawie odbiorcy. Niektórzy artyści w tym miejscu podkreślili-
by jednak, iż niemożliwe jest w istocie wspólne ustalenie tego, czym 
jest dzieło sztuki. Można bowiem – w ich przeświadczeniu – co naj-
wyżej tworzyć określone mikroprawdy, na prywatny użytek danego 
mikronarratora. Wyrazem naiwności, dziecięcej niedojrzałości jest 
jednak, dodają oni, podejmowanie prób przekazania komuś innemu 
wartości i sensów danego dzieła, zakładając uprzednio, że owe war-
tości i sensy w ogóle jakoś „istnieją”.

Czy w tej sytuacji można się dziwić, że miejsce tego, co ongiś 
postrzegano jako ważne, wartościowe, pożyteczne, budujące oso-
bowość i wrażliwość moralną, zajęły gra, banał, uproszczenie, „fi-
zjologizm” itp.? Czy można buntować się przeciwko temu, że za-
miast dyskusji o wartościach mamy niezliczone happeningi, mają-
ce utwierdzać w przekonaniu, że „wszystko jest sztuką”, że „sztuka 



zawsze łączy, a nie dzieli”, że „sztuka jest najlepszą definicją sztu-
ki”? Czy trzeba zacząć kontestować coraz bardziej upowszechnia-
ny „dogmat” mówiący o tym, że dzieło nie powinno być piękne                      
(w rozumieniu, jakie nadawano pięknu w czasach poprzedzających 
romantyzm)?

Na trzy powyższe pytania nie tylko można, ale wręcz powinno się 
– w moim przekonaniu – udzielić odpowiedzi twierdzącej. Ale rzecz 
całą można postawić również nieco łagodniej. Dzieła sztuki osten-
tacyjnie eksponujące – wedle Mircei Eliadego (1907-1986) – nudę, 
brzydotę, gloryfikujące banał, stanowią – m.in. obok nihilizmu w fi-
lozofii i przemocy w polityce – wyraz tej samej, specyficznej sy-
tuacji egzystencjalnej człowieka Zachodu227. Jeśli uzmysłowić so-
bie tak zdiagnozowany stan współczesnej kultury i cywilizacji, to 
nie można obarczać tylko i wyłącznie samych poetów winą za to, 
że owi poeci nie pytają już o sens, o prawdę, o wartości estetyczne. 
Poeci są bowiem tylko „trybikami” w wielkiej „machinie” zwątpie-
nia, „miażdżącej” to, co ongiś usensowniało życie. Co jednak wobec 
tego pozostaje? Zgoda na „odebranie” ludziom nadziei i – w konse-
kwencji – na taką czy inną formę rozpaczy? Ale jeśli jest rozpacz, to 
i kryzys człowieczeństwa228. A może jednak istnieje inna droga, po-
zwalająca ominąć ów stan przygnębiającego impasu?

Wiele wskazuje na to, że szansa na to tkwi w zwykłej, elemen-
tarnej empatii, która podawana nawet w niewielkiej „dawce” może 
zdjąć warstwę smutku i szarzyzny z ludzkiego losu. Starając się ko-
goś innego zrozumieć, okazując życzliwość, człowiek otwiera dru-
giemu człowiekowi pewnego rodzaju przestrzeń nadziei. Byłoby do-
brze, gdyby tego rodzaju przestrzeń nadziei otwierali również przed 
czytelnikami poeci. Byłoby dobrze, gdyby poeci nie dawali, jak 
Gorgiasz z Leontinoj, niezłomnego świadectwa temu, że nie ma nic. 
Byłoby dobrze, gdyby nie odbierali nadziei. Byłoby dobrze, gdyby
_____________________________
227  M. Eliade, Moje życie. Fragmenty dziennika 1941-1985, przeł. Ireneusz Kania, Wy-
dawnictwo KR, Warszawa 2001.
228  Por. P. Koprowski, Kryzys wiary a kształt naszego człowieczeństwa, [w:] Esencja czło-
wieczeństwa. Prawda ludzka a cywilizacja, red. Halina Romanowska-Łakomy,  Eneteia 
Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2010, s. 137-149.
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przynajmniej podjęli na kartach swoich dzieł próbę walki o możli-
wość głębszego sensu. Wyartykułować taką możliwość oznacza już 
wyjść poza sferę „widzialnego”. „Nie możemy – podkreśla Leszek 
Kołakowski – zgłębić tajemnicy i obrócić jej w wiedzę, lecz waż-
nie wiedzieć, że mamy z nią do czynienia”229. Jeśli więc współcześni 
poeci nie mogą – z określonych powodów – opowiedzieć się zdecy-
dowanie za tym, co sensowne i epatują słowami zwątpienia w sens, 
czyż nie powinni wyrazić zwątpienia w „dogmat” o zwątpieniu,                                                                                                                            
w niemożliwość poznania prawdy, dojścia do niej? Gdyby zwątpili 
w zwątpienie, metafizyka z jej pytaniami o fundamentalnym dla jed-
nostki ludzkiej znaczeniu nie zostałaby unieważniona, wzięta w na-
wias i „odstawiona na bok”. A jeśli „pozostałaby” metafizyka, była-
by i nadzieja.

Metafizyczność jest bowiem, zdaniem Barbary Skargi (1919-
2009), „w nadzieję wpisana, bo to nadzieja daje nam moc bycia i po-
zwala przezwyciężać czas. W refleksji nad sobą i swoim miejscem 
w świecie [...] tworzymy projekt własnego bycia i ten projekt [...] 
nie musi się zamykać w tym «tu i teraz» i nie musi się orientować 
na nieuniknioną śmierć. Myślimy, tworzymy, przekonani, że mamy 
jeszcze czas i że coś po nas zostanie, choćby to było przekonanie 
złudne. Ów projekt zawsze indywidualny, niepowtarzalny miewa 
niespodziewane załamania, traci swą pierwotną logikę i rodzi pyta-
nie o sens. O sens pragnień i zamiarów, sens dokonań i przyszłości, 
o sens całego naszego istnienia. Niepokój, który nas w takich mo-
mentach ogarnia, rodzi pytania o to, czym jest ludzkie bycie. Wszel-
kie zaś pytanie o bycie jest ze swej strony metafizyczne”230. Twier-
dząc więc, że nic nie istnieje, godzi się zarówno w metafizykę, jak      
i w nadzieję.

Nie stawiając metafizycznych pytań, nie obracając się w ich krę-
gu, nie zastanawiając się nad zawartymi w nich przesłaniami, czło-
wiek wymierza cios w nadzieję, która może przełamać nijakość czy 
_____________________________
229  L. Kołakowski, Horror metaphysicus, Res Publika, Warszawa 1990, s. 16.
230  B. Skarga, Kwintet metafizyczny, Universitas, Kraków 2005, s. 195-196; P. Koprow-
ski, Muzyczność i metafizyczność poezji Janusza Stanisława Pasierba, „Kresy”, r. 2009,             
nr 4, s. 218-224.
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nawet bylejakość ludzkiego życia. Godzić w nadzieję to także za-
mykać się w obrębie banału, prymitywizmu i szyderstwa, wyzna-
czających specyfikę znacznej części tzw. „dzieł” kultury masowej. 
Współczesny wyznawca sofistycznych tez Gorgiasza na osobę zo-
rientowaną „metafizycznie” patrzy z pobłażaniem, z politowaniem 
lub też szyderczo. Owo szyderstwo stanowi „na płaszczyźnie moral-
nej przejaw tej wolności, której zasadą stała się negacja. Szyderstwo 
jest szczególnym rodzajem niszczącego śmiechu, który nie niszczy 
bytu w jego istnieniu, lecz w jego wartości”231. W tej sytuacji warto,    
w imię życzliwości dla czytelników, poprosić poetów o to, by przy-
najmniej starali się powstrzymywać od szyderstwa. Owo powstrzy-
mywanie się od szyderstwa może stać się początkiem „dobrej” nar-
racji, narracji przynoszącej pocieszenie, „katharsis”, wyzwolenie... 
Pojawi się więc – innymi słowy – określony sens, ujęty w normy 
ładu i racjonalności. Sens ten może być – w przypadku poezji – poj-
mowany inaczej nie tylko w odniesieniu do różnych typów zbio-
rów poetyckich, lecz również do każdego pojedynczego wiersza. 
Pojedynczy wiersz lub tomik może transcendować sens zamierzo-
ny przez poetę. I to jest, jak się wydaje, optymalne rozwiązanie dla 
twórcy i odbiorcy. Dochodzi bowiem do ich spotkania, odbywa się 
komunikacja.

Zgoła inaczej rzecz wygląda wówczas, kiedy usensowienie dane-
go dzieła pozostawi się wyłącznie czytelnikowi, „uśmiercając” auto-
ra. „Zwolnienie” autora ze wszelkich zobowiązań względem odbior-
cy skutkuje tym, że zostają tylko potencjalne wiersze, które wiersza-
mi stają się przypadkiem. Można „przerzucać się” dowolnymi inter-
pretacjami – utworami, a każda interpretacja wydaje się dozwolona. 
Wytwarza się więc stan permanentnego „bełkotu”, w którym każdy, 
kto ma ochotę, „coś” z zakresu poezji czyta, a następnie o tym mówi, 
interpretuje to, ale w kodzie językowym zrozumiałym tylko dla sie-
bie, bez możliwości zaistnienia komunikacji. To czytelnik, a nie au-
tor „buduje” wówczas sensy i znaczenia. Może być więc tak, że 

_____________________________
231  J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975, Znak, 
Kraków 1992, s. 154.
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odbiorca – za sprawą interpretacji dzieła – „przekroczy” pozytyw-
nie swoje „ja”, „podbuduje” własne człowieczeństwo. Nie można 
jednak wykluczyć również tego, iż jedynie da wyraz przeciętności, 
płytkości, w ogóle nie podejmując próby odnalezienia czegoś takie-
go jak prawda. Temu wariantowi dodatkowo sprzyjają masowe me-
dia i charakterystyczna dla czasów współczesnych tendencja do sku-
piania się głównie na zabawie, rozrywce.

Nie sposób, moim zdaniem, partycypować w sferze sztuki, two-
rzyć dzieł z jej zakresu (a więc i tomików poezji), nie sposób być 
twórcą i odbiorcą sztuki w przypadku, kiedy pomija się jej wymiar 
metafizyczny. Co więcej, nawet dyskurs podważający znaczenie me-
tafizyki (np. swobodna „gra” poety, „gra” znaczeniami, formą) nie 
może w istocie się obejść bez wypracowanych przez nią pojęć, m.in. 
takich, jak: byt, rzeczywistość, sens, istota rzeczy. Metafizyka to jed-
nak nie tylko koncentracja na myśleniu i analizie. To również potrze-
ba uwzględnienia kontekstu praktycznego, rozumianego jako etycz-
ny sposób bycia232. Zarówno tworzenie, jak i odbiór poezji wyma-
gają specyficznej postawy, postawy otwartej, wrażliwej, empatycz-
nej, nieprzyjmującej wszystkiego bezkrytycznie, ale szukającej ro-
zumienia i starającej się uchwycić choćby metafizyczną „nić”. Po-
stawy opartej na myśleniu, które jednak ma odwagę nie tylko ne-
gować, nie tylko wątpić dla samej „zasady” zwątpienia, opartej na 
tworzeniu, które też komunikuje, na dokonywaniu wyborów pocią-
gających za sobą „opcję” wartościowania. Poetycka przygoda to bo-
wiem nie tylko przemieszczanie się dokładnie wytyczoną, jasną dro-
gą, ale i niełatwa wędrówka po wertepach, wędrówka, jaką poko-
nują autor i czytelnik, niekiedy gubiąc się, myląc, jednak ponosząc 
konsekwencje tychże pomyłek i nie tracąc nigdy wiary w sens owe-
go wędrowania.
_____________________________
232  „Metafizyki – podkreślał Józef Tischner (1931-2000) – nie rozwija się, przepisując 
traktaty metafizyczne, ale dążąc do rozjaśnienia kluczowych «doświadczeń metafizycz-
nych» w człowieku. Dążenie takie pozostaje w zgodzie z duchem metody fenomenologicz-
nej, która każe nam przyjąć, że fakty są mądrzejsze od teorii, i rozpocząć badania od opi-
su danych doświadczenia” (J. Tischner, Myślenie według wartości, Znak, Kraków 1982, 
s. 303-304). Zob. także P. Koprowski, Sztuka a przestrzeń etyczna człowieka. Kilka my-
śli Janusza Pasierba, [w:] Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej, pod red. Sławomi-
ra Krzyśki, Romana Kubickiego, Danuty Michałowskiej, Wyd. Naukowe Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2011, s. 147-162.
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Don Juan 

Bohaterowie polskich tomików poezji drugiej połowy XX i po-
czątku XXI w. są bardzo różni, zróżnicowani pod wieloma wzglę-
dami, „dookreśleni” lub zaledwie „zarysowani”, starzy bądź mło-
dzi, poważni bądź powagi pozbawieni. Niektórzy mają imiona, inni 
są bezimienni. W gronie tych, którzy zostali „naznaczeni” imieniem                 
i z którymi „zetknąłem się” w trakcie lektury, nie było jednak ni-
kogo, kto nazywałby się Don Juanem. Muszę przyznać, że byłem 
tym faktem nieco zaskoczony. W kilkudziesięciu zbiorach wierszy 
współczesnych poetów nie pojawił się żaden Don Juan z imienia, 
choć wiele osób otrzymało określoną liczbę takich czy innych cech 
na wpół legendarnego szlachcica hiszpańskiego, żyjącego w Sewil-
li w XVI wieku233. Może jest to – przynajmniej w jakimś stopniu – 
spowodowane tym, by nie „wystawić się” na krytykę związanej z tą 
postacią mentalności, sposobu bycia, świata wartości. Nienazwanie 
imieniem Don Juana bohaterów utworów jawi się również jako spe-
cyficzna chęć ukrycia określonego „ja”, jako „postawienie” na pew-
ną hermetyczność, nie oznaczającą jednak niemożności dotarcia „do 
głębi”, podjęcia analizy i interpretacji. Rodzimą poezję współczesną
_____________________________
233  Autorem pierwszej, pochodzącej z 1630 r., udramatyzowanej wersji historii Don Ju-
ana jest Tirso de Molina (1579-1648): Zwodziciel z Sewilli i Kamienny Gość, przeł. Magda-
lena Pabisiak, Wydawnictwo Wacław Bagiński, Wrocław 2000. Oprócz niego, w XVII w. 
wątek ten podjęli w swojej twórczości m.in.: Molier (1622-1673; Don Juan, czyli Kamien-
ny Gość, przeł. Tadeusz Boy-Żeleński, Zielona Sowa, Kraków 2003), Giacinto Andrea Ci-
cognini (1606-1651), Rosimond (1640-1686), Thomas Shadwell (1642-1692). Dzieje Don 
Juana stanowiły też źródło fascynacji i inspiracji wielu twórców XIX i pierwszej połowy 
XX w., chociażby takich, jak: Aleksander Puszkin (1799-1837); zob. tenże, Kamienny gość, 
[w:] Dzieła wybrane, przeł. Seweryn Pollak, Anatol Stern, Marian Toporowski, t. 4, Pań-
stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1956; George Gordon Byron (1788-1824), zob. 
tenże, Don Juan, tłum. Edward Porębowicz, Państwowy Instytut Wydawniczy,  Warsza-
wa 1954; Charles Baudelaire (1821-1867); zob. tenże, Kwiaty zła, wstęp Mieczysław Ja-
strun, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981; Prosper Mérimée (1803-1870); 
zob. tenże, Czyśćcowe dusze, [w:] Historie osobliwe i fantastyczne. Nowela francuska od 
Cazotte’a do Apollinaire’a, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975; Tadeusz 
Miciński (1873-1918); zob. tenże, Poezje, Tower Press, Gdańsk 2000; Bolesław Leśmian 
(1877-1937); zob. tenże, Dziejba leśna, Wydawnictwo J. Mortkowicz, Warszawa 1938; Jan 
Lechoń (1899-1956); zob. tenże, Don Juan, [w:] Poezje, oprac. Roman Loth, Zakład Naro-
dowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990).
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traktuję w tym przypadku jako odzwierciedlenie licznych wcieleń 
uwodzicielskiego Don Juana.

Truizmem jest stwierdzenie, że poeci, przedstawiając na kartach 
swoich dzieł określone, będące owocem namysłu, postaci, wyposa-
żając je w taki bądź inny światopogląd, czyny, dylematy, rozterki itp. 
pragną stworzyć, wykreować jakiś świat234. Można powołać do ist-
nienia jeden lub kilka światów mocą poetyckiej refleksji i wyobraź-
ni, lecz nie sposób posiąść realnego „tu i teraz”. Można co najwy-
żej ową rzeczywistość w swoisty sposób uwieść, zdobyć. Nie uda 
się jednak świata posiąść, ponieważ musiałoby się to wiązać z jego 
zniewoleniem, „unieruchomieniem”. A zniewolić, „unieruchomić” 
rzeczywistości poeta nie jest po prostu w stanie, jeśli nawet zdołał-
by jakoś ją uwewnętrznić i nieustannie powtarzać własne, jednost-
kowe doświadczenia na owym, „szerszym” podłożu. Doświadczenia 
tego rodzaju mogłyby się zwrócić przeciwko danemu twórcy. Mógł-
by „umrzeć” on jako jednostka ludzka, a w to „miejsce” narodzić się 
jako swoisty nad-poeta, obdarzony wyjątkową, niemal boską świa-
domością, w wypowiadanych słowach emanujący „wszechwiedzą”, 
wprowadzający czytelników w sferę wieczności. Czy jednak spo-
tkać można współczesnego poetę, który zgodziłby się na „śmierć”     
w sobie człowieka w imię zyskania „nadludzkich” przymiotów?

Twórcy, nie godząc się na „śmierć” siebie – ludzi, nie rezygnu-
ją z prób przedstawienia wszystkiego, co składa się na obraz czło-
wieka. Człowiek jest – w ich ujęciu – w dużym stopniu kimś uwi-
kłanym, uwikłanym w teatr egzystencji, słów, w mit samorealizacji, 
samouwielbienia, w zniewalającą go kulturę, wreszcie w erotyzm                                                                                                     
i seks. Uwikłanie w erotyzm i seks można postrzegać m.in. jako na-
stępstwo szukania miłości. Charakterystyczna pod tym względem 
jest wypowiedź hrabiego Pinamonte, bohatera Miłosnego wtajem-
niczenia Oskara Miłosza (1877-1939): „Szukałem miłości wszę-
dzie, gdzie spodziewałem się ją znaleźć, i pozostawałem samotny 
w tłumie ślepych i głuchych.[...] Byłem niezdolny do pojmowania 

_____________________________
234  Albert Camus (1913-1960) uważał, że myśląc, tworzymy określony świat (W. Szy-
dłowska, Camus, Wiedza Powszechna, Warszawa 2002).
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szczęścia, wielkości czy sławy poza miłością. [...] Umykanie chwil 
mroziło mi serce. [...] Jak można pogodzić potrzebę adoracji z ideą 
skończoności? [...] Trudność prawdziwego umiłowania tego, co 
ludzkie, dała sposobność, by zwątpić o miłości powszechnej; na-
sze ulotne związki zatrute kłamstwem nauczyły nas poszukiwać gra-
nic. [...] O pospolitości serca! Umiemy już obchodzić się bez miło-
ści prawdziwej. Ale żyć bez niej to wegetować z niewiedzą o wiecz-
ności”235.

Pinamonte dzięki miłości wszedł na drogę poznania transcenden-
talnego i doznał wtajemniczenia w wieczność. Przezwyciężył ce-
chujące go rozdarcie wewnętrzne. Może być więc postrzegany jako 
swoisty Don Juan przeobrażony, przeświadczony o tym, że miłość 
jest prawdą. Niektórzy bohaterowie współczesnej polskiej poezji, w 
przeciwieństwie do Pinamonte, nierzadko kwestionują jednak samo 
istnienie miłości, podkreślając, że ma ona w każdym przypadku 
swój kres236. Dzieje się tak, być może, dlatego, że w miłość nie wie-
rzą ci, którzy owych bohaterów wykreowali – sami twórcy. Albert 
Camus (1913-1960) zdawał się potwierdzać tego rodzaju punkt wi-
dzenia, pisząc: „Prawdziwe dzieło sztuki jest zawsze na miarę ludz-
ką. [...] Istnieje pewien związek pomiędzy ogólną sumą doświad-
czeń artysty a dziełem, które je odbija. [...] Ten stosunek jest niedo-
bry, jeśli dzieło chce zawrzeć całe doświadczenie, wówczas powsta-
je papierowa literatura objaśniająca. Ten stosunek jest dobry, jeśli 
dzieło jest tylko fragmentem doświadczenia”237. Jeśli więc – innymi 
słowy – dane dzieło, tomik czy nawet pojedynczy wiersz przekazuje 
„mniej” doświadczeń osobistych autora, jawi się jako niezwykle bo-
gaty w sensy, które można „odszyfrować”.
_____________________________
235  O. Miłosz, Miłosne wtajemniczenie, tłum. Artur Międzyrzecki, Wydawnictwo Literac-
kie, Kraków 1978, s. 33-34.
236  Charakterystyczny pod tym względem jest wiersz Rapsodia Stanisława Goli, w któ-
rym można przeczytać m.in.: „Nasze anielstwo: bezradność w miłości. / Zostaną po mnie 
ślady na piasku pustyni? / Kochać – to tracić, aby w zamian zyskać / biblię szronu z po-
godnych rąk smutnej starości” (S. Gola, Ikony lasu cygańskiego. Wiersze, Wydawnictwo 
„Śląsk”, Katowice 1982, s. 16).
237  A. Camus, Eseje, tłum. Joanna Guze, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 
1971, s. 172-173.
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Zaryzykowałbym stwierdzenie, że poeci, którzy prezentują po-
staci podobne do Don Juana, mówią „mniej”, wskazując, iż trze-
ba strzec miłości, rozumianej jako wartość „wysoka”. W obrębie tej 
ostatniej można bowiem doświadczyć pełni, a także łaski i wiary. 
„Dominuje” – co prawda – przemijające „teraz”, ale miłość może 
mieć i często ma „jutro”. Gdy człowiek utraci miłość, stanie się „ru-
iną”. Bohater (podmiot mówiący) po utraceniu miłości, sytuuje się 
„na zewnątrz” tej wartości. Świadczy to, niezależnie od wielości po-
siadanych doświadczeń z innych „sfer”, o jego wielkiej bezradności 
i „bezwyjściowości”. Nie spodziewa się niczego „dobrego”, nie sta-
ra się zapobiegać czy przeciwdziałać „złu”. Nie jest już wierny wła-
snemu „ja”, bo jakiemu „ja” mógłby być wierny? Co w tej sytuacji 
można zrobić?

Nieobecność miłości jest swoistym „brakiem”. Być znowu wier-
nym sobie oznacza konieczność unicestwienia owego „braku”. Uni-
cestwienie frustrującego „braku” równałoby się jednak redukcji oso-
bowości. Niewystępowanie „braku” byłoby równoznaczne z nie-
możliwością zdobycia pełnej świadomości własnego „ja”, z utratą 
dogłębnego poznania samego siebie. Posiadać „brak” to „obcować” 
ze sobą na wielu płaszczyznach, „patrzeć” w różne strony. Uwzględ-
niając tego rodzaju konteksty, nie sposób jednak nie postawić dra-
matycznego pytania (pytań): kim tak naprawdę jest jednostka ludz-
ka i czy wzięty osobno „brak” danej osoby jest jej wrogiem czy też 
sojusznikiem? Wiele wskazuje na to, że jeśli nie chce się wychodzić 
poza ramy współczesnej poezji i historii idei, nie można udzielić na 
nie jednoznacznej odpowiedzi. Jednoznaczna odpowiedź to bowiem 
opowiedzenie się po jednej „stronie” i wystąpienie przeciwko „dru-
giej”. Tymczasem człowiek jest nie tylko „utkany” ze sprzeczno-
ści, ale wręcz są one dźwignią jego egzystencji. Zdaniem poety Wil-
liama Blake’a (1757-1827), zastanawiając się nad własną dwoisto-
ścią  i zarazem nieskończonością, modelujemy swój los, osadzony 
w określonym czasie238.

_____________________________
238   P. Ackroyd, Blake, przekład  Ewa Kraskowska, Zysk i S-ka, Poznań 2001; Cz. Miłosz, 
Ziemia Ulro, Znak,  Kraków 2000.
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Z kolei dla znacznej części współczesnych polskich poetów ludz-
ki los jest jakością podlegającą destrukcyjnemu działaniu czasu. To 
w losie – innymi słowy – można szukać zasadniczej przyczyny klę-
ski człowieka. W tym kontekście wspomniany „brak” jawi się jako 
swoisty znak przeznaczenia. Przeznaczenia nie sposób uniknąć,        
a więc trudno wierzyć w osiągnięcie „pełni”. „Brak” to nie jest jasna 
strona ludzkiej natury, to oponent, a może nawet wróg, sprawiają-
cy, że „innego” nie postrzega się w kategoriach kogoś bliskiego, nie 
postrzega jako brata, przyjaciela, powiernika duchowego. „Brak” to 
element ostatecznie ujarzmiający – w taki czy inny sposób – swego 
nosiciela, wyprowadzający go na manowce egzystencji, „rozmywa-
jący” jego odpowiedzialność za własne postępowanie.

Człowiek „z brakiem” wybór dróg życiowych zdaje się na przy-
padek bądź też jest przeświadczony, że nie ma wyboru. Charakte-
rystyczne jest jego poddanie się i zarazem opór, bunt wobec nie-
uniknionego przeznaczenia. Niewiara w wewnętrzny ład, harmonię,            
w prawa moralne i filozoficzne formuły jest konsekwencją „pęknię-
cia” jego świata. Ale może być też następstwem spotęgowania się w 
nim „nadmiaru” życia, życia fizycznego, erotycznego. Taka jednost-
ka, pragnąc przeżyć więcej niż jeden los, nie znając powściągliwości 
i umiaru, gotowa jest zawsze ryzykować nie tylko „dużo”, lecz rów-
nież „wszystko”. Cechuje ją wówczas tzw. „wieczna żywość”. Ży-
cie wiąże się, bez wątpienia, z ruchem, ale jeśli jest on pozbawiony 
choćby niewielkiego oparcia ontologicznego, staje się bezustanną 
pogonią, przechodzeniem od jednego do drugiego stanu. Opcja „po-
ruszam się, więc jestem” zmienia się w „dogmat”: „kokietuję, uwo-
dzę, więc jestem”.

Don Juan na kartach tomików rodzimej poezji nosi we własnym 
wnętrzu „brak” i nierzadko również sam jest owym „brakiem”. Jest 
kimś, kto nierzadko doświadczał i nadal doświadcza obojętności 
świata. Decyduje się więc w rewanżu na taką samą obojętność w 
stosunku do „tu i teraz” oraz „wypełniających” tę przestrzeń ludzi. 
Będąc przekonanym, że jego istnienie jest przypadkowe, niezako-
rzenione, nie wpisujące się w „wysokie” normy i wzorce, obiera spe-
cyficzną strategię: uwodzi poznane kobiety, a po krótkim czasie je 
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porzuca. W „przygodach” z reprezentantkami płci pięknej odnajdu-
je urok życia i wolność. Ta ostatnia, oznaczająca obojętność wobec 
„wielu” i niezawisłość własnego „ja” od woli innych, jest czymś sta-
łym, niezmiennym. Uwodziciel nie szuka głębszych, religijno-meta-
fizycznych uwarunkowań ludzkiego życia. Te aspekty po prostu mu 
się „jakoś wymknęły”, nie chcąc już „powrócić”. Don Juan nie jest 
jednak raczej bluźniercą. Nie kontestuje religijności, wiary i opar-
tego na nich poznania. On po prostu kroczy inną drogą: odnajduje 
szczęście nie w duchowej kontemplacji, lecz w uszczęśliwianiu po-
znanych kobiet. Uszczęśliwianiu – dodać należy – z jego punktu wi-
dzenia239. Jeśli bowiem spojrzeć na twarze porzuconych przez niego 
kobiet, z niespełnionymi obietnicami miłości, ze świadomością go-
ryczy upływającego czasu, to człowiek uzmysławia sobie, że owo 
‘szczęście’ spełnia się zbyt szybko, by mogło zostać uznane za trwa-
łe czy choćby ukierunkowane na trwałość. Liczne „podboje” Don 
Juana jawią się również jako jedno z następstw egzystencji w świe-
cie takiej kultury, gdzie doceniane są również, a może nawet przede 
wszystkim, przez kobiety, męskie zabiegi i działania w sferze towa-
rzysko-obyczajowo-erotycznej240.

Don Juan uwodzi, porzuca kobiety, ale nie ponosi z tego tytułu 
żadnej kary. Naruszając zasady moralnego ładu, nie zostaje posta-
wiony przed oblicze „sprawiedliwości”. Stwarzając swój świat na 
własną miarę, jest w pewnym sensie wielki. To wielkość o charak-
terze artystycznym, kreacyjnym, wypływająca jednak z uczuć zgo-
ła innego rodzaju. Jakie to uczucia? Może być to zwątpienie, roz-
pacz bądź też samouwielbienie, pycha. Można za Feliksem Netzem 
(1939-2015) pytać:

„Kim jest ten człowiek w kamiennym surducie,
z kamienną ręką w kamiennej rękawiczce,

_____________________________
239  Don Juanowi przyświecała myśl: „Przeżyć kilka razy ten sam dzień, zawsze w innym 
miejscu i zawsze z kim innym” (J. Ratajczak, Wygnanie z mitu, Państwowy Instytut Wy-
dawniczy, Warszawa 1971, s. 21).
240  Zob. na ten temat: T. Mann, Czarodziejska Góra, przeł. Józef Kramsztyk, Jan Łukow-
ski, Czytelnik, Warszawa 1972.
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przyciśniętą do kamiennej piersi, tam, gdzie
bije serce z kamienia? 
[...]

kim jest ten człowiek o kamiennych oczach w twarzy
wyciosanej w kamieniu, jakby po ciemku i jakby
kamiennym toporem”241 

Wielu bohaterów wierszy polskich autorów zostało „naznaczo-
nych” w jakiś sposób donżuanizmem, mimo iż nie pada w odniesie-
niu do nich imię Don Juan. Donżuanizm jest postrzegany jako prze-
jaw dysharmonii ludzkiego świata bądź też jako świadectwo „wej-
ścia” w określone przeznaczenie. W drugim przypadku bohater kre-
owany na uwodziciela zazwyczaj buntuje się, mając świadomość, 
iż fakt „posiadania” nawet wielu kobiet nie może być utożsamia-
ny z osiągnięciem „pełni”, a stan ducha jest nierozerwalnie związa-
ny z nabywanymi doznaniami i doświadczeniami. Wie, że staje się 
on tym, czego doświadcza. Doświadcza zaś tego, co daje los, ale nie 
tylko – są bowiem indywidualne pragnienia i motywacje. Los pozo-
stawia więc – innymi słowy – przynajmniej pewien zakres wyboru. 
Zakres ten nie okazuje się duży, co sprawia, że jednostka nie unice-
stwia w sobie w pełni „braku”, jedynie go nieco odsuwając.

Czytając współczesne utwory, można odnieść wrażenie, że Don 
Juan pozostaje w znacznej mierze niewiadomą. Nie zna do koń-
ca własnej natury, nie zna konstytuujących ją czynników. Nie zna,          
a więc nie chce owego „nieznanego” w sobie unicestwiać. Jest prze-
to w nim zainteresowanie i jego brak, zgoda i niezgoda, autentyzm   
i sztuczność, porywy serca i chłodna kalkulacja, szlachetność i nie-
nawiść. On nie kocha, ale na pewno zachowuje się jak zakochany.                                                                                                                            
W specyficzny sposób uszczęśliwia, nie otrzymując jednak daru 
szczęścia. Jego życie może być w związku z tym postrzegane jako 
odzwierciedlenie pewnego stanu niemożności, niemożności połą-
czenia skończoności z nieskończonością, uchwytnego z nieuchwyt-
nym, siły z bezsilnością. To zaś jest wyraźną zapowiedzią sytuacji 
_____________________________
241  F. Netz, Krzyk sowy, dz. cyt., s. 58.
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tragicznej: człowiek porusza się w labiryncie wielu dróg, ale może 
ostatecznie wybrać tylko jedną spośród nich, rezygnując z pozosta-
łych. Po dokonaniu wyboru jednej z dróg, zacznie nią kroczyć, do-
chodząc jednak – jako istota „skończona” – na powrót do... rzeczo-
nego labiryntu. Synteza otaczających go przeciwieństw jest w tej sy-
tuacji niemożliwa242.

Don Juan, znajdując się w labiryncie, z którego nie sposób się 
wydostać, pragnie wolności. Kiedy doświadcza różnorakich sytu-
acji i spraw egzystencjalnych, ma świadomość ich cząstkowości i 
skończoności. Nie angażując się w żadną spośród nich „totalnie”, 
nie zostaje „uwięziony”. Może więc mieć podstawy do stwierdze-
nia, że jest wolny i panuje – przynajmniej w jakimś sensie – nad ży-
ciem. Wolność dostrzega w grze, która jawi mu się jako potwier-
dzenie konkretnego, realnego istnienia i osiągniętego sukcesu. Jak 
można przeczytać w wierszu pt. Mistrz autorstwa Stefana Rusina 
(ur. w 1946 r.) „do sukcesu zbliża go zmysłowe nienasycenie, roz-
pacz, trudna podróż w niebezpieczne rejony”243. Don Juan uważa, 
że jest „kimś” niezwykłym: wielkim indywidualistą, idolem, boha-
terem, mistrzem. Podejmuje więc nietuzinkowe działania, działania 
na rzecz syntezy skończoności z nieskończonością, doczesności z 
wiecznością, „chwili” z „totalnością”, wieloznaczności z autentycz-
ną, jednoznaczną „pewnością”.

Don Juan z kart tomików współczesnej polskiej poezji, z jednej 
strony, pragnie „wydostać się” z „chwili” i „wieloznaczności”, z dru-
giej zaś – nie może bez nich żyć, kochając je, czy wręcz ubóstwia-
jąc. „Chwila” i „wieloznaczność” są bowiem wyrazem „czystych” 
możliwości, stanu gotowości i nieskończonej wolności. Mając przed 
sobą kilka dróg, można wybierać. Jakiego rodzaju są to jednak wy-
bory? Wiele wskazuje na to, że w głównej mierze takie, które przy-
noszą jakieś rozstrzygnięcia i takie, które eliminują błędy i ułom-
ności (przynajmniej ich część) bądź je tak czy inaczej akceptują.                                                                                                                       
W przypadku, kiedy dany człowiek nie stara się walczyć z tym, co 
_____________________________
242  T. Wyrwa-Krzyżański, drugi – dom, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1981.
243  S. Rusin, Magala, dz. cyt., s. 52.



ułomne i błędne, wtedy jego życie staje się coraz bardziej zaniedba-
ne i coraz mniej ukierunkowane na pozytywy. Zaczyna się w tej sy-
tuacji zarysowywać perspektywa nihilistyczna244.

Czy poetycki Don Juan może być rozpatrywany pod tym kątem? 
Chyba tak. To on wszak namiętność obrał sobie za swoisty równo-
ważnik przeżyć duchowych. Wstępując na wysoki poziom intym-
ności, wzniósł się ponad złożone uwarunkowania i współzależno-
ści społeczne. Będąc w stanie upojenia szaleństwem chwili, balan-
sował na krawędzi rozpaczy. Intymne kontakty z kobietami były                      
w jego wydaniu swoistymi wyprawami, wyprawami podejmowany-
mi „raz po raz na statkach w pełnej gali, które zawsze w końcu idą 
na dno”245. Radości Don Juana towarzyszyły nierzadko cierpienie           
i lęk o erotycznej konotacji, ale ów lęk stawał się jego energią, pra-
gnieniem doznań i uniesień. Upojenie tak pojętym życiem nie było 
w stanie zobiektyzować się w formie jakichś „wyższych” wyobra-
żeń, wartości i idei. Don Juan, nie mogąc ani na chwilę wyciszyć 
własnych namiętności, upajając się samym sobą, nawet nie czuł po-
trzeby wejścia w inne, konstruktywne sfery.

Erotyczne ukierunkowanie Don Juana w istocie ograniczało za-
kres jego wyborów: dopuszczalne jawiło się jedynie „nie” w od-
niesieniu do niektórych kobiet. Fakt pojawiania się ciągle nowych 
„zdobyczy” mógł sprawiać wrażenie, że bohater ma określoną wi-
zję przyszłości, idąc „do przodu”246. Tymczasem mógłby on osią-
gnąć coś trwałego tylko wówczas, gdyby się zatrzymał. Było jednak 
inaczej: Don Juan podejmował próbę istnienia w „wędrówce”, która 
_____________________________
244  T. Kijonka, Śnieg za śniegiem, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981,          
s. 77, 91, 98.
245  E. Paci, Związki i znaczenia. Eseje wybrane, przeł. Stanisław Kasprzysiak, Czytelnik, 
Warszawa 1980.
246  Wymowny pod tym względem jest chociażby wiersz mężczyzna szepce do Damy – 
gronostaj, to ja, w ramionach twoich Bogdana Jaremina: „Zdjąć, pominąć to ciemne tło 
wieczorne [...] / Jak gronostaj spoczywać ulegle / pozornie ufnie w kobiecych ramionach 
/ dotknąć, poczuć aksamit czułości. // Wślizgnąć się w spojrzenie senne / gdzieś tam musi 
być wierny granat morza / lub błękit za prześwitem zdrady. // W miękkich opuszkach scho-
wać / drapieżne, ciche łapki mordu / co potrafią zabić słodki obraz zgody. // [...] wstać ran-
kiem spokojnie / i chciwym znów pyszczkiem / pić światło chłodne z szyby twoich oczu” 
(B. Jaremin, Pracownia czasu, Biblioteka „Toposu”, t. 112,  Sopot 2015, s. 86).
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w praktyce przybierała postać „chwili”. Istnienie – innymi słowy – 
polegało w jego wydaniu na wybieraniu w określonej „chwili” po-
żądania247. W sytuacji, kiedy dominowała postawa typu „dlaczego 
nie spróbować z kolejną kobietą?”, upływ czasu następował w spo-
sób mechaniczny, nie niosąc z sobą określonego ładunku pamięci,               
a więc abstrahując od fenomenu autentycznego trwania. Czas oka-
zywał się tym czynnikiem, który umożliwiał przekraczanie – z po-
wodzeniem – damskich komnat i społecznych zakazów. Don Juan 
jawił się jako cząstka energii rzucona w świat, wchłaniająca różno-
rakie formy, zawłaszczająca poszczególne jestestwa. Uwodząc, wy-
zyskiwał nie tyle intelekt, ile zmysły. Jeśli cierpiał, to nie z powo-
du braku takiej czy innej wiedzy, lecz ze względu na niezaspokojo-
ne „do czasu” pragnienia.

W polskiej poezji współczesnej postaci wykreowane na Don Ju-
ana są w dużej mierze nieludzkie w tym sensie, że mogą dozna-
wać nieludzko, automatycznie, „na żądanie” wielu uczuć, bez po-
dejmowania choćby próby ich sukcesywnego kształtowania. Auto-
rzy w wielu wierszach zdają się niejako zdzierać z owych postaci 
obraz człowieka, aby w ten sposób przedstawić pełniejszy wizeru-
nek uwodziciela. Nie łączy się to jednak z totalną dyskredytacją tego 
ostatniego. Bohaterowie znacznej części utworów są świadomi tego, 
że można łatwo zdegradować innych, ale i siebie do roli podmio-
tu. Można łatwo zdobyć doświadczenia, których istota leży w dą-
żeniu do nieustannego samopotwierdzenia, narzucenia komuś wła-
snego rozumienia wolności, czyli w rzeczy samej samowoli własne-
go „ja”. Można wreszcie łatwo utracić umiejętność darzenia auten-
tyczną miłością, przy jednoczesnej niemożności „wyjścia” z niedo-
brego siebie.

Tym, do czego nieustannie zmierzał Don Juan była specyficznie 
rozumiana „chwila”, „chwila”, w czasie której następowała synte-
za celu egzystencji bohatera z jej fizycznymi uwarunkowaniami248.
_____________________________
247  P. Grainville, Don Juan i donjuanizm w twórczości Montherlanta,  przeł. Anna Tatar-
kiewicz, „Literatura na Świecie”, r. 1973, nr 8-9, s. 165-178.
248  Don Juan nigdy nie prosił tak, jak podmiot liryczny wiersza (ześlij): „ześlij / ducha 
miłości / abyśmy umieli / samych siebie / otworzyć / na życie” (L. Orwid-Pluta, Otwiera-
nie przestrzeni, dz. cyt., s. 19).
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W obrębie „chwili” rodziła się „miłość”, przemieszczająca się od 
zmysłowości i obietnic do sfery erotyki. Kobiety kochały Don Ju-
ana, ponieważ „poddawały się” temu, co on przynosił. Nie zdawały 
sobie sprawy z tego, że przypadek, postrzegany przez nie jako daw-
ca szczęścia, doprowadził je do znajomości z kimś zgoła nieprzyja-
cielskim. Nie wiedziały, że Don Juan to uwodziciel – wiarołomca, 
traktujący kobiety w sposób instrumentalny, niepodmiotowy249. Bę-
dąc ucieleśnieniem przypadkowości, w istocie nie chciał nierzadko 
tego, czego chciał. Chcąc usytuować się poza wzajemnymi, głęb-
szymi, autentycznymi odniesieniami, skazywał się na samopotępie-
nie. Z jednej strony – silnie pociągał i frapował kobiety, z drugiej 
jednak – nie akceptując odstępstwa od wzorca, za który siebie uwa-
żał, nie akceptując odmienności, popadał w stany lękowo-depresyj-
ne. Te ostatnie nasilały się w przypadku nierozstrzygniętych w zgo-
dzie z jego quasi-standardami „konkretności”250.

Uwodziciele, będący bohaterami współczesnych tomików po-
ezji, poszukują swojego drugiego „ja” w postaciach sobowtórów, co 
świadczy o wysokim stopniu ich frustracji. Nie wiemy – zdają się 
usprawiedliwiać i mówić – dokąd zmierzamy, ale mimo to stawiamy 
pytania i podsuwamy światu jakiś obraz siebie samych. Kształtem 
naszego życia – dodają owi literaccy Don Juanowie – w istocie ży-
cia pozornego, są sobowtóry. Jesteśmy więc – pojawia się ich jakby 
poetycka konkluzja – jako osoby skazane na przeżywanie życia nie-
swojego, nieobleczonego w odpowiedzialność za dokonywane wy-
bory, niemalże przeklęte251. Postaci kreowane na Don Juana, nie mo-
gąc czasem nawet zrobić za siebie rachunku sumienia, liczą na to, że 
uczyni to ich alter ego. Podejmowane przez nich działania są czymś
_____________________________
249  Określoną wiedzę na temat prawdziwego oblicza Don Juana kobiety nabywały dopie-
ro po spędzonym z nim czasie. Wymowny jest w tym kontekście wiersz Poranek opuszczo-
nej B. Jaremina: „Ten przypływ jasności, wiedzieć / że ranek jak zawsze złamie szyfry. / 
Okryć się półsnem, ukołysać słowa / lepiej im będzie w ciepłej pościeli. / Zacisnąć powie-
ki przed spółgłoskami światła / ciemność mniej boli, jej dykcja łagodnieje. / Dzień (jak to 
on) i tak wejdzie za wcześnie / a niedokończone nie wyjdzie samo. / Rytuał przyjmowa-
nia tego, co nieuchronne / jest zawsze podobny” (B. Jaremin, Pracownia..., dz. cyt., s. 29).
250  T. Śliwiak, Solizman, dz. cyt., s. 18-23. 
251  Z. Dominiak, Identyfikacje, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1981, s. 41-42.
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złudnym, nie przyczyniają się do wzmocnienia ich wewnętrznej in-
tegralności, lecz do dezintegracji tej sfery. Egzystencja w ich wyda-
niu zaczyna przypominać bezimienną maskaradę. Nawet eros nie 
zostaje obdarzony imieniem i nie może przekroczyć granic prze-
strzeni i czasu.

Don Juan mógłby więc w chwili szczerości powiedzieć tak samo, 
jak podmiot liryczny wiersza Jerzego Niemojowskiego pt. Spowiedź 
młodego Andre Gide’a:

„Nie patrz w moje szaleństwa, dziewczyno,
Nie zrobią cię one szczęśliwą:
Ziemią wstrętu otoczą, owiną
I pozostawią pół-żywą 
[...]
Będę pół serio, pół żartem 
[...]
Nic twe znoje, czekania i płacze”252. 

Równie dobrze mógłby jednak dodać: „Zdumiewało mnie, że nie 
napotkałem nikogo, kto byłby w stanie ocenić przynajmniej zręcz-
ność, jaką okazałem, przybierając, u szczytu mojej tragicznej na-
miętności, pozory łajdaka poszukującego przelotnych i zabawnych 
przygód. [...] Miałem wstręt do siebie, litowałem się nad swoim ser-
cem i duszą; czułem, że z godziny na godzinę wzmaga się moja in-
stynktowna nienawiść do fałszu; w niespokojnej gorączce bezsenno-
ści moje niewinne udawania przybierały odrażające rysy kłamstwa 
i obłędu; w końcu wmówiłem sobie, że samo nawet poczucie hono-
ru stało mi się obce i że pod maską niecnego pyszałka moja słabość 
przeobraziła się w nikczemność”253.

Denis de Rougemont (1906-1985) podkreślił, że „Celem miłości 
nieskończonej może być tylko Bóg, nasza idea Boga lub ubóstwione
_____________________________
252  J. Niemojowski, Kawalkady piekła, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 
1985, s. 76-77.
253  O. Miłosz, Miłosne..., dz. cyt., s. 142; por. M. Grześczak, Kwartał wierszy, Czytelnik, 
Warszawa 1980, s. 90, 102.
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Ja. Lecz dla tego, kogo [obraz namiętnej miłości –  P. K.] dręczy, lecz 
nie wyjawia mu tajemnicy, poza namiętnością może istnieć tylko 
nowa namiętność w nowej udręce pościgu za coraz bardziej zwiew-
nymi pozorami”254. Można w związku z tym się zastanawiać, czy 
oprócz postaci literackich, również realnie żyjące osoby nie przesu-
wają się w czasach współczesnych w kierunku Don Juana, „specja-
listy” od wielu miłostek255. Don Juan jednak, w przeciwieństwie do 
starających się go naśladować mężczyzn, zdawał się wymykać zu-
życiu. „Ale mógł to robić dlatego, że nie znał Izoldy, ani niedostęp-
nej miłości, ani przeszłości, ani przyszłości. [...] Żył zawsze w bez-
pośrednim działaniu, nie miał czasu oczekiwać, kochać i wspomi-
nać. Nic z tego, co pragnął, nie mogło mu się oprzeć, bo nie kochał 
tego, co mu się opierało”256.

W przypadku Don Juana wolność wyboru stała się znakiem nie-
wierności257. Można powiedzieć chyba, że winę za ten stan rzeczy 
ponosił nie tylko ów uwodziciel, ale i porządek społeczny, w któ-
rym to, co stało na straży ładu i przyzwoitości zostało zdegradowa-
ne. Pozostały tylko dysharmonia i okrucieństwo, które aby się z nich 
wyzwolić, trzeba odnieść do siebie lub innych. Don Juan, mimo iż 
był przede wszystkim okrutny w stosunku do kobiet, zasługuje tak-
że na miano... ofiary. Spotykał bowiem na swej drodze również oso-
by z błyskawicami w oczach. W wierszu pt. Oczy autorstwa Macie-
ja Mazurka (ur. w 1963 r.) można przeczytać:

„Uwodził ją podczas burzy
i wpatrywał się zuchwale w oczy
zobaczył w nich nagle
odbicie błyskawic

_____________________________
254  D. de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej, tłum. Lesław Eustachiewicz, 
PAX,  Warszawa 1968, s. 235.
255  Por. drogę życiową magistra Igreka, bohatera tomiku poezji Marka Grali, W południe 
przy księżycu, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1985, s. 22-65.
256   D. de Rougemont, Miłość..., dz. cyt., s. 236.
257  Por. S. Jurkowski, Genesis, Wydawnictwo Literackie, Kraków  1985, s. 17.
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I przeraziło go to
przeraziła gwałtowna odpowiedź”258.

I jeszcze w podobnym typie obrazowania warto zacytować frag-
ment kolejnego utworu, autorstwa Krzysztofa Kamila Stolza (ur.                
w 1951 r.): 

„nad ranem stygną białe kobiety

w ich oczach lepkich
od słodkiego powietrza
świat jest zaostrzonym psem

gdy śmieją się zachęcająco
do naprężonych kończyn
w jego oczach pali się czarne słońce

w południe karminują wypłowiałe twarze
balsamem smarują zbolałe usta 
[...]

nocą
w ramionach [...] kochanków
buntują się przeciw bombie wodorowej”259.

Nie można wykluczyć tego, że Don Juan szukał lepszego świa-
ta  w kobietach, które poznawał. Jeśli pojawiała się ze strony niektó-
rych spośród nich odpowiedź „nie”, to nie była to tylko niezgoda na 
uwiedzenie, ale również na nieodnalezienie w nich chociażby cząstki 
świata niebędącego „zaostrzonym psem”, a więc strukturą mało przy-
jazną czy wręcz wrogą. Kiedy nie sposób odnaleźć dobrego świata, 
niemroźnych nocy w innych osobach, to odnosi się wrażenie, że ów 
świat nie istnieje. Wymowny okazuje się pod tym względem m.in. 
wiersz pt. Królowa śniegu Lecha J. Majewskiego (ur. w 1953 r.): 
_____________________________
258   M. Mazurek, Nadchodzi burza, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2016, s. 20.
259   K. K. Stolz, Szpitale, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1975, s. 54.
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„W czasie gdy powtarzała uparcie
Że śnieg jest jej kochankiem
Okazało się
Że jest chora
Chociaż zachowuje się
Normalnie
I nikt nie podejrzewa jej
Że porywa [mężczyzn – P. K.]
Aby w mroźne noce
Tulić ich do nagiej
I gorącej skóry pod rozerwaną
Bluzką”260.

Kiedy natomiast wierzy się, że będąc z drugim „ja”, jest się z ca-
łym światem i nie porzuca się go, doświadcza się miłości. Prze-
świadczenie to jest ściśle związane z fenomenem wolności. Aby 
jednostka była autentycznie wolną, musi najpierw odnaleźć siebie                        
w drugim człowieku. Don Juan swoim postępowaniem zaprzeczał 
miłości czy też – precyzyjniej rzecz ujmując - miłości chrześcijań-
skiej, zgodnie z ideą której należy kochać bliźniego nie ze względu 
na pragnienie uwzniośleń, lecz bezinteresownie.

Wolność zwraca się przeciwko temu, kto tracąc wiarę w piękno, 
harmonię i bezinteresowność świata, chce go za wszelką cenę „zdo-
być”, zwielokrotniając swe wysiłki. Nie jest się też wolnym, kie-
dy odrzuca się „wyższe” istnienie bądź też akceptuje „bylejakość” 
własnej egzystencji. Don Juan, szukający radości i spełnienia w ilo-
ści, preferujący jedynie skuteczność i doraźność celów, nie partycy-
pował więc w wolności, lecz oddał się w swoistą niewolę. Wszedł 
na drogę absurdu, uważając wszystkie doświadczenia za równo-
wartościowe, a więc tym samym za „neutralne”, obojętne, a zara-
zem starając się nieustannie zwiększać ich liczbę. Miłość nie mogła              
w związku z tym się narodzić, a tym samym nie pojawiła się szansa 
(choć Don Juan, być może, na nią liczył) na „odrodzenie się” w innej
_____________________________
260   L. J. Majewski, Baśnie z tysiąca nocy i jednego miasta, Wydawnictwo „Śląsk”, Ka-
towice 1978, s. 15.
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osobie i odnalezienie w niej świata. Miały miejsce jedynie ciągle 
nowe przygody miłosne. Pełniły one funkcję narkotyku, a uczestni-
czące w nich kobiety były Don Juanowi obce. Podczas gdy jego wy-
branki „pełne pokory, [...] walczą o swoje ocalenie, strzegą pulsują-
cych uniesień, płaczą nad zdradą”261, on – „z pamięcią nie zamiesz-
kałą przez miłość, [...] wyzbyty złudzeń żywi się raną rozpadające-
go się czasu”262.

Don Juan, zażarcie broniący własnej wolności, pragnący zawsze 
i wszędzie samodzielnie wytyczać jej granice, sukcesywnie naby-
wa jednak świadomość, że nie sposób zapanować nad rzeczywisto-
ścią postrzeganą jako wielość atrakcji. Jest – przynajmniej w pew-
nym sensie – postacią tragiczną, czując, że zawsze przed nim będzie 
„miłość niewyznana”263, zawsze – aż do śmierci. „Miłość niewyzna-
na” jako przeciwieństwo permanentnego, erotycznego nienasycenia, 
owego przekleństwa losu (temu losowi nie bez satysfakcji uwodzi-
ciel się poddawał).

Poetycki Don Juan nie wierzył w ład świata, ciągle podtrzymywa-
ny przez ludzi i normy społeczne. Podświadomie pragnął, by „naro-
dził się [świat – P. K.] różny od tego, jakim jest teraz”264, ale nie wie-
rzył w to, że Bogu uda się „przełamać” skostniałe struktury i uwa-
runkowania realnej rzeczywistości. Z odwagą „rzucił się” więc w tę 
ostatnią, zrywając więzi nakładane jednostce przez kulturę i społe-
czeństwo265. Pragnął stać się wolny i tą wolnością się cieszyć. Pra-
gnął czerpać z radości życia, ciągle na nowo odkrywając pulsują-
ce w nim siły witalne, zmysłowość i czar. Tak postrzegana wolność 
zwróciła się jednak przeciw niemu, czyniąc go ofiarą swoich dzia-
łań, kimś w istocie niezdolnym do miłości266.
_____________________________
261  S. Rusin, Spadkobiercy raju, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1985, s. 84.
262  Tamże, s. 75.
263  Por. A. Szymańska, Z Księgi Przejścia, dz. cyt., s. 40.
264  I. M. Morzyk, W oczach jednorożca, Kielce 2005, s. 6.
265  „Machnąć – mógłby za podmiotem lirycznym wiersza Wiewiórczość powiedzieć Don 
Juan – uskrzydlonym nastrojem / na drewniane myśli dogmatyków, / niemożliwością stałe-
go myślenia / przefrunąć w odmienny nastrój, / omijając kraty skostniałej logiki, / wysko-
czyć poza nią, lecieć, szumieć” (L. Szwed, Przemiany i znaki, dz. cyt., s. 46).
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Stąd pewien tragizm tej postaci. Tragizm, ale i prowokacyjność. Don 
Juan swoją postawą i zachowaniem prowokuje bowiem tych wszyst-
kich współczesnych, którzy przywykli do uładzonej, „bezpiecznej” 
egzystencji, za wysokim murem zbudowanym z zakazów i nakazów, 
z reguł i konwencji, z zawłaszczeń i podporządkowań.

Dandysa przygoda z życiem
 

Niektórzy współcześni polscy poeci przyjmują specyficzny spo-
sób mówienia, będący dandyzmem. Czy to jest jedno z ich przybra-
nych „wcieleń”? Być może, choć z pewnością o zachowanie szcze-
rości wobec samych siebie twórcy troszczą się nie tylko w obrębie 
swej poezji, dążą do odnalezienia się w realiach świata jako podmiot 
w toczących się dyskusjach. Z drugiej jednak strony, szczerość jed-
nostki czyni ją tajemniczą, nawet wobec siebie samej, a być poetą 
to zachować swoistą potencjalność wielości postaw i zachowań. To 
pragnąć wszelkiego rodzaju zwielokrotnień i mieć poczucie perma-
nentnego nienasycenia. Czy hołdowanie dandyzmowi albo chociaż 
przywołanie jego idei może zaowocować ustaniem choćby na chwi-
lę owej pogoni? Sporo chyba zdaje się zależeć w tej materii od od-
działywań płynących ze strony dandyzmu. 

Dandyzm, rozumiany jako specyficzne zjawisko, fenomen z za-
kresu obyczajowości, narodził się na początku XIX w. w Anglii, skąd 
następnie przeniknął do Francji. Jego geneza jest ściśle związana      
z dokonującymi się na przełomie XVIII i XIX stulecia przemianami 
społeczno-kulturowymi, związanymi głównie ze wzrostem znacze-
nia mieszczaństwa i przewartościowaniem w obrębie warstwy ary-
stokratycznej. Nowo wzbogaceni mieszczanie zaczęli dawać wyraz 
swoim różnorakim aspiracjom, manifestując to m.in. oryginalnością 
zachowań i strojów. Z drugiej strony antyegalitarnie zorientowani ary-
stokraci, demonstrowali własną wyższość nad „dorobkiewiczami”, 
_____________________________
266  Stan wnętrza Don Juana dosyć trafnie oddaje utwór pt. Marek Aureliusz: „Ile to kosz-
tuje / tak obojętnie odrzucać wszystko / poza siebie [...] / bez żalu nie jęcząc tracić / jed-
no po drugim / sen / miłość / świat niewytłumaczone drgnienie serca / stłumiony zachwyt”            
(A. Guzek, Wypowiedź, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1968, s. 17).
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przyjmując określoną strategię zachowań. Zarówno mieszczanie, 
jak i arystokraci potrzebowali określonego wzorca – impulsu267.

Tym wzorcem okazał się dandyzm, który jednakże dosyć szyb-
ko, wkrótce po wykrystalizowaniu się, stał się przedmiotem kryty-
ki ze strony twórców i reprezentantów świata kultury zachodnioeu-
ropejskiej. Honore de Balzac (1799-1850) w Traktacie o życiu wy-
twornym z 1830 r. stwierdził m.in.: „Dandyzm to herezja życia ele-
ganckiego. W istocie rzeczy jest to udawanie mody. Dandy to czło-
wiek, który stał się meblem buduarowym, szczególnie wymyślnym 
manekinem. Może się rozsiąść na kanapie i zręcznie ssać koniec la-
ski, ale żeby to był byt myślący... Przenigdy! Człowiek, który widzi 
w modzie tylko modę, jest głupcem”268. Zdaniem Balzaka, nie na-
leży utożsamiać dandysa z artystą. Dandys to bowiem jedynie ktoś 
hołdujący aktualnej modzie, z przyjemnością oddający się bezuży-
tecznemu próżnowaniu, poprzez zewnętrzną elegancję starający się 
podkreślić, uwypuklić własną pomyślność materialną. Życie arty-
sty jest natomiast wypełnione wieloma zajęciami, a jego wygląd ze-
wnętrzny i sposób bycia odzwierciedlają głębię wnętrza, odsłaniają 
wymiar duchowy egzystencji. Artysta, w przeciwieństwie do dandy-
sa – modnisia, jawi się jako arystokrata ducha.

W drugiej połowie XIX w. dokonało się kolejne przewartościo-
wanie myślenia o dandyzmie. Uznano go za przejaw buntu wobec 
skostniałego, trywialnego mieszczańskiego świata i systemu warto-
ści. W dandysie dostrzeżono nosiciela oryginalnych, twórczych idei, 
osobę nieprzeciętną, wyrafinowaną, ujmującą życie w kategoriach 
dzieła sztuki. O ile w dobie romantyzmu, w Europie Zachodniej 
kończącego się wraz z Wiosną Ludów269, dandyzm sprowadzał się 
_____________________________
267   Zob. publikacje na ten temat: F.-R. Chateaubriand, Pamiętniki zza grobu, wybór, prze-
kład i komentarz Joanna Guze, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991; M. Sen-
kowska-Gluck, Żyć po rewolucji. Przemiany mentalności i obyczaju w napoleońskiej Fran-
cji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1994; Historia życia prywatnego, t. 4, 
Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, red. Michelle Perrot, Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, Wrocław 1999.
268  Cyt. za: R. Przybylski, Cień jaskółki. Esej o myślach Chopina, Znak, Kraków 2009, 
s. 139.
269   Szerzej na ten temat zob. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Państwo-
wy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978.
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do faktu manifestowania określonej obyczajowości i mody, o tyle 
w kulturze modernizmu, uznawanej za początek nowoczesności, 
wkroczył w sferę filozofii kultury270. Dandysa uważano za reprezen-
tanta sztuki niezaangażowanej, „czystej”, a więc ściśle związanej 
z nowoczesnym, jak wówczas sądzono, rozumieniem idei piękna. 
Charakterystyczna w tym kontekście stała się m.in. myśl estetycz-
na Charlesa Baudelaire’a (1821-1867). Podkreślał on, iż „piękno za-
wsze i nieuchronnie składa się z dwóch elementów, choć wrażenie, 
jakie wywiera, jest jedno. [...] Składa się z elementu wiecznego, nie-
zmiennego, którego ilość jest nader trudna do określenia, i elementu 
zmiennego, zależnego od okoliczności, którym będzie moda, moral-
ność, namiętność, wzięte oddzielnie lub wszystkie razem. Bez tego 
drugiego elementu, który jest niby opakowanie niebiańskiego przy-
smaku, zabawne, podniecające i zaostrzające apetyt, pierwszy byłby 
niestrawny, nie dający się ocenić, niewłaściwy i obcy naturze ludz-
kiej. Wątpię, czy można by znaleźć jakikolwiek przykład piękna nie 
składającego się z tych dwu elementów”271.

Element wieczny” sztuki nadaje jej – w przeświadczeniu Baudela-
ire’a – walor „twarzy absolutu”272. Dandyzm zaś jawi się jako „naj-
wyższe wcielenie piękna”273, a więc można nadać mu wymiar reli-
gijny. Dandys jest kimś, kto pomimo niezależnego charakteru żyje 
w realiach rygoru samodoskonalenia i autokreacji. Jego życie staje 
się w efekcie dziełem sztuki. Sztuki – dodać należy – niezaangażo-
wanej274.
_____________________________
270  D. M. Osiński, Dandyska w podróży po Europie. Diarystyczny zapis obecności Ma-
rii Baszkircew, [w:] Europejczyk w podróży 1850-1939, red. Ewa Ihnatowicz, Stefan Ciara, 
Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, s. 23.
271  Ch. Baudelaire, O sztuce. Szkice krytyczne, przeł. Joanna Guze, Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, Wrocław 1961, s. 311.
272  Tenże, Rozmaitości estetyczne, przeł. Joanna Guze, Słowo, Obraz, Terytoria, Gdańsk 
2000, s. 77.
273 Tenże, Sztuka romantyczna. Dzienniki poufne, przeł. Andrzej Kijowski, Czytelnik, 
Warszawa 1971, s. 113.
274  Warto zaznaczyć, że prąd lapidarnie określany jako „sztuka dla sztuki”, a więc postu-
lujący całkowitą niezależność sztuki od różnego typu reguł i norm, m.in. moralnych, spo-
łecznych, został zapoczątkowany już w latach trzydziestych XIX w. Jego zwolennikiem 
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W XIX w. dandyzm był w głównej mierze „zarezerwowany” dla 
mężczyzn. Słynnymi dandysami byli wówczas m.in. arystokrata, 
wojskowy George Bryan Brummell (1778-1840) oraz działający na 
niwie kultury i sztuki lord George Gordon Byron (1788-1824), Ju-
les Amedee Barbey d’Aurevilly (1808-1889), Oscar Wilde (1854-
1900), Gabriele d’ Annunzio (1863-1938)275. Pojawiały się jednak 
również kobiece wersje dandyzmu, ucieleśnione choćby przez fran-
cuską pisarkę George Sand (1804-1876) czy Marię Baszkircew 
(1858-1884), rosyjską arystokratkę mieszkającą we Francji, dobrze 
zapowiadającą się malarkę, autorkę osobistego Dziennika276. Trud-
no jednak wskazać XIX-wiecznego dandysa-Polaka czy tym bar-
dziej dandyskę-Polkę277. Takowych bowiem raczej nie było w real-
nej rzeczywistości, nie pojawili się też na kartach rodzimych dzieł 
literackich. Zdaniem Marii Podrazy-Kwiatkowskiej (1926-2016), 
dandyzm nie rozwinął się na ziemiach polskich w głównej mierze 
ze względu na stosunkowo małą zamożność Polaków w porównaniu         
z mieszkańcami Europy Zachodniej278.

Dandyzm nie zniknął również w XX w. Wprost przeciwnie: umoc-
nił się na niwie artystycznej, zyskując szerszy, niezwiązany z okre-
śloną specyfiką kulturową i materialną, wymiar i ekspresję. W ubie-
głym stuleciu, zwłaszcza w jego drugiej połowie, stało się jasne, że 
dandyzm wynika przede wszystkim z potrzeby tej ostatniej. Za to zaś,
_____________________________
był wówczas chociażby Théophile Gautier (1811-1872), który w duchu kantowskim pod-
kreślał: „Prawdziwie piękne jest jedynie to, co nie może przydać się na nic; wszystko, co 
użyteczne, jest brzydkie, bo jest wyrazem jakiejś potrzeby, a potrzeby ludzi są plugawe                 
i wstrętne jak ich bieda i ułomna natura” (T. Gautier, Panna de Maupin, przełożył i wstępem 
opatrzył Tadeusz Żeleński Boy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1958, s. 5).
275  R. Okulicz-Kozaryn, Mała historia dandyzmu, Obserwator, Poznań 1995. Można rów-
nież przyjąć, że dandysi – mężczyźni żyli w różnych czasach i kulturach. Sylwetki kilku-
dziesięciu spośród nich przybliżyli N. Adams, R. Callahan, S. Ehmann, I am Dandy. The 
Return of the Elegant Gentleman, Gestalten, Berlin 2013.
276   M. Baszkircew, Dziennik, przeł. Helena Duninówna, Czytelnik, Warszawa 1967.
277  Nie oznacza to jednak, że na ziemiach polskich w XIX stuleciu nie był znany feno-
men dandyzmu.
278  Zob. M. Podraza-Kwiatkowska, Somnambulicy – dekadenci – herosi. Studia i eseje      
o literaturze Młodej Polski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985, s. 270-296. Zob. także 
M. i J. Łozińscy, Życie codzienne arystokracji, Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2013.
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co pozwala odróżnić „zwykłą” formę ekspresji od dandyzmu uznano 
indywidualne predyspozycje artysty, m.in. takie, jak: zakres wraż-
liwości estetycznej, stopień partycypacji w normach i regułach ży-
cia społecznego, poziom autokreacji279. Widać to w całej złożoności 
również w polskiej poezji współczesnej, naznaczonej w określonym 
stopniu dandyzmem.

W przestrzeni poezji dandysowskiej spotkać można wiersze o 
podniosłym, czasem wręcz patetycznym charakterze. Jest to sygnał, 
że traktują one o sprawach poważnych. Nie można o tym zapominać 
zwłaszcza wtedy, kiedy niektóre teksty zdają się uwodzić czytelnika 
iście dandysowską elegancją i poprzestawać na niej. Z drugiej jed-
nak strony, mocny sygnał, świadczący o powadze materii, może ja-
wić się jako zbyt silny, by traktować go „na serio”. Jeżeli chce się 
zachować elementy dandyzmu, należy powściągnąć, na tyle, na ile 
to możliwe patos. Warto więc spróbować – innymi słowy – odrzucić 
zarówno dandysowskie uwznioślenie, jak i postawę skandalizowa-
nia na wzniosłości. Co z tego wyniknie? Na pewno pozostanie spo-
sób mówienia, będący dandyzmem. Jakie są cechy charakterystycz-
ne owej narracji? Chyba określona frywolność w kwestiach waż-
nych i egzaltacja w tym, co w istocie jest banalne. Ale to nie wszyst-
ko. Poeta wpisujący się bowiem, choćby tylko w minimalnym stop-
niu, w nurt poezji dandysowskiej, odsłania czasem, może dla żartu, 
z elegancką nonszalancją fragment autentycznego dramatu, bólu ist-
nienia, udręki, cierpienia, załamania280. W tym kontekście nie moż-
na też bagatelizować tego, czego twórca nie wypowiada, mimo iż 
zdaje się mieć taki zamiar. W wierszu Andrzeja Tchórzewskiego (ur.           
_____________________________
279  Szerzej na ten temat zob. B. Sadkowska, Homo dandys, „Miesięcznik Literacki”,          
r. 1972, nr 8, s. 80-89; W. J. Podgórski, Poeta, nauczyciel, uczeń. Studia nad odbiorem po-
ezji współczesnej, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2006.
280  Zob. m.in. J. S. Feliksiak, Atawistyczny alert, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1985,         
s. 61, 67-70, 79, 81; J. Górzański, Święty brud, Czytelnik, Warszawa 1985, s. 69, 90-91, 
101, 122-124; A. K. Waśkiewicz, Bezimienna nadzieja, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
1980, s. 41-45; T. Wyrwa-Krzyżański, drugi – dom, dz. cyt., s. 99, 126; M. Grześczak, 
Kwartał wierszy, dz. cyt.,  s. 47-48, 118; tenże, Smutki, Czytelnik, Warszawa 2006, s. 40-
41, 57; A. Migo, Ciemny pokój, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985, s. 21-22; Z. Do-
miniak, identyfikacje, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1981, s. 23, 30-31; J. Harasymowicz,        
Z nogami na stole, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981, s. 48, 55.
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w 1937 r.) pt. Ten byt intencjonalny rozdarty w oglądzie można prze-
czytać: „Mógłbym wyliczać jeszcze a wyliczać...”281. Poeta mógłby 
wyliczać jeszcze sporo, ale tego nie czyni. Tego rodzaju „strategia” 
nie zostałaby zaakceptowana przez innego twórcę – Zbigniewa Ra-
dosława Szymańskiego (ur. w 1950 r.), którego utwór pt. Metafizyka 
szczekania warto przytoczyć w całości:

„Jeszcze szczekam, choć coraz krótsza miara sznurka,
który mnie przy budzie tyle lat już trzyma.
Nie wystarczy, by spokój mieć uciszyć Burka,
rozsądniej zbadać szczekania, gdzie leży przyczyna.

Szczekam sobie a muzom, bom sam sobie panem,
i nie oczekuję, by mnie ktoś wysłuchał.
Kość suchą mi przynajmniej daj za to szczekanie,
choć gardzę nagrodami, to wzmacniają ducha”282.

Wiersze, łączące nierzadko elementy retorycznego patosu z okre-
śloną dysharmonią, wprowadzoną przez uniesienie „mówiącego” 
podmiotu lirycznego ewokują tropy interpretacyjne „do dandysa”. 
Zwrócić uwagę można chociażby na utwór Jerzego Piątkowskiego 
(1943-2018) pt. Okazja, w którym czytamy m.in.:

„I w ten oto sposób stanąłeś przed prawem
do własnej samotności
niech mrówka oddziela smutek od piękna
i niesie na swych plecach ogromny las
Gdzie jesteś wilku gdzie jesteś milordzie 
[...]
może stoisz bezradny tylko przed jagnięciem
jakbyś przepraszał za nadmiar odwagi 
[...]

_____________________________
281  A. Tchórzewski, Reportaż z wieży Babel, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsza-
wa 1981, s. 68.
282  Z. R. Szymański, Jutro było lepiej, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Gdynia 2015, 
s. 64.
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O rozszarpane jagnięta wybaczcie
wasza krew co przelana z pewnością niesłusznie
niech więc jagnię obroni wilka
przed jagnięciem”283.

W wierszach dandysowskich, w licznych egzaltacjach gubi się 
powaga treści. A przecież to właśnie powaga jawi się jako swoista 
gwarancja szczerości i emocjonalnego autentyzmu. Dandyzm jed-
nakże nie pragnie szczerości, podobnie jak nie pragną jej ci, któ-
rzy zostali przezeń uwiedzeni. Warto tutaj przywołać Oscara Wil-
de’a i jego stwierdzenie, że w sprawach wielkiej wagi to nie szcze-
rość, lecz styl jest najistotniejszy284. Można by dodać, uzupełnia-
jąc jego myśl, że nieodzowna jest też elegancja. Ta ostatnia, pod-
kreśla Jean-Paul Sartre (1905-1980), jest właściwością zachowania,                                                 
w znacznej mierze przekształcającą istnienie w pozór285. Wiersze, 
naznaczone dandyzmem, niepozbawione elegancji, można interpre-
tować również w takich kategoriach. 

Zbigniew Radosław Szymański w utworze nieopatrzonym tytu-
łem podkreślił:

„Tak się w sobie zatrzymał 
że nie straszna mu zima.

Taki był radosny,
że zakwitł tej wiosny.

Tak się w sobie zaparł,
że doczekał lata.

Jeśli nic się nie zmieni,
doczeka jesieni”286.

_____________________________
283   J. Piątkowski, Lęk czuwania, Czytelnik, Warszawa 1985, s. 19.
284   H. Pearson, Oscar Wilde, przeł. Jadwiga Dmochowska, Państwowy Instytut Wydaw-
niczy, Warszawa 1963; R. Ellman, Oscar Wilde, Hamish Hamilton, London 1987.
285  J.-P. Sartre, Słowa, tłum. Julian Rogoziński, Państwowy Instytut Wydawniczy, War-
szawa 1997.
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I jeszcze fragment utworu Waldemara Żyszkiewicza (ur. w 1947 
r.) pt. O pewnej szansie lingwistyki stosowanej:

„...ileż gracji znaczeniowej
w tym słowie.
Jego niedźwiedzia elegancja
ściga się z pozornym lenistwem
ich kanciastych ruchów.
...ta myśląca ospałość
wkalkulowana
w spowolnioną rytmikę
ich czujnego życia
...założona niezgrabność
która daje przewagę 
[...]
... czuła bezwolność
tak pomocna w rozedrganym tłumie”287.

Dandysowskie teksty są „podane” przez autorów z poufnością,         
z emfazą, ale i z pewnym dystansem. Czytając je, odbierając, warto 
własnemu wnętrzu nadać ton pewności, charakterystyczny dla dan-
dysa. Trzeba – innymi słowy – choćby przez chwilę poczuć się dan-
dysem, by docenić perfekcję werbalno-stylistyczną utworów. Fabuła 
prezentowanych „opowieści” nie jest skomplikowana i zawsze roz-
grywa się w określonym „teraz”, w momencie opowiadania. Wymo-
wa owych wierszy jest jednak pogłębiona, obfitująca w znaczenia           
i sensy egzystencjalne. Na samym początku jak gdyby nic szczegól-
nego się nie dzieje. Nagle pojawia się bohater – dandy i towarzyszą-
ce mu obrazy, zjawiska, tło itp. Dynamika i sugestywność przekazu 
sprawiają, że dana „opowieść” niemal natychmiast staje się autono-
miczna. Naznaczona euforią, zdaje się rosnąć, potęgować, wprawia-
jąc wszystko w ruch. Pojawia się nastrój oczekiwanego spełnienia, 
_____________________________
286   Z. R. Szymański, Oczy szeroko zamknięte, Wydawnictwo „Marpress”, Gdańsk 2005, 
s. 95, a także utwory utrzymane w podobnym duchu: s. 91, 96, 98-99.
287  W. Żyszkiewicz, Nazwij to nowy radosny dzień, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
1980, s. 50.
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realizacji celu. Spełnienie ma zaś zazwyczaj formę ofiary, postrze-
ganej jako element twórczy lub destrukcyjny. Spełnienie to okazuje 
się uzależnione od stopnia partycypacji danego „ja” w świecie zda-
rzeń, od stopnia naszej podmiotowości w „stających się” wydarze-
niach. Można podać charakterystyczny pod tym względem przykład 
chociażby utworu ks. Franciszka Kameckiego (ur. w 1940 r.) pt. Epi-
log Ikarosa:

„Spróbuj się przeciwstawić słońcu 
uderz losowi między oczy
nie uwzględniaj przyjaciół
pogardzaj lewicą prawicą
wschodem zachodem
tym co stamtąd
i tym co było dotąd

Oderwij się od obyczajów i historii
uwolnij się od moralności i słuszności
w stanie nieważkości
badaj strukturę pustki i bytu
cyrklem rozpędzaj kółka kółeczka
i cały obwód wolności
unieś czułość aż do pierwszej fałdy widnokręgu
przymierz głowę do pierwszeństwa i nagrody
nogi do obmyślonych skrzydeł
mieszkaj w najwyższym oknie możliwości
oblicz zyski i straty
a potem opracuj spokojnie i dokładnie
miękkie lądowanie
na łące
albo na wodzie

Na pewno powrócisz jak wszyscy
w dolinę Jozafata
po śmierć i wyrok



obyś miał choćby potargane skrzydła ze sobą
jako dowód nieustannych wzlotów i upadków”288.

Ważnym motywem pojawiającym się w utworach jest motyw de-
kadencji i dekadentyzmu. Co ciekawe, dekadentyzm jawi się jako 
jakość o charakterze nobilitującym, jako uzasadniona reakcja na 
rozciągającą się wokół nas „marność”. Dekadent w tym kontekście 
to zazwyczaj ktoś, kto znalazł się na swoistym skraju czasu – pomię-
dzy „nowym”, odpychającym swoim barbarzyństwem i surowością 
a „starym”, które mimo że zdaje się być czymś przebrzmiałym, na-
dal emanuje ponętnymi barwami. Lepszy jest więc – jak skonstato-
wał Grzegorz Musiał (ur. w 1952 r.) w wierszu pt. Ot, taka dekaden-
cja – stary, dobry przyjaciel Eugeniusz Oniegin niż nowy, czerwo-
ny tramwaj historii, pod kołami którego zostają unicestwione dzie-
ła kultury minionych epok. Poeta stanowczo w związku z tym pod-
kreślił, że nie daje przyzwolenia na to wszystko, co stanowi zagroże-
nie dla odrobiny kolorowego smutku, jaki udało mu się przechować 
w swoim wnętrzu289. Czytelnik ma tu więc do czynienia nie z wyol-
brzymioną, lecz małą dekadencją, analogiczną do małości czasów, 
w jakich przyszło żyć. Dzięki swojej małej dekadencji twórca może 
być – i jest – „silny”.

Jeśli przywołać w tym miejscu stwierdzenie Henryka Sienkiewi-
cza (1846-1916) o tym, że dekadenci to ci, którzy od sztuki wolą 
sosy, którymi owa sztuka bywa przyprawiana290, można powiedzieć,
że owe sosy pełnią określoną funkcję również u współczesnych 
_____________________________
288   F. Kamecki, Epilogi Jakuba. Wiersze z lat 1960-1981, Państwowy Instytut Wydawni-
czy, Warszawa 1986, s. 54-55.
289  G. Musiał, Kosmopolites, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1980, s. 34. Puszkinow-
ski Eugeniusz Oniegin, przedstawiający sposób bycia i nastroje młodzieży rosyjskiej szla-
checkiego pochodzenia w latach dwudziestych XIX w., jawi się jako lektura obowiązko-
wa dandysa drugiej połowy XX i początku XXI w. (Zob. A. Puszkin, Eugeniusz Onie-
gin, przeł. Adam Ważyk, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982; P. Koprowski,                                                                                                                                        
W kręgu romantyzmu, dz. cyt., s. 131-134). Pojawia się jednak pytanie, czy ten ostatni, na-
wet jeśli uważał ją za ważną, będącą jakimś punktem odniesienia w stosunku do własnych 
dylematów i stanów ducha, gotów byłby, udając się w podróż, zabrać ze sobą dzieło rosyj-
skiego poety?
290  H. Sienkiewicz, Na jasnym brzegu, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 1999.
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polskich poetów. W wierszach tych ostatnich „sos dandyzmu” spra-
wia, że sfera estetyki transformuje ludzkie przeżycia i doświadcze-
nia. Odrzucona zostaje zarówno tradycyjna powaga, jak i ekstremal-
ne stany odczuwania. Najważniejsza okazuje się teatralizacja do-
znań i chybiona powaga, powaga z przymrużeniem oka. W Inwoka-
cji przewrotnej Stefana Jurkowskiego (ur. w 1948 r.) można przeczy-
tać więc m.in. następujące słowa: 

„o drapieżne zwierzę mistrzu zabijania
do miłości też zdolne za kruchy blask złota
zwierzę bogu podobne
alfa i omega [...]

o zwierzę co przed zwierzęciem wciąż udaje błazna
zwierzę które sądzi za zabójstwo zwierzę
zwierzę na podobieństwo zwierzęcej niewiary

o zwierzę pełne godności samouwielbione
kto cię wreszcie wytępi najbardziej skutecznie 
– przed lustrem stojąc pytam 
z troską o los świata”291.

Pojawiające się „prawdy” są – przynajmniej w jakiejś mierze – 
nacechowane sztucznością, więc nie mogą być odbierane w pełni 
„na serio”. Dandyzm jest odbiorem rzeczywistości niejako mimo-
chodem, od niechcenia. Czasem może też oznaczać chęć bycia reży-
serem spektaklu codziennego innych osób. 

W wierszu Stefana Jurkowskiego pt. Spektakl codzienny można 
przeczytać następujący zapis:

„Odprawiasz teatr każdym słowem gestem
co zdanie zmiana dekoracji [...]
a ja w twoim teatrze stoję na uboczu
trzymając w rękach
linki od kurtyny”292.

_____________________________
291   S. Jurkowski, Genesis, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985, s. 22.
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Zachowanie i postępowanie dandysa wiąże się z ekstrawagancją, 
niezwykłością, przesadą, spontanicznością. Świadczyć może o tym 
na przykład to, jak, zdaniem dandysa, powinna się przygotować ko-
bieta do podróży oraz jak ją odbywać, według wiersza pt. zapis po-
dróży autorstwa Jerzego Jarmołowskiego (1940-2002):

„ciała dorodne 
rodne
do podróży należy ubierać wygodnie
piersi małe
talia lekko wcięta
makijaż dyskretny
to nasz bagaż podręczny
zostawiamy zaś morza
drzewa
i ośnieżone skały

tego roku
spod śniegu
wydobyto kilkaset walizek
przez lata w dolinach rosła
czyjaś bielizna
miękko wyciosana z sosny”293.

Aby udać się w podróż, wystarczy więc specyficzny, nie zawie-
rający książek „bagaż podręczny”. To, co znajduje się poza nim                       
i jest zamierzone, drobiazgowo zaplanowane, wytyczone, nie może 
być uznane za przejaw autentycznego dandyzmu. Nie chodzi też              
o poważny, pogłębiony namysł nad oglądanymi dziełami sztuki. 
Podmiot liryczny w wierszu pt. Sonet Turystyczny autorstwa Bogu-
sława Koguta (1925-1987) stwierdza:
_____________________________
292  Tamże, s. 44. Zob. także E. Goffman, W teatrze życia codziennego, opracował i sło-
wem wstępnym poprzedził Jerzy Szacki, przełożyli Helena Datner-Śpiewak i Paweł Śpie-
wak, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.
293  J. Jarmołowski, W którą tobie stronę, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1969, s. 25.
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„Na południu piłem zimne czerwone wino 
[...]
Przyglądałem się byle jak rozebranym dziewczynom
na kamienistej plaży leżącym jak ryby śnięte

Na północy zbłądziłem w pokrętnych wnętrznościach Ermitażu
Wyprowadziła mnie pulchna nimfa którą zmajstrował Rubens”294.

Dandys zasadniczo nie jest zafascynowany zwyczajnością, szaro-
ścią codziennej egzystencji, mimo że – z drugiej strony – jest w sta-
nie, jeśli tylko ma ochotę, nawet najbardziej prozaiczną czynność, 
zachowanie czy też pozbawioną sensu dyskusję podnieść na wyży-
ny emocjonalnych uniesień. Charakterystyczny pod tym względem 
jest m.in. wiersz Szare Jerzego Ficowskiego:

„To była dyskusja rzeczowa spierały się
ze sobą oklaski niekiedy słowo
dopuszczając do głosu Chciałem
spytać dlaczego czarne ma etykietę
białe zaś białe zbywane jest jako
czarne W tym celu podniosłem palec
i zostałem oskarżony o palec na
cynglu choć cyngla nigdzie nie
było Jednakowoż dowiedziałem się 
że był cyngiel domyślny wszystko zaczyna się
od gestów a skutki bywają
nie do przewidzenia toteż
to był strzał intencjonalny Czasem
i palca nie trzeba Kiedyś w podobnych
okolicznościach był huk tak
intensywny że niejako zniósł pocisk jak
jajko [...]”295.

_____________________________
294   B. Kogut, Tryptyk dziedziczny, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1970, s. 40.
295   J. Ficowski, Gryps i Errata, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982, s. 46.
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Zazwyczaj dandys jest też apolityczny i daleki od wchodzenia 
na tory myślenia społecznego. Największe zainteresowanie przeja-
wia naturą jednostki ludzkiej, tym, co ją konstytuuje i wyróżnia spo-
śród tłumu. Cechuje go swoisty arystokratyzm ducha, co może, ale 
nie musi czynić go mało naturalnym. Nie lubi nudy, woląc zabawę           
i wesołe spędzanie czasu296. Jeśli nawet czasem zdaje się go przeni-
kać sceptycyzm, zniechęcenie, pesymizm, akceptuje życie takie, ja-
kim ono jest. Wyraża swoisty ból istnienia, ale nie przybiera on wy-
miaru tragicznego. W tym kontekście wiersze „z dandyzmem” ja-
wią się jako swoisty sposób niedopuszczenia tego ostatniego do gło-
su lub „ujarzmienia” zarysowujących się elementów tragizmu. Czy-
telnik może przeczytać w wierszu pt. Pogorzel autorstwa Krzyszto-
fa Kamila Stolza następujący opis:

„W tłum – odejść w miasto
z twarzą niczyją
własną [...]
drogowskazy czytać w sobie
być kimś
nikim

dobiec

w szczęściu
goryczy zaznać upokorzeń [...]
wierząc ptaka prostą wiarą
gniazdo jest wszędzie”297. 

Styl myślenia, życia i działania dandysa okazuje się umiejętno-
ścią niezwykle inteligentnego, zręcznego przykrywania trudów                        
i niedostatków egzystencji określoną grą, grą pozorów. W utworach 
współczesnych polskich poetów ów dandysowski sos nie jest jednak  
_____________________________
296   Zob. m.in. tamże, s. 47-48; W. Zechenter, Drobiażdżki z przejażdżki, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1970, s. 14-19; P. Matywiecki, Podróż, Czytelnik, Warszawa 1975, s. 
43, 78. Por. kobiet sposób walki z nudą: K. Kwiatkowska, Antygony rosną w innym klima-
cie, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1981, s. 74.
297  K. K. Stolz, Requiem dla poety, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1979, s. 47.
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przyprawą mającą jedynie wzbogacić wymiar stylistyczno-ozdob-
ny tej poezji. Najistotniejsze wydaje się pytanie o prawdziwą twarz 
człowieka oraz udzielona nań odpowiedź czy też odpowiedzi298. Co 
ciekawe, jego ostrość wydaje się największa wówczas, kiedy natęże-
nie zabiegów wokół stylu czy konwencji zdaje się osiągać apogeum. 
Bez – przykładowo – określonej kumulacji sztuczności niemożliwa 
byłaby prawda o duszy. Autorzy stoją na stanowisku, że ową praw-
dę da się odsłonić, „zdejmując” jednak uprzednio określoną maskę 
lub maski.

Możliwe jest doświadczanie innych osób przez dane „ja”, do-
świadczanie cudzych doświadczeń mojej postaci299. Możliwe, co 
nie oznacza jednak braku wątpliwości co do celowości tego rodza-
ju dociekań. Ostatecznie, po pewnych wahaniach poeci decydują 
się jednak na podjęcie owego kroku. Mają w tym zakresie wspar-
cie współczesnych filozofów, takich jak na przykład Ronald David 
Laing (1927-1989). Co by było gdyby – zapytał tenże autor w Poli-
tyce doświadczenia – ludzie potrafili zrzucić z siebie wszystkie ko-
nieczności oraz przypadkowości i ukazali się sobie w całej nagiej 
obecności, gdyby zdjęli z siebie wszystko, ubrania, maski, podpór-
ki, szminki, a także pospolitość człowieczych zamierzeń i gry? Co 
by było, gdyby ludzie umieli się spotkać, gdyby nastąpiło szczęśli-
we zderzenie ludzkich istnień? Czy wówczas coś mogłoby jeszcze 
poszczególnych ludzi od siebie dzielić? Laing był, jak się wydaje, 
zafascynowany ludzkim wnętrzem zdecydowanie bardziej, niż tym, 
co stanowi sferę „zewnętrzną”. Podkreślał, że odrzucając tę ostatnią, 
odsłania się drogę umożliwiającą dotarcie do ukrytych zazwyczaj 
obszarów wnętrza. Dokonując określonego zdemistyfikowania ży-
cia własnego, człowiek dostrzega tkwiące w nim samym pierwiast-
ki autentyzmu. Stanie się tak jednak tylko pod warunkiem, że owo
_____________________________
298   Zob. m.in. Łódzka wiosna poetów 1970, wybrał Andrzej Piotrowski, PAX, Warsza-
wa 1970; Łódzka wiosna poetów 1971, PAX, Warszawa 1971; Łódzka wiosna poetów 1972, 
PAX, Warszawa 1972.
299  Zob. m.in. S. Franczak, Całopalenie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984, s. 65; 
A. Warzecha, Błędny ognik, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982, s. 67; L. Żuliński,           
Z gwiazdą w oku, PAX, Warszawa 1975, s. 27.
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zdemistyfikowanie nie przybierze charakteru totalnego. Nie może 
się bowiem obyć bez „maskarady”, a więc chociażby jakiejś cząstki 
działania steatralizowanego300.

Tok myślenia Lainga potwierdzają rodzimi poeci. Elementy gry 
słownej, pozorów, ról, w połączeniu ze swoistą grą maskami, jawią 
się – w ich przeświadczeniu – jako swoiste lekarstwo na świat, któ-
ry nienajlepiej, by nie powiedzieć – źle, znosi ludzka dusza. Ten 
sztafaż – paradoksalnie – umożliwia przybliżenie prawdy o kondy-
cji jednostki. Prawdy lub czegoś innego – ciemności. Z ciemności, 
prawidłowo zlokalizowanej i zdiagnozowanej, mogą jednak wyło-
nić się pozytywne jakości. Szczęśliwy jest ten – jak podkreślał filo-
zof i pisarz Georges Bataille (1897-1962) – kto odnajdzie w pełnym 
słońcu ów tajemny punkt absolutnej ciemności, z której rodzi się na 
nowo wielka burza. Szczęśliwy ten, którego obrzydzenie na widok 
pustych i zadowolonych twarzy skłania do okrycia się maską. On 
pierwszy znajdzie upojenie we wszystkim, co pląsa w tańcu śmier-
ci nad wodospadem czasu. Zauważy, że pojawiające się odpowiedzi 
są tylko formułami na zachowanie spokojnego niewolnictwa pracy. 
Wtedy z nocnych strachów jego dzieciństwa wyłoni się radość, gdyż 
tęsknota do nocy upoi go niezwykle silnie301.

Możliwe jest więc wyjście z ciemności ku radości, podobnie jak 
opuszczenie anonimowego tłumu i oczekiwanie na spotkanie kogoś 
(innej jednostki), z kim zacznie się rozmawiać, zacznie prowadzić 
dialog. Oczekujący, w przeciwieństwie do tłumu, jest i tworzy obraz 
swego rozmówcy, którego realnie jeszcze nie ma. On więc jest, on 
istnieje w myśleniu, w myśleniu o bliskim mu innym. Z pragnienia 
kontaktu z drugim „ja” może „wykrystalizować się” dandys. Dan-
dys jest zawsze oddzielony od tłumu, barwny i samoistny. Cechują-
ca go wyrazistość zostaje spotęgowana dzięki podziałowi: tłum – in-
dywiduum.

Między zbiorowością a jednostką nie dochodzi do żadnej interakcji.

_____________________________
300   R. D. Laing, Polityka doświadczenia. Rajski ptak, tłum. Agnieszka Grzybek, Wydaw-
nictwo KR, Warszawa 2005.
301  M. Richardson, Georges Bataille, Routlegde, London 1994.
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Dandys patrzy na taką czy inną grupę podobnie jak modernistycz-
ni artyści, a więc bez sympatii, z niechęcią, a nawet z pogardą. Tłum 
się nie liczy, liczą się tylko poszczególne jednostki – istnienia. Jed-
nostki, oczekując na relację, niejako wzajemnie się stwarzają. „Ja” 
stwarza „ty”, aby „ty” stworzyło „ja”. Takie działanie usensownia, 
zdaniem dandysa, ludzkie istnienie w ogólności, a jego – w szcze-
gólności. Sprawia, że w naturalny sposób zostaje zniesiona sprzecz-
ność, sprowadzająca się do tego, iż jest się jednocześnie sobą i zara-
zem kimś drugim. Umożliwia ziemskie spełnienie, w realiach kon-
kretnego „tu i teraz”302. Dandys nie odrzuca, co warto podkreślić, 
ziemskiej samorealizacji, choć pojawiają się u niego również pra-
gnienia o metafizycznej konotacji. Idzie, czy raczej chce iść drogami 
serca, z poprawką na cechujący go dystans. Chce iść na przekór tłu-
mowi, który nie ma dlań czasu. Wierzy, że dozna doświadczenia po-
między osobami. Zanim to nastąpi, są już określone doznania mię-
dzy nim a tym drugim w nim303.

Dandysowska przygoda z życiem - bo tak chyba można określić 
jego egzystencję – mimo iż wydaje się radosna, żywiołowa, sponta-
niczna, zmysłowo-ekstrawagancka, osiągnie swoją kulminację do-
piero w spełnieniu relacji z drugim „ja”. Owo spełnienie jest przy-
kładem prawdy autentycznej, niezmistyfikowanej, przybliżającej do 
istnienia.

W doświadczeniu twórczym (poetyckim) źródła stwarzanych wy-
obrażeń, wzorów, dźwięków odczuwamy przede wszystkim we-
wnątrz nas, w minimalnym stopniu ponad nami. Sukcesywnie za-
czynają emanować kolory, wysnuwać się dźwięki, wyłaniać się sło-
wa i formy. W ten sposób powstają określone jakości, wśród nich 
również dandyzm. Znaczna część wierszy współczesnych polskich, 

_____________________________
302  Zob. m.in. Z. R. Szymański, Piąta strona świata, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, 
Bydgoszcz 2009, s. 40; J. Koniusz, Zamysł opisu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1981, 
s. 51; J. Styczeń, ten najżarliwszy seans spirytystyczny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1975, s. 48-57.
303  Zob. Z. R. Szymański, Piąta strona świata, dz. cyt.,  s. 41; por. na temat relacji mię-
dzy „ja” i „ty” w duchu niedandysowskim: K. Sakowicz, Sztuka kochania, Oddział Okręgo-
wy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Gdańsku, Gdańsk 2013, s. 55-60.
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poetów zdaje się wyrastać z dandyzmu. Egzystencjalne doznania 
ułomności, niedoskonałości świata i ból istnienia jednostki ludz-
kiej, rozczarowanie, pustkę przetworzyli oni w artystyczną kreację. 
Twórcy, rozpięci pomiędzy pragnieniem dotarcia do pełnej, „nagiej” 
prawdy o tym stanie a niewiarą w jej istnienie, posługują się języ-
kiem magii gestów, skojarzeń, uwzniośleń i prozaizmu, przekazując 
za jego pośrednictwem to, co jawi się im jako elementarne. Ich ce-
lem, celem – dodać trzeba – w interesujący sposób zrealizowanym 
– jest m.in. nadanie ludzkiej egzystencji elegancji: elegancji mimo 
wszystko i niezależnie od wszystkiego.
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Schröder Christina – 91, 174
Shadwell Thomas – 136
Sidoruk Elżbieta – 11, 78
Siemianowski Antoni – 52, 78
Sienkiewicz Edward – 55, 78
Sienkiewicz Henryk – 161, 180
Sikorski Czesław – 19, 78
Sipiński Bartłomiej – 23, 26, 56-57, 78
Sipowicz Kamil – 105, 180
Skarga Barbara – 133, 180
Skarżyńska-Bocheńska Krystyna – 19, 78
Skibski Krzysztof – 11, 78
Skorulski Krzysztof – 22, 64
Skrzypczak Robert – 55
Skuczyński Janusz – 19, 82

~ 194 ~



Skwierczyński Zbigniew Antoni – 57, 78
Słomski Wojciech – 55-56, 78
Smolka Bonawentura Zygfryd – 54, 79
Smurzyńska Teresa – 105, 109, 180
Sobieraj Sławomir – 12, 75
Sochoń Jan – 106, 180
Sokołowska Barbara – 95, 180
Sroczyńska Zofia – 20, 67
Stachniuk Jan – 51, 79
Stankiewicz Lech – 27, 79
Starnawski Witold – 57, 79
Stolz Krzysztof Kamil – 149, 165, 180
Strzelecki Ryszard – 11, 82
Styczeń Janusz – 168, 180
Styczeń Tadeusz – 49, 52, 72, 80
Suchanek Lucjan – 11, 83
Supa Wanda – 9, 10, 82
Szacki Jerzy – 88, 163, 172, 180
Szadura Joanna – 88, 175
Szczęsny Marian – 53, 80
Szczyrba Sławomir – 23, 80
Sznajder Paweł – 26, 80
Szubka Tadeusz – 26, 75
Szudra Anna – 58, 76
Szulakiewicz Marek – 28, 64
Szulich Piotr – 57, 80
Szuman Stefan – 34
Szumił Halina Irena – 50, 66
Szumiło Mirosław – 88, 175
Szwed Leon – 120-121, 151, 180
Szydłowska Waleria – 137, 180
Szymańska Adriana – 105-106, 151, 180
Szymański Zbigniew Radosław – 157-159, 168, 180-181
Szymonik Marian – 55, 80

~ 195 ~



Śliwiak Tadeusz – 120-121, 146, 181
Śnieżyńska-Stolot Ewa – 28, 79
Śpiewak Paweł – 163, 172
Świderkówna Anna – 130, 180
Święcicka Krystyna – 22, 26, 64, 80
Świderski Andrzej W. – 12, 75
Świtała Ireneusz – 55, 80

Tarnowska Maria – 50, 63
Tatarkiewicz Anna – 145
Tchórzewski Andrzej – 156-157, 181
Telicki Marcin – 9, 11, 67, 80
Terlecki Tymon – 51, 81
Terlikowski Tomasz P. – 49, 72
Tischner Józef – 21, 24-25, 81, 134-135, 181
Tokarski Jan – 50, 61
Tołstoj Lew – 110
Tomasz z Akwinu – 35-36, 41, 81
Toporowski Marian – 136, 179
Trybuś Krzysztof – 108, 174
Trzaskowski Zbigniew – 12, 75
Turgieniew Iwan (Turgieniew Iwan Siergiejewicz, Turgenev           
                              Ivan Sergeevič) – 8, 10
Turowicz Jerzy – 49, 72
Turski Piotr – 87, 172
Tupikowski Jerzy – 55, 81
Twardowski Jan – 34
Tytko Marek Mariusz – 3-6, 16, 76, 82

Umerle Tomasz – 11, 82
Urbanek Krzysztof – 56, 82
Uzar-Szcześniak Katarzyna – 57-58, 76, 82

Walas Teresa – 12, 71
Walicki Andrzej – 129, 181
Wanat Zbigniew – 58, 62

~ 196 ~



~ 197 ~

Warnach Walter – 73
Warzecha Andrzej – 166, 181
Wasyluk Piotr – 93, 175
Wasyłyk Elżbieta – 55, 83
Waśkiewicz Andrzej K. – 156, 181
Ważyk Adam – 161, 179
Welsyng Cezary – 91, 170
Wendland Michał – 19, 68
Węgrzecki Adam – 27, 83
White Michael – 87, 181
Whitman Walt – 48-49, 83
Wieczorek Krzysztof – 25, 83
Wilde Oscar – 155, 158
Wita Grzegorz – 29, 61
Witko Krzysztof – 55, 83
Włodek Elżbieta – 58, 63
Wojnakowski Ryszard – 23, 62-63
Wojtkiewicz Krzysztof – 55, 83
Wojtyła Karol – 51, 83
Wolff Georg – 113, 173
Wolniak Henryk – 98, 181
Wolski Jan – 12, 54, 75, 83
Wojan Katarzyna – 87, 175
Wójcik Stanisław – 53-54, 83
Wyrwa-Krzyżański Tadeusz – 143, 156, 181

Zabłocki Janusz – 50, 74
Zagajewski Adam – 100, 181
Zajączek Stanisław – 124, 181
Zdanowicz Iwona – 10, 82
Zechenter Witold – 165, 181
Zieliński Edward Iwo – 130, 179
Ziernicki Arkadiusz – 49-50, 72-73
Ziemkiewicz Rafał – 103, 181
Zimnowoda Adrian – 28, 79
Ziobro Ryszard – 91
Zuberbier Andrzej – 19, 70



Zwolski Edward – 23, 63
Zychowicz Juliusz – 23

Żak Adam – 23, 62
Żeleński-Boy Tadeusz – 90, 136, 155, 171-172, 177
Żmigrodzka Maria – 153, 173
Żukowska Kamila – 9, 83
Żuliński Leszek – 166, 181
Żurakowski Bogusław – 125-126, 181
Żyszkiewicz Waldemar – 159, 181

~ 198 ~



~ 199 ~

Streszczenie

Niniejsza praca jest zbiorem szkiców, poświęconych (poza szki-
cem o fenomenie pracy badawczej historyka idei) polskiej poezji 
drugiej połowy XX i początku XXI w. Przedmiotem zainteresowa-
nia stały się przede wszystkim te formy, cechy i sposoby konstru-
owania wypowiedzi poetyckiej, które wpisują się w swoiste ramy 
między podmiotowością jednostkową a oddziaływaniem społecz-
nym, które pokazują relacje „ja” –„ty” oraz „ja” – „oni”, odsłaniają 
ich podłoże, przejawy i „klimat”. Spojrzenie oczyma historyka idei 
na polską poezję współczesną w tej perspektywie można przeciwsta-
wić choćby ujęciu jej w postaci dokonań poetyckich, czyli jako cało-
ści dokonań twórczych danego poety czy też grupy poetów, z wyzy-
skaniem pełnego zestawu utworów, stylów i tematów. Przedmiotem 
uwagi autora publikacji nie jest myśl poetycka twórców z tzw. „gór-
nej półki”, lecz tych, którzy są mniej znani szerszemu gronu czytel-
ników, co jednak nie oznacza braku możliwości współkształtowania 
przez nich współczesnego wyobrażenia poezji i poszerzania poetyc-
kiej wypowiedzi o interesujące wątki i obrazy.

Idea zakorzenienia lub niezakorzenienia w świecie społecznym, 
czerpania zeń bądź zamykania się na jego wpływy i oddziaływanie 
to, jak się wydaje, bardzo ważny „klucz” porządkujący przestrzeń 
artystycznych dokonań owych poetów. Tworzy ona stałe odniesienia 
do innych, interesujących kwestii, zwłaszcza natury etyczno-świa-
topoglądowej. Ale – z drugiej strony – idea ta żyje również wła-
snym życiem, pobudzając twórczą wyobraźnię i stanowiąc wyzwa-
nie dla nowych, artystycznych poszukiwań. Rzeczona idea w pol-
skiej poezji współczesnej, ale i w praktyce życia codziennego zacho-
wała – ujmując rzecz nieco inaczej – swoje napięcie. Przeznacze-
niem niniejszej publikacji, której autor podjął ów temat, jest więc, 
być może, również i rozczarowanie czytelnika.
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Between unitary subjectivity and social impact 
Sketches from the history of ideas 

Summary

This work is a collection of sketches devoted (apart from a sketch 
about the phenomenon of the research work of an idea historian) of 
Polish poetry of the second half of the twentieth and early twenty-
first century. The main topics of interest are the forms, features and 
ways of constructing poetic expression that fit into the peculiar fra-
mework between individual subjectivity and social impact, which 
show the relationship of „I” – „you” and „I” – „they”, reveal them 
substrate, manifestations and „climate”. The eyes of an historian of 
ideas on Polish contemporary poetry in this perspective can be con-
trasted with, for example, in the form of poetic achievements, that is, 
as a whole of creative achievements of a given poet or group of po-
ets, exploiting a full set of works, styles and themes. The subject of 
the author’s attention is not poetic thought of the creators of the so-
called „upper shelf”, but those who are less known to a wider circ-
le of readers, which, however, does not mean that they can not sha-
pe contemporary poetry and expand poetic expression of interesting 
threads and images. 

The idea of taking root or being rooted in the social world, dra-
wing from it or closing it on its influence and influence is, it seems, 
a very important „key” ordering the space of artistic achievements 
of these poets. It creates permanent references to other, interesting 
issues, especially the ethical-ideological nature. But – on the other 
hand – this idea also lives its own life, stimulating creative imagi-
nation and posing a challenge for new artistic searches. This idea in 
Polish contemporary poetry, but also in the practice of everyday life 
retained – to put it somewhat differently – its tension. The purpose 
of this publication, the author of which has taken up this subject, is, 
perhaps, also the reader’s disappointment.



Słowa klucze: 

antropologia literatury, filozofia spotkania, filozofia dialogu, perso-
nalizm, poezja polska XX wieku, poezja polska XXI wieku, czło-
wiek w literaturze pięknej, idea człowieka w poezji, obraz człowie-
ka w poezji.

Key words:

antropology of literature, philosophy of meeting, philosophy of dia-
log, Personalism, Polish poetry of the 20th Century, Polish poetry of 
the 21st century, man in literature, idea of a man in poetry, image of 
a man in poetry. 
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