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„Klasyczną normę rodzi świadomość upadku i dali”.

                     Hans-Georg Gadamer, Prawda i metoda

„[...]
Jeśli tematem sztuki
będzie dzbanek rozbity
mała rozbita dusza
z wielkim żalem nad sobą

to co po nas zostanie
będzie jak płacz kochanków
w małym brudnym hotelu
kiedy świtają tapety”

                                           Zbigniew Herbert, Dlaczego klasycy



WSTĘP

Zjawisko neoklasycyzmu jest obecne w XX wieku na różnych obszarach piśmiennic-
twa, począwszy od tekstów poetyckich, dramatycznych, prozatorskich, poprzez pro-
gramy grup i pisarzy, polemiki, aż po chłodną, wnikliwą refleksję krytyczno- i histo-
rycznoliteracką, estetyczną i filozoficzną. Przywołanie klasycyzmu raz bywa nostal-
giczną i ostentacyjną próbą petryfikowania teraźniejszości „wspaniałą” przeszłością
(nostalgią stylu), innym razem stanowi efektowne (acz nie zawsze w pełni efektywne)
narzędzie opisu oraz interpretacji czyjejś twórczości bądź też, po prostu, okazuje się
przydatne w periodyzacji literatury.

Niestety, bardzo częstym błędem w podejściu do nowoczesnego klasycyzmu jest
„grzech zaniechania”: neoklasyczne diagnozy „kleci się” naprędce, okazjonalnie, bez
odniesienia do podstawowych zasobów wiedzy teoretyczno- i historycznoliterackiej na
ten temat, bez kulturowego i historycznego kontekstu. Wielu krytykom wystarczyło
stwierdzenie, iż dana twórczość jest pełna umiaru i filozoficznej refleksji, by zaraz
ogłosić „narodziny” kolejnego „neoklasyka”. Bliska powinna nam więc być raczej
hermeneutyczna zasada Hansa-Georga Gadamera: „co chcemy zrozumieć, może zna-
leźć objaśnienie w szerszym kontekście”1.

Na początku XX wieku „jawny” (tzn. sformułowany) neoklasycyzm zaistniał w po-
ezji polskiej trochę niespodziewanie i na uboczu, jako ważny wszakże składnik reakcji
antymłodopolskiej: wielką rolę odegrała tu liryka Staffa, działalność Morstina, dwulet-
nia obecność pisma „Museion”.

W Dwudziestoleciu nawiązania do tradycji śródziemnomorskiej (zwłaszcza rene-
sansowej), idea europeizmu, jak i pewien konserwatyzm formalny pod różnymi posta-
ciami były zauważalnym biegunem przeciwstawnym dla programów i osiągnięć awan-
gardy. Tu ważnym zjawiskiem ze względu na ciągłość klasycyzmu jest twórczość
Staffa, a zwłaszcza niektóre cechy poetyki zbiorowej oraz indywidualne osiągnięcia
poetów Skamandra: Iwaszkiewicza, Słonimskiego, Wierzyńskiego, po części Tuwima.
Krytyka wielokrotnie typowała na neoklasyków przedstawicieli drugiego pokolenia
skamandrytów (jak Napierski, Karpiński, Kołoniecki, Hertz), poetów zbliżonych do
Skamandra (Pawlikowska-Jasnorzewska), przedstawicieli Kwadrygi (np. Szenwald),
Drugiej Awangardy i katastrofistów (Miłosz, Jastrun). Znamienne, iż w szerokim wa-
chlarzu krytyczno- i historycznoliterackich tekstów dominują raczej powierzchowne

                                                          
1 H.-G. Gadamer, Poetica. Wybrane eseje, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2001, s. 82. Już w 1978

roku Ryszard Przybylski w książce To jest klasycyzm napisał: „Klasycyzm był zawsze poetycką hermeneu-
tyką kultury”, i przy wszystkich uproszczeniach, jakie niosą tak aforystyczne diagnozy, jest to trop, którego
nie można pominąć w badaniach nad tym prądem (por. R. Przybylski, To jest klasycyzm, Warszawa 1978,
s. 179).
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i nierzadko arbitralne diagnozy, syntezy oraz typizacje, gdzie często jeden lub dwa
wiersze wystarczają do udowodnienia przynależności poety do klasycyzmu czy do
eksplikowania jakiegoś neoklasycznego podnurtu. Będziemy próbowali to w niniejszej
książce opisać i zweryfikować.

W twórczości najważniejszej chyba pokoleniowej formacji poetów debiutujących
w PRL-u – „Współczesności” – od początku dały się zauważyć tendencje neoklasycz-
ne, zwane też czasem nurtem kulturowym czy intelektualnym. W tym czasie neoklasy-
cyzm zaczęto też postrzegać w krytyce jako dramatyczne próby przezwyciężania apo-
kalipsy wojen i totalitaryzmów XX wieku, jako odpowiedź na nihilizm i hermetyzm
awangardy, na materializm oraz relatywizm zasad etycznych, na dewaluację kategorii
piękna.

Kolejne silne pokolenie – Nowa Fala – uczyniło z „neoklasycyzmu” (wzorem słyn-
nego XIX-wiecznego sporu) oręż w walce ze swoimi poprzednikami bliższymi
(„Orientacja”) i dalszymi („Współczesność”), zarzucając im ucieczkę od istotnych
problemów w świat akademickiej sztuki.

Neoklasycyzm powracał więc w Polsce w różnym stopniu, ale dość regularnie
w programach i polemikach grupowych, także więc w dokonaniach debiutantów trzech
ostatnich dekad XX wieku, tj. od wystąpienia Nowych Roczników, po niedawny spór
„barbarzyńców” i „klasyków” w ramach stosunkowo młodego jeszcze pokolenia „bru-
Lionu”.

Całkiem nowe światło na prądy neoklasyczne rzucił dokonujący się w końcu XX
wieku przełom postmodernistyczny. Gdy świadomość ponowoczesności wzięła górę
nad modernistycznym przeświadczeniem o niewyczerpalności sił awangardy, okazało
się, że neoklasycystyczne strategie naśladownictwa, ponowienia, wypowiedzi metatek-
stowej, zastosowania „kodu kulturowego” przypominają, niejako antycypują, intertek-
stualizm. Zasadnicza różnica polega jednakże na tym, iż w wypadku neoklasycyzmu
utwór sam jawnie – i w zasadzie intencjonalnie niezmiennie – wskazuje na wcześniej-
szy tekst; nawiązanie ma przy tym obiektywny kontekst ideowy; nie ma mowy o tak
charakterystycznych atrybutach dzieł postmodernistycznych, jak „zniknięcie autora”,
wyswobodzenie tekstu z zasady reprezentacji i sensu, dominacja nieprzewidywalnej
„struktury” labiryntu, sieci czy kłącza. Z tych powodów nieprzydatne byłoby wobec
naszego problemu badawczego stosowanie tak dziś powszechnych metod badawczych
opartych na czystym intertekstualizmie i dekonstrukcjonizmie.

Chcąc zmierzyć się z problemem współczesnego klasycyzmu, trzeba zrewidować
też skuteczność perspektywy pojedynczego i wewnętrznie uwarunkowanego dzieła
(„języka” tego dzieła) na rzecz jego związków (interakcji) z kilkoma nieraz, pozostają-
cymi w koincydencji, systemami (tekstów, gatunków, poetyk, dzieł pozaliterackich,
poglądów naukowych) – takie podejście implikowane jest przez charakter naszego
przedmiotu badań. Neoklasycyzm – jak mało który prąd – łączy wszak świadomie
i celowościowo literaturę z filozofią, historią, filozofią kultury, historiozofią, historią
architektury i sztuk plastycznych.

Ma niewątpliwie rację Michał Głowiński, który stwierdził, iż ze względu na wielo-
rakość postaci, jakie przybiera, klasycyzm w poezji XX wieku ma „n a t u r ę  p r o t e -
u s z o w ą”2, co samo w sobie może stanowić tezę.

                                                          
2 M. Głowiński, Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka, Warszawa 1962, s. 255.
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Raz traktowany jako ważny nadprąd, innym razem pozbawiany był klasycyzm racji
bytu, ukrywany wstydliwie za wymijającymi terminami, jak „tendencje”, „pierwiast-
ki”, „wpływy”, niejako odkładany do późniejszego wyjaśnienia.

Będąc wspomnieniem mimetyzmu, absolutnej prawdy i piękna, także dydaktycz-
nych powinności literatury, stanowił neoklasycyzm w wieku XX, wieku sprzeczności
i „spełnionej Apokalipsy”, ambitne – dla niektórych niewygodne – wyzwanie, przed-
miot nostalgii za czasami niekwestionowanego autorytetu i uniwersalizmu sztuki (utra-
cona lira Orfeusza3), dowód istnienia tzw. wyższej kultury.

Zdajemy sobie sprawę, że uchwycenie proteuszowej natury XX-wiecznego klasy-
cyzmu nie jest łatwe. Dlatego między innymi pierwotnie ustawiliśmy „skromniejsze”
ramy czasowe tej pracy: lata 1956–2000 (więc tzw. literatura poodwilżowa, stricte
„współczesna”). Centrum badań stanowiłoby „pokolenie Współczesności” (z Herber-
tem i Rymkiewiczem), poeci Kontynentów (jak Sito, Czerniawski) i Orientacji (Zadu-
ra, Maj), także neoklasyczne inklinacje pokolenia Nowych Roczników; do tego do-
szłyby teksty krytyczne i programowe Jerzego Kwiatkowskiego, Ryszarda Przybyl-
skiego, Jakuba Zdzisława Lichańskiego, Stanisława Barańczaka, aż po spór „barba-
rzyńców” i „klasyków” w ramach tzw. pokolenia „bruLionu”.

Ostatecznie poszerzyliśmy jednak obszar naszych badań na całe stulecie. Stało się
tak z uwagi na potrzebę kompleksowości, jak i komplementarności ujęcia. Ogranicze-
nie badań do okresu po 1956 roku i do III Rzeczypospolitej, po pierwsze – pozosta-
wiało poza nawiasem zjawiska arcyunikatowe (jak jedyne stricte neoklasyczne czaso-
pismo „Museion”, tzw. krąg Pławowic bądź parnasistowska twórczość Konopnickiej
z początku stulecia), po drugie – eliminowało najciekawszy chyba w naszej współcze-
snej literaturze spór o neoklasycyzm wokół grupy literackiej (Skamander), po trzecie –
nie pozwoliłoby odnieść się w pełni do koncepcji klasycyzmu jako nadprądu, po
czwarte – eliminowałoby ważny dla rozumienia i interpretacji naszego kierunku, roz-
wijający się zwłaszcza w Dwudziestoleciu, a mający dalszy ciąg i dzisiaj spór wokół
europeizmu i przyszłości zachodniej cywilizacji, po piąte – ograniczenie badań do
drugiego półwiecza uniemożliwiłoby pełne przedstawienie twórczości poetów, których
ogromny dorobek obejmuje kilka dziesięcioleci, a jest bezsprzecznie najważniejszą
egzemplifikacją istnienia i ewolucji klasycyzmu w XX wieku (Staff, Iwaszkiewicz,
Wierzyński). I wreszcie, po szóste – przyjęcie węższych współczesnych ram wyelimi-
nowałoby z obszaru dyskusji najbardziej traumatyczne, ale i motywujące nowy klasy-
cyzm wyzwania, jakimi były obie wojny światowe.

To, co po przyjęciu szerszej, 100-letniej ramy czasowej jest czytelne i wygodne,
staje się z kolei utrudnieniem w aspekcie ilościowym i metodologicznym. Potrzeba
wstępnego przedstawienia neoklasycyzmu w jego historycznych, europejskich kontek-
stach, ukazanie klasycystycznego normatywizmu oraz zawartości ideowej prądu, wąt-
pliwości terminologiczne, a przede wszystkim bardzo obszerny stan badań, jak i ogrom
tekstów i nazwisk związanych w różny sposób z wieloma aspektami złożonego zjawi-
ska, jakim jest klasycyzm, mogłyby uczynić z najgrubszej nawet książki niestrawny
katalog, przysłowiową „książkę telefoniczną”. Podjęliśmy jednakże to wyzwanie. Dla
jego skutecznej realizacji zastosowaliśmy kryteria selekcji i metodę, które teraz przed-
stawimy.

                                                          
3 Metafora zastosowana przez Leo Spitzera (Classical and Christian Ideas of World Harmony) i podjęta

przez Ryszarda Przybylskiego (To jest klasycyzm, dz.cyt.).
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* * *

Jako gatunek niniejszej książki przyjęliśmy mo n o g r a f i ę  p r o b l e m u , którym jest
pytanie, w jakim stopniu neoklasycyzm w liryce polskiej XX wieku był zjawiskiem
widocznym, falowo powracającym, stanowił ważny i brakujący głos na temat kondycji
moralno-duchowej współczesnego człowieka, był szukaniem pomostów między prze-
szłością, teraźniejszością i przyszłością, wychodzeniem liryki z awangardowo-ego-
tycznej „złotej klatki”, alternatywą dla postmodernizmu, odbudowywaniem tożsamo-
ści, także w kontekście tak ważnych u progu XXI stulecia dyskusji nad wspólną Euro-
pą, Europą ojczyzn oraz kulturą atlantycką.

Część I stanowi „bazę” teoretyczno-genetyczną. A zatem w rozdziale 1 (W kręgu
terminów) skupiliśmy uwagę na złożoności kwestii pojęć i terminów (nierzadko nie-
precyzyjnie używanych). Przypomnieliśmy najważniejsze definicje klasycyzmu oraz
neoklasycyzmu. Uporządkowaliśmy wstępnie stopnie i zakresy treści terminów w od-
niesieniu do liryki XX wieku pod kątem naszej hipotezy. Rozdział 2 (W kręgu klasycy-
stycznego normatywizmu) poświęcony został zwięzłemu przedstawieniu zjawiska kla-
sycyzmu i neoklasycyzmu historycznego w perspektywie literatury europejskiej (także
z drobnymi nawiązaniami do literatury amerykańskiej, zgodnie z bardziej adekwatnym
dziś pojęciem „kultury atlantyckiej”). Przypomnieliśmy główne klasyczne i neoklasy-
cystyczne prądy, poetyki, programy, grupy. Odnieśliśmy się też do kwestii klasycyzmu
jako nadprądu.

Za szczególnie ważne uznaliśmy też usytuowanie neoklasycyzmu i „postawy kla-
sycznej” na tle silnych w XX wieku sporów wokół „zmierzchu Zachodu”, końca hu-
manizmu, zjawiska globalizacji, szans odrodzenia bądź obrony „ducha Europy”
i „kultury atlantyckiej” przed nowym barbarzyństwem – to właśnie kulturowo-
-historyczny kontekst europeizmu, z którym wiąże się geneza wielu utworów XX-
-wiecznego – w tym polskiego – neoklasycyzmu (rozdział 3: Posag Europy).

Rozdział 4 – zamykający część wstępną naszej książki – poświęciliśmy bardzo
krótkiemu przypomnieniu linii rozwojowych nurtów klasycznych w literaturze polskiej
do początku XX wieku, jako rodzimej tradycji współczesnego neoklasycyzmu.

W części II (pierwszej z dwóch analitycznych części tej książki) przedstawiamy
neoklasycyzm polskiej liryki XX wieku w refleksji badawczej, krytycznej oraz w po-
etykach sformułowanych. Przypomnimy najciekawsze syntezy, typizacje, spory, pro-
gramy, czasopisma łączone z klasycyzmem – próbując odnieść się do nich w kontek-
ście naszych rozpoznań i współczesnej wiedzy. Pokażemy polaryzację stanowisk: od
eksplikacji klasycyzmu jako nadprądu poprzez przedstawianie go jako nurtu, podnurtu,
poetyki grupowej, aż po uczynienie z niego tylko polemicznej inwektywy (klasycyzmu
„nie ma” bądź jest synonimem epigoństwa).

Część III naszej książki poświęcona została próbie ukazania neoklasycyzmu w po-
etykach immanentnych, tj. w twórczości wybranych poetów polskich XX wieku.
W tym celu – we wstępie do części II – spróbowaliśmy zbudować podstawowe hipo-
tetyczne m o d e l e4 XX-wiecznego neoklasycyzmu w jego kilku odmianach oraz przy-

                                                          
4 Przez „model” (ściślej: model teoretyczny) rozumiemy za Ianem G. Barbourem „zobrazowanie me-

chanizmu lub procesu, wprowadzone na podstawie analogii z jakimiś dobrze znanymi mechanizmami lub
procesami, po to by zbudować teorię, wiążącą ze sobą pewien zbiór danych obserwacyjnych [...] model
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jąć jednolitą metodę badawczą. Pozwoliło to wydobyć cechy wyróżniające (dystynk-
tywne, kategoryzujące) zjawiska neoklasycyzmu, dzięki czemu mogliśmy w kolejnych
rozdziałach badać w ciągu historycznym twórczość pisarzy wpisujących się w proces
historycznoliteracki jako ważni przedstawiciele tendencji neoklasycznych. Dodatko-
wym kryterium była tu reprezentatywność i powszechność: zajmiemy się tylko tymi
poetami, którzy w znaczącym okresie życia i w znacznej części twórczości świadomie
wpisywali się w nurt neoklasyczny. Błędem bowiem wielu badaczy i krytyków było
usilne dorabianie etykietki neoklasycyzmu na podstawie dwóch, nieraz trzech utworów
(!), podczas gdy gros twórczości takim inklinacjom zaprzeczało. Ze swej strony stara-
my się też nie zapominać, iż klasycyzm to zarówno aksjologia, estetyka, jak i humani-
styczna postawa twórcza.

Oczywiście, pisząc część III, stawaliśmy ciągle przed trudnymi wyborami. Osta-
tecznie powstały 34 rozdziały, prezentujące dorobek poetów w sposób wyrazisty wpi-
sujących się w rozwój zajmującej nas doktryny. Zdajemy sobie sprawę, że każdy taki
wybór – w tym i nasz – jest arbitralny. Chcemy więc podkreślić w tym miejscu, iż
wstępnie zbadaliśmy znacznie szerszy kanon nazwisk i tomów, z nich dokonując osta-
tecznego wyboru. To, co pozostało poza naszą listą, może stać się impulsem do po-
wstania w przyszłości książki, będącej kontynuacją niniejszej pracy.

W podsumowaniach części II i III oraz w zakończeniu dokonaliśmy próby re-
asumpcji badań oraz weryfikacji hipotezy.

* * *

Przejdźmy do przedstawienia zastosowanej metody. Nasze odczytanie tekstów, aby
służyło przeprowadzeniu hipotezy, jaką jest żywotność klasycyzmu w XX-wiecznej
polskiej liryce, musiało być ujęciem całościowym, uwzględniającym szeroki zakres nie
tylko językowych, ale zwłaszcza tych wychodzących poza strukturę tekstu zjawisk
w ich wzajemnym powiązaniu. Zależało nam na ustawieniu utworów wobec szerokie-
go kontekstu: procesu historycznoliterackiego, tła kulturowego, historycznego, filozo-
ficznego, społecznego, biograficznego.

Chcieliśmy przekroczyć powierzchniowe badania tekstowe i metajęzykowe, nie po-
przestawać na śledzeniu li tylko wędrownych motywów. Wobec żadnego innego utwo-
ru tak bardzo jak wobec neoklasycznego niezbędna jest próba zrozumienia tekstu
w kontekście historycznym, jak i w pewnym bezczasowym uniwersum, z którym pró-
buje on nawiązać dialog, wpisać się w nie, mając zarazem charakter bytu historycznego
i historycznoliterackiego, „ocierającego się” o prawdę. Dlatego związani jesteśmy
w naszej metodzie z podejściem hermeneutycznym, szczególnie zaś przyświeca nam
myśl Hansa-Georga Gadamera, który pisze: „Rozumienie należy pojmować nie tyle
jako działanie subiektywności, ile jako wejście w proces przekazu tradycji, w którym

                                                         
teoretyczny zostaje wykorzystany do stworzenia teorii wyjaśniającej zachowanie się systemu podlegającego
obserwacji”. (I.G. Barbour, Mity, modele, paradygmaty, przeł. M. Krośniak, Kraków 1983, rozdz. 3: Mo-
dele w nauce, s. 45.) Por. też: J. Benes, Teoria systemów, Warszawa 1979; L. von Bertalanffy, Ogólna
teoria systemów, Warszawa 1984; J. Jaroń, Podstawy ogólnej teorii systemów, Warszawa 1976; B. Mazur,
Metoda modelowania probabilistycznego, Warszawa 1975; P. Sienkiewicz, Wstęp do systemologii, War-
szawa 1979; T. Pawłowski, Pojęcia i metody współczesnej humanistyki, Wrocław–Warszawa–Kraków–
–Gdańsk 1977; K. Duraj-Nowakowa, Modelowanie systemowe w pedagogice, Kraków 1997, rozdz. 2:
Istota i właściwości modeli systemów, rozdz. 3: Rodzaje modeli systemów i ich struktury.
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przeszłość i teraźniejszość są stale zapośredniczane”5. Nie możemy ograniczyć naszej
badawczej wrażliwości do dogmatu autoteliczności sztuki, która począwszy od czasów
Hegla6 ma swój cel głównie w samej sobie i zwolniona została z powinności moral-
nych. Istotą klasycyzmu, także tego XX-wiecznego, jest to, co Wofgang Welsch nazy-
wa „więzią z common sense, i za czym chyba po cichu tęsknią nawet twórcy autono-
miczni, zamknięci w «złotej klatce», «getcie sztuki»”7.

Przesłaniem dla naszych badań jest też Gadamerowska wizja kultury, mająca być
opozycją wobec „światopoglądu konsumpcyjnego”8. To ona wyznacza nam kierunki
badań, stanowi ostrzeżenie przed unikaniem pytań o wartości ostateczne, niwelowa-
niem świata wartości, pozostawaniem na powierzchni zjawisk i kontentowaniem się
jakimkolwiek doświadczeniem, gdy tylko daje ono pokusę jakiejś w miarę uporządko-
wanej interpretacji. Jak pisze Ewa Kobylińska:

Hermeneutyka staje się niezbędna od momentu „drugiego odczarowania” świata, to znaczy od
momentu rozwarstwienia się jednolitej dotąd [...] kultury europejskiej. [...] Hermeneutyka przy-
pomina nieustannie o tym, że rzeczywistość technologicznie odczarowana przestaje być rzeczy-
wistością ludzką. Wraz z krytyką, która rozwój kultury europejskiej umożliwiła, rozpoczyna się
proces utraty języka, kryjącego w sobie niepodważalne normy. Właściwie już od czasów renesan-
su, społeczeństwo nie potrafiło narzucić niekwestionowanego kodeksu, jak uczyniło średniowie-
cze, ani odwołać się do idealnego porządku, jak uczyniła klasyczna Grecja9.

Właśnie do takiego „porządku” nawiązują w sferze idei neoklasycy, zaś świado-
mość heremeneutyczna pozwala nam – jako badaczom – na próbę nawiązania z nimi
świadomego i pełniejszego dialogu.

Dlatego też, badając książki poetyckie autorów i ich poszczególne utwory, staramy
się nie tracić z oczu wszystkich konstytutywnych składników prądu literackiego, jakim
jest klasycyzm, a więc: treści ideowych, które w tym nurcie są szczególnie ważne (np.
przesłania moralne, tożsamość kulturowa, ideały estetyczne, intelektualizm), koincy-
dencji z poetykami normatywnymi klasycyzmu ukształtowanymi w poprzednich wie-
kach, zastosowania charakterystycznego „kodu kulturowego” (na który składają się
mity, dzieła sztuki, tematy historyczne10), a także szczególnego doboru gatunków,
środków artystycznych i ukształtowania języka (cechującego się ograniczeniem meta-
foryzacji i elipsy na rzecz retoryczności i dyskursywności). Zarazem jednak ważna jest
dla nas perspektywa diachroniczna: to, jak klasyczne kanony spotykały się z dyktatem
historii, jak ulegały ewolucji, rozpadowi, to znów restauracji w poszczególnych okre-
sach historycznych (temu służą wyżej wspomniane modele), jak i konkretnych arty-
stycznych dokonaniach.

                                                          
5 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przekł. i wstęp B. Baran, War-

szawa 2004, s. 400.
6 G.W.F. Hegel, Wykłady o estetyce, t. 2, przeł. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1966.
7 Por. W. Welsch, Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, przeł. K. Guczalska, red. nauk.

K. Wilkoszewska, Kraków 2005, rozdz.: Nowoczesna koncepcja „filozofii sztuki”.
8 Por. E. Kobylińska, Hermeneutyczna wizja kultury, Warszawa–Poznań 1985, s. 160–162.
9 Tamże, s. 166.
10 Ów kod działa niejako w trzech kierunkach: 1) tzw. interpretowanie mitem: pozwala „odczytać”,

„oswoić”, zrozumieć teraźniejszość (zwłaszcza traumatyczne wydarzenia XX wieku) za pomocą prawd
płynących z przeszłości, przy tym abstrahując tę teraźniejszość i uwznioślając; 2) służy ożywieniu, przemo-
delowaniu tradycji tak, aby w teraźniejszości odnalazła nowe, „wieczne” życie, a czasem lepsze niż to
starsze (interpretowania mitem); 3) jest to scalanie rozbitego gmachu kultury.
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W stosunku do szczególnie istotnego (często traktowanego – niesłusznie – jako wa-
runek wystarczający dla stwierdzenia zaistnienia neoklasycyzmu11) zastosowania kodu
kulturowego (nazwaliśmy go kiedyś „klasycyzmem tematu”) wypracowaliśmy przed
laty metodę badania „strategii wobec mitu” nazwanej g r ą  (w monografii poezji Her-
berta, Gry Pana Cogito, 1982), którą teraz zamierzamy też kontynuować i rozwinąć.

Należy tu podkreślić, iż ostatnie dziesięciolecia spopularyzowały znaczenie i treść
terminu gry jako postmodernistycznej „dystrybucji sprzeczności”, zasady poruszania
się pisarza po tekstualnym świecie, na pograniczu praktyki i teorii literackiej, także
budowania form amorficznych, samozaprzeczających, otwartych i niedokończonych
(przestrzeń inskrypcji); to gra między pisarzem a czytelnikiem (czytelnikiem-
-krytykiem), prowadzona w nieskończoność i za każdym razem inna, gdzie regułami są
brak reguł, „nieszczerość”, „manipulacja”, a finał jest nieprzewidywalny; świat litera-
tury postmodernistycznej jest światem tekstów i światem dyskursu, prawie niczym
więcej; to koniec historii i intertekstualność historii12.

Nasze wcześniejsze rozumienie gry było odmienne, a wyprowadzone między in-
nymi pod wpływem wiersza Herberta Gra Pana Cogito, w którym: „na wielkiej tablicy
imaginacji / Pan Cogito ustawia figury”. Ta gra:

wyzwala wyobraźnię historyczną
poczucie solidarności
odbywa się na wolnym powietrzu
obfituje w dramatyczne epizody
jej reguły są szlachetne
despotyzm zawsze przegrywa

[Owa gra, zwana w wierszu „grą Kropotkin”, a będąca metaforą podejścia pod-
miotu do uniwersalnego tematu historycznego i spożytkowania go w uniwersalno-
-moralistycznym kształcie literackim – to kwintesencja klasycystycznego podejścia do
mitu. Odniesieniem jest tu partia szachów, a więc gra o żelaznych regułach, toczona
w klasycznie zamkniętym obszarze, o wydzielonych rolach, latami opracowywanych
przez mistrzów taktykach, otwarciach, schematach ataku i obrony, opisywanych
w podręcznikach; gra, której fundamentem są rozum i logika; gra wielokrotnie używa-
na w literaturze, sztuce, jako parabola historii, władzy, wojny – sama ma też swoją
historię i otoczonych sławą mistrzów. Może być ikoną wysoce normatywnej, „uniwer-
salnej” sztuki, takiej jak klasycyzm właśnie.

Gra w znaczeniu wiersza Herberta to także r o l a, odgrywanie, odtwarzanie wcze-
śniej stworzonych fabuł, utrwalonych przez historię postaw. „Ustawianie figur”,
„przyjmowanie roli”, ich przewartościowywanie jest metaforą kulturowego i histo-
rycznego dialogu, gdzie determinizm, materializm i subiektywizm stanąć muszą do
konfrontacji z argumentem „ogólnych prawd”, „wspaniałych umarłych”, „wielkich
narracji”. Gra to także ważny instrument ironii.
                                                          

11 Wobec niewątpliwej w XX wieku deprecjacji normatywizmu gatunkowego, jak również wersyfikacji
i rymu.

12 Por. np.: J. Culler, Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, A. Burzyńska, Warszawa 1998; tegoż, Dekon-
strukcja i jej konsekwencje dla badań literackich, przeł. M.B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 4;
Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997; R. Nycz, Tekstowy świat. Poststruktu-
ralizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995; K. Wilkoszewska, Wariacje na postmodernizm, Kraków
1997; tejże, Czym jest postmodernizm?, Kraków 1997; M.P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida
i literatura, Bydgoszcz 1997; W. Welsch, Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, dz.cyt.
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W swej serii wykładów Sztuka jako gra, symbol i święto (Salzburg, 1974), wydanej
jako Kunst heute (1975), Hans-Georg Gadamer dokonuje bliskich nam rozróżnień
gry13, która już na wstępie nazwana jest „podstawową funkcją życia ludzkiego”. Bez
niej „kultura ludzka jest w ogóle nie do pomyślenia”14.

Gra, która jest „ruchem samorzutnym”, „fenomenem nadmiaru”, „samoprezentacją
żywotności”, to domena przyrody, np. gra fal czy gra komarów. „Szczególną wszakże
cechą gry ludzkiej jest to, że potrafi ona wciągnąć sobą także rozum [...], by wyznaczać
sobie cele i świadomie do nich dążyć, i z tą wyróżniającą własnością celotwórczą ro-
zumu wygrać”. W grze ludzkiej człowiek „sam dyscyplinuje i porządkuje ruchy nale-
żące do gry”15.

W grze chodzi „o własną tożsamość”, w grze „coś jest za coś uważane”16, chodzi
o to, by w tę grę wciągnąć odbiorcę, i by ten „rozumiał”, „identyfikował” – to składa
się na hermeneutyczną tożsamość gry i dzieła. W każdym dziele – pisze Gadamer –
tkwi właśnie „rozbudowana gra refleksji” i stanowi wyzwanie; w każdym dziele, nie
tylko klasycystycznym, ale dodajmy od siebie: szczególnie chyba w nim – „zawsze coś
jako coś rozpoznajemy, albo usiłujemy zinterpretować”17. Musimy podejmować
i rozszerzać, pogłębiać te próby, poszukiwać owej wskazywanej niejednokrotnie przez
Gadamera „tożsamości”, zwłaszcza docierać do obiektywnych „reguł gry”. Tak budo-
wane znaczenie gry może być dogodnym kluczem do zrozumienia neoklasycyzmu.

Nasza metoda zastosowana w Grach Pana Cogito oparta była też na szerokiej defi-
nicji m i t u  jako kategorii obejmującej nie tylko wszystkie starożytne mitologiczne
„opowieści” (narrative) i postaci, ale i biblijne tematy judaistyczne oraz chrześcijań-
skie; do tego dodaliśmy również szczególnie zuniwersalizowane, „ponadczasowe”
mity świeckie, tj. idealizowane wątki i postaci historyczne, polityczne, także „nie-
śmiertelne”, archetypiczne postaci literatury nowożytnej (np. Hamlet) czy szczególnie
ikoniczne, „wieczne” fakty artystyczne – dzieła sztuki, budowle (np. Mona Liza,
Akropol)18. Tak pojęte mity nazywaliśmy „powszechnikami kultury”, w niniejszej
książce zastępujemy ten termin przeważnie „kodem kulturowym”. To głównie mity są
figurami wyżej przedstawionej gry. Zasady owej gry – strategie reinterpretacyjne –
przedstawiamy we wstępie do części III.

Obok g r y, m i t u  i  s t r a t e g i i  wobec niego, szczególnie przydatna okazała się
też w badaniu klasycyzmu kategoria s t y l i z a c j i, zastosowana w nowatorskim dziele
Stanisława Balbusa Między stylami. Po pierwsze badacz rozwiązał tam w bardzo cie-
kawy i uniwersalny sposób zagadnienie współzależności starszego i niezbędnego dla
nas określenia sposobu kształtowania wypowiedzi (tekstu), jakim jest s t y l  (s t y l i z a -
c j a ), z dominującą dziś w badaniach literackich kategorią inter tekstualności . Oba
terminy odnoszą się do p o w i ą z ań  ( n a w i ą z ań) między tekstami. Różnica polega
jednak na tym, iż stylizacje to: „jawne powiązania między tekstami (oraz stylami, «ję-
zykami»)”, utwór sam ostentacyjnie je zakłada i wskazuje na ów inny tekst; w rezulta-

                                                          
13 H.-G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol, święto, przeł. K. Krzemieniowa, War-

szawa 1993.
14 Tamże, s. 29.
15 Tamże, s. 30.
16 Tamże, s. 32.
17 Tamże, s. 40.
18 Szczegółowe przesłanki teoretyczne takiej definicji mitu por. A. Kaliszewski, Gry Pana Cogito,

dz.cyt., rozdz.: Czytanie Herberta, s. 81–89.
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cie między tymi tekstami powstaje „pewna znaczeniorodna przestrzeń historycznolite-
racka”. I dalej: sensy, jakie w niej powstają, nie są przez ów tekst znakowo wyrażone
ani też presuponowane przez jego wewnętrzną konstrukcję, lecz jedynie implikowane
dzięki wskazanym na poziomie tej konstrukcji relacjom zewnętrznym z innym tekstem,
który „jednakże obowiązkowo winien się pojawić na zaktualizowanym horyzoncie
doświadczenia hermeneutycznego czytelnika w każdym akcie prawidłowej lektury”19.
Nie trzeba dodawać, iż w obszarze tak ujętej – świadomej – intertekstualności klasy-
cyzm i neoklasycyzm z racji swych cech genetycznych i normatywnych zajmują istot-
ne miejsce. Sam Balbus umieszcza je w rozdziale Jawne naśladownictwo wzorów
(podrozdział: Jawne naśladownictwo programowe „imitatio”) i pisze o nim:

jawnemu naśladownictwu programowemu szczególnie sprzyjają okresy literackie zagospodaro-
wane przez poetyki normatywne, a więc w literaturze nowożytnej – od renesansu do końca
oświecenia ze schyłkowym tzw. pseudoklasycyzmem. [...] Poza tą górną granicą czasową naśla-
downictwo programowe zanika albo gruntownie zmienia swój charakter i semiotyczne kwalifika-
cje20.

Ta zmiana to „ponowienie wzoru”, szukanie „estetyki tożsamości”, włączanie się
przez tekst za sprawą autora do „wspólnego świata kultury”.

Z terminów i ustaleń dokonanych przez Balbusa będziemy nieraz korzystać. Po-
dobnie przyjmujemy jego definicję stylu, pozwalającą połączyć jedną nadrzędną stra-
tegią (stylizacja) obszary naszych poszukiwań:

Przez określenie styl rozumiem tu [...] każdy koherentny, funkcjonalny, mający kwalifikacje
semiotyczne zespół środków artystycznych, pozwalający na obszarach historii literatury ujmować
się jako względnie wyodrębnialny (do kogoś lub gdzieś „przynależny” system („język”); może to
być na przykład poetyka danego twórcy, grupy, kierunku, prądu okresu; może to być także okre-
ślona forma artystyczna (np. gatunek) w jakimś skonkretyzowanym historycznie wariancie21.

Taka szeroka definicja stylu pozwala nam wygodnie i precyzyjnie posługiwać się
jednym terminem (stylizacja, styl) w stosunku do zjawisk na różnych piętrach tekstu,
dowolnie je sumować, szukając wspólnej d o m i n a n t y  s t y l i s t y c z n e j, i z jej po-
mocą umieszczać jakiś utwór, tom czy linię twórczości w kręgu naszych zainteresowań
(neoklasycyzm). Co należy podkreślić – znalezienie takich przesłanek nie musi dopro-
wadzić do wyeksplikowania prądu neoklasycznego, ale stwierdzenia stylizacji na nie-
go, czy na kilka jego elementów, poddanych przy tym – co w XX-wiecznej liryce bę-
dzie najczęstsze – twórczej modyfikacji. Balbus nazywa takie akty restytucją „wspól-
nego świata” i szukaniem estetyki tożsamości – a k t y w n ą  k o n t y n u a c j ą  neoklasy-
cyzmu. Wydaje się, że to ten „typowo-indywidualny” styl naśladowczy można uznać
za główny cel naszych poszukiwań.

Także inne wyodrębnione przez Balbusa strategie jawnych powiązań22 stały się
cenną inspiracją przy budowie wspomnianych wyżej modeli, jako dopełniające nasze

                                                          
19 S. Balbus, Między stylami, Kraków 1996, s. 15–16.
20 Tamże, s. 247.
21 Tamże, s. 16.
22 Zwłaszcza: kulturowa transpozycja tematyczna, apokryficzna transpozycja tematu, temat historyczny

jako pretekst i archetyp problematyki aktualnej, częściowa aktualizacja pierwotnego „języka” historycznego
tematu, temat jako wielokontekstowy topos historyczny, perspektywiczny układ archetekstów, sfingowanie
archetekstu.
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wcześniej przedstawione strategie gry z mitami (narzędzia badania klasycyzmu
tematu).

Nie mogło jednakże zabraknąć jeszcze jednego – obok g r y, m i t u  oraz s t y l i z a -
c j i  – komponentu neoklasycyzmu, jakim jest i d e a. Klasycyzm jak żaden inny prąd
odwołuje się do sfery wartości, do uniwersalnych zasad etycznych, dydaktycznej
i soterycznej funkcji sztuki, do triady: piękno – dobro – wartość, odrodzenia pozycji
i treści kultury wyższej. Spróbujemy zbadać, jak ów substrat aksjologiczny literatury
realizuje się w badanych utworach, stanowiąc przesłankę neoklasycyzmu – jest on
szczególnie do tej roli predestynowany (jego typologia to: klasyczne wzory społeczno-
-polityczne, osobowe, europeizm, odrodzenie humanizmu, klasycyzm narodowy) –
i jak służy mu język utworu, konstrukcja podmiotu czy preferencje gatunkowe. Fun-
damentalna dla tego aspektu naszych badań jest filozofia wartości i etyczny walor
sztuki, przedstawione w pismach Henryka Elzenberga. Filozof ten, mistrz i nauczyciel
Zbigniewa Herberta, powołał kategorię hominis etici (człowieka etycznego). Ów czło-
wiek może osiągnąć zbawienie od zła niezależne od metafizyki: „Jako takie właśnie,
etyczne, wystąpiło ono u Greków [...] trzymających się gruntu najbardziej i najściślej
pozytywnego”23. Obszarem „uetycznienia” była zwłaszcza literatura i sztuka.

„Każde istotnie piękne dzieło sztuki – pisze Elzenberg – właśnie jako piękne, po-
siada tym samym wartość moralną”. I dodaje: „Trzeba się przejąć tą myślą, że w nie
mniejszym stopniu od sztuki jest problemem sama moralność”24. Tym wyróżniają się
utwory klasyczne i neoklasyczne, iż właśnie współcześnie ośmieszanemu i dezawu-
owanemu dawnemu aksjomatowi próbują znów przywracać pierwszorzędne miejsce
i prawie ponadczasowy wymiar.

                                                          
23 H. Elzenberg, Ideał zbawienia na gruncie etyki czystej, w: tegoż, Pisma etyczne, opr. i wstęp L. Ho-

styński, Lublin 2001, s. 136, pierwodr. w: tegoż, Wartość i człowiek, Toruń 1966.
24 Tegoż, Etyczny charakter sztuki, w: tegoż, Pisma estetyczne, opr. i wstęp L. Hostyński, Lublin 1999,

s. 27–32, pierwodr.: „Pion” 1935.



I. CZYM JEST NEOKLASYCYZM?

1. W KRĘGU TERMINÓW. „KLASYCZNY” I JEGO POCHODNE
NA GRUNCIE LITERACKIM

Termin „klasyczny” i jego pochodne (w tym najbardziej nas interesujący „neoklasy-
cyzm”) charakteryzują się sporą wieloznacznością i skomplikowaną historią. W związ-
ku z tym czujemy się w obowiązku przypomnieć pokrótce ich genezę, znaczenie, roz-
wój, funkcje. Chodzi szczególnie o pokazanie niesionych przez nie (kryjących się za
nimi) treści normatywnych (szczegółowych, tj. historycznych, jak i ogólnych, tj. ahi-
storycznych) oraz wartościujących.

1.1. Klasyczny, klasyk

Słowo „klasyczny” (łac. classicus = pierwszorzędny) jest bardzo stare, wywodzi się
z Rzymu, a dotyczyło tam terminologii podatkowej (ktoś należący do „klasy pierw-
szej”, płacący najwięcej)1. Aulus Gellius, pisarz rzymski z II wieku n.e., przeniósł
określenie do literatury: „classicus [...] scriptor, non proletarios” to u niego pisarz „kla-
syczny”, czyli najlepszy, ciągle obecny, godny uznania, naśladowania2. Rzymianie za
takich twórców uważali, oczywiście, swych poprzedników i arystycznych mistrzów
– Greków.

Zdaniem Renégo Welleka (The Term and Concept of „Classicism” in Literary Hi-
story3) w czasach nowożytnych po raz pierwszy termin „klasyczny” (jako classique)
pojawił się w L’art poetique Sebilleta (1548), gdzie mówiło się o „dobrych i klasycz-
nych poetach, jakimi są wśród dawnych Allain Chartier i Jean de Meun”.

                                                
1 Ale były też inne, znacznie odbiegające od tego, znaczenia: marynarz, rodzaj trąby czy surmy, zaś

classicum to pobudka wojskowa, alarm.
2 Noctes Atticae (Noce Attyckie), ks. 19, 8, 15 (Aulus Gellius, Les nuits attiques. Livres 1–15, XVI–

–XX, t. I–IV, texte établi et trad. par René Marache, Paris 1967–1998).
3 W: Aspects of the Eighteenth Century, Baltimore 1967. Polski przekł.: Termin i pojęcie klasycyzmu

w historii literatury, w: tegoż, Pojęcia i problemy nauki o literaturze, wyb. H. Markiewicz, przeł.
A. Jaraczewski, Warszawa 1979.
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Hegel – w swej Estetyce – ustanawia dwa tylko typy zjawisk „klasycznych”, połą-
czone wspólną cechą – doskonałości. Klasyczne jest więc:

1) Każde doskonałe dzieło, choćby romantyczne (a więc termin wartościujący);
2) Dzieło ściśle doskonałe, tj. zbudowane na „całkowitym wzajemnym przeniknię-

ciu się wewnętrznej wolnej indywidualności i zewnętrznego istnienia”; takie dzieło
tworzy sztuka klasyczna, oparta na „konkretyzacji treści”, mająca za cel „doprowadze-
nie do jasności”, prawdziwe treści i prawdziwe postaci (a więc termin wartościująco-
-normatywny ogólny)4. Podstawą typizacji jest tu prezentowany przez klasyka filozofii
i estetyki historyzm, dezawuujący „ponadczasowe”, „uniwersalne” poetyki 5.

Z kolei twórca filozofii życia, „klasyk” hermeneutyki, Wilhelm Dilthey definiuje
„dzieło klasyczne” jako takie, „które wywołuje trwałe i totalne zaspokojenie u ludzi
różnych ludów i czasów”6. Ale ten sam Dilthey neguje normatywne znaczenia klasycz-
ności i ich refleksy we współczesności: „technika poety jest tylko wyrazem historycz-
nie ograniczonej epoki”7; „Poetyka Arystotelesa jest martwa”8.

Thomas Stearns Eliot – zaliczany do czołowych przedstawicieli XX-wiecznego
neoklasycyzmu – w rozprawie What is Classic9 wskazuje dwa warunki zaistnienia
klasycznego dzieła w literaturze:

A) „dojrzałość” – to dzieła pojawiające się w cywilizacji dojrzałej, języku dojrza-
łym, mające dojrzałość „pospolitego stylu”; dojrzały może być pisarz (klasyk), jak
i cała epoka;

B) „uniwersalność” (jako przeciwieństwo prowincjonalności) ma tu krytyk na myśli
przykładanie „miary Wergiliusza”, weryfikowanie tradycją europejską, dysponowanie
przez pisarza świadomością kręgu kulturowego wytworzonego przez Greków.

Normatywny i uniwersalny, ahistoryczny wymiar zjawisk „klasycznych” kojarzony
jest przede wszystkim z nazwiskiem wielkiego promotora starożytności i renesansu
w epoce nowożytnej, Jakuba Burckhardta, który w wydanej w 1860 roku Kulturze
Odrodzenia we Włoszech10 wywyższa nieśmiertelne wzory antyku grecko-rzymskiego
zapośredniczone poprzez włoski renesans na współczesność. Tzw. pierwiastek staro-
żytny, stający się klasyką, był jego zdaniem obok humanizmu najtrwalszą nieśmiertel-
ną zdobyczą europejskiej kultury.

Równie znaczącą i ponadczasową rolę przypisał wywodzącym się z klasycznego
antyku zasadom estetyki Heinrich Wölfflin w Kunstgeschichtliche Grundbegriffe
(1915)11. Badacz opisuje historyczny rozwój sztuki jako dokonujący się poprzez ciągłe
przemiany „sztuki klasycznej” w „barokową”, gdzie pojęcia te mają wymiar ponadcza-
sowy, a periodyzacja to wychwycenie procesów „urywania się i rozpoczynania od

                                                
4 G.W.F. Hegel, Estetyka, przeł. J. Grabowski, A. Landman, t. II, Warszawa 1966, s. 28.
5 Tamże, s. 26.
6 W. Dilthey, Trzy epoki nowoczesnej estetyki i jej zadania, w: tegoż, Pisma estetyczne, przeł.

K. Krzemieniowa, opr. i wstęp Z. Kuderowicz, Warszawa 1982, s. 267.
7 Tamże, s. 285.
8 Tamże, s. 22.
9 T.S. Eliot, What is Classic, London 1945. Polski przekł.: T.S. Eliot, Kto to jest klasyk, w: tegoż, Szki-

ce literackie, przeł. H. Pręczkowska, Warszawa 1963.
10 J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech, przeł. M. Kreczowska, przedm. Z. Łempicki, Kra-

ków 1930.
11 H. Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Das problem der Stilentwicklung in der Neueren

Kunst, Basel 1915. Polski przekł.: Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce
nowożytnej, przeł. D. Hanulanka, Wrocław 1962.
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nowa rozwojów”12. Prąd klasyczny zyskuje tu więc charakter nadprądu, a klasycyzm
jest czymś w rodzaju nadepoki. Późniejsza recepcja koncepcji Wölfflina prowadzi do
aprecjacji klasycyzmu jako fundamentu rozwoju sztuki i prowokuje „obowiązek” szu-
kania go, nawet jako zjawiska podskórnego, zrazu niewidocznego, w poszczególnych
okresach czy epokach.

W Polsce głośna stała się powstała w Dwudziestoleciu podobna do Wölfflinowskiej
teoria przemienności prądów i sinusoida epok Juliana Krzyżanowskiego, sformułowana
w rozprawie Barok na tle prądów romantycznych13, gdzie cała literatura polska przed-
stawiona jest jako proces następowania po sobie okresów o przemiennej dominacji
tendencji klasycznych i romantycznych. Omówimy ją w części II.

Na gruncie polskim najbardziej chyba wnikliwej i nowoczesnej analizy semantycznej
terminu „klasyczny” i pochodnych dokonał Władysław Tatarkiewicz w rozprawie Les
quatre significations du mot „classique”14 i jej późniejszym rozwinięciu: O znaczeniu
terminu klasycyzm15. Tatarkiewicz daje sześć znaczeń terminu „klasyczny” w odniesieniu
do sztuki i literatury. Pisarz (i artysta) „klasyczny” to:

A. Najwyższej klasy, wartości, doskonały; mógł być to pisarz dowolnego okresu,
tematu czy rodzaju literackiego (jest to więc z n a c z e n i e  s t r i c t e  w a r t o ś c i u j ą -
c e).

B. Doskonały, ale tylko w znaczeniu: starożytny (znaczenie to upowszechniło się
w „zapatrzonym” w starożytność odrodzeniu) – a  w i ę c  z n a c z e n i e  h i s t o r y c z -
n o - w a r t o ś c i u j ą c e.

C. Pisarz (artysta) tak starożytny, jak i nowożytny, który tamtym dorównuje czy ich
prześciga, naśladując. To znaczenie upowszechnione zostało w XVII i XVIII wieku
i jest historyczne. Takie są całe prądy: humanizm w odrodzeniu, klasycyzm XVII wie-
ku czy klasycyzm oświeceniowy. Jak widać, znaczenie C u Tatarkiewicza zawiera
w sobie i znaczenie B, poszerzając je o erę nowożytną.

D. Ten, który trzyma się uniwersalnych reguł (prawideł), obowiązujących w litera-
turze (sztuce), przeważnie wynalezionych w starożytności – to z n a c z e n i e  n o r -
ma t y w n e.

E. „Klasyczne” jest to wszystko, co dawne, typowe, tradycyjne, wręcz przestarzałe
– to właśnie z n a c z e n i e  w a r t o ś c i u j ą c e, jakie upowszechnił głównie romantyzm.

F. Wreszcie najbliższe naszej pracy znaczenie – twórcy klasyczni to ci artyści XIX
i XX wieku, których dzieła nie idą ściśle utartym przez starożytność torem, są „bez
Olimpu i heksametru”, ale zawierają takie istotne cechy, jak „równowaga, harmonia,
spokój, prostota, «cicha wielkość»”.

Tatarkiewicz konstatuje, że współcześnie termin „klasyczny” zatraca znaczenie
wartościujące na rzecz charakterystyki (opisu). Zanikają znaczenia A (niepoważnie
wygląda dziś układanie obiektywnych list klasyków), B (zastąpione precyzyjniejszymi
terminami, np. starożytny, śródziemnomorski, hellenistyczny), D (potęga reguł jest

                                                
12 Tamże, s. 289.
13 J. Krzyżanowski, Barok na tle prądów romantycznych, w: tegoż, Od średniowiecza do baroku. Stu-

dia naukowo-literackie, Warszawa 1938. Cyt. za: Granice i pogranicza. Próby podziału literatury polskiej
na okresy. Antologia, opr. J. Kapuścik, W.J. Podgórski, Warszawa 1983.

14 W. Tatarkiewicz, Les quatre significations du mot „classique”, „Revue Internationale de Philo-
sophie” 1958, t. XII, nr 43.

15 Tegoż, O znaczeniu terminu klasycyzm, w: Muzeum i twórca. Studia z historii, sztuki i kultury ku czci
prof. dra Stanisława Lorentza, Warszawa 1969.
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w zaniku) i E (mówi się raczej – po prostu – dawny). Mocno trzyma się zaś znaczenie
C (znaczenie historyczne – nazwa, imię własne, tj. konkretny, nazwany, wytyczony
ramami czasowymi okres, prąd w literaturze czy sztuce; jest ich kilka) i właśnie F (pe-
wien typ sztuki współczesnej, a więc prąd historyczny, tj. termin szczegółowy).

W swej późniejszej Historii estetyki16 Tatarkiewicz, wyjaśniając znaczenie terminu
„klasyczny”, poprzestaje już na dwóch tylko definicjach.

A. „To, co jest najdoskonalszym wyrazem jakiejś kultury, sztuki, kierunku, stylu”17

– czyli znaczenie wartościujące.
B. „Kultura, sztuka, poezja, kierunek, styl o określonych cechach” identyfikowany

z „umiarem, opanowaniem, harmonią, wyrównaniem napięć, równowagą elemen-
tów”18, a więc wytwory klasycznej Grecji, ale i późniejszych naśladowców, np. epoki
Ludwika XIV.

Warto jeszcze przypomnieć, iż The New Encyclopedia Britannica19 podaje nastę-
pujące cztery znaczenia terminu „klasyczny”, od wartościujących po normatywne:
najlepszy obiekt danego typu czy gatunku; najlepszy, szczytowy etap rozwoju jakiegoś
stylu; V wiek p.n.e. w sztuce starożytnej Grecji; cały okres antyczny w sztuce; okres
klasyczny jako konkretny okres kultury odwołujący się wyraźnie do starożytności.

1.2. Klasycyzm, klasyczność

Jak dowodzi Wellek20, „klasycyzm” w odniesieniu do literatury to termin stosunkowo
młody, bo dziewiętnastowieczny, i zwykle wartościujący. Zastosowany został najwcze-
śniej we Włoszech w 1818 roku (jako classicismo) u Giovanniego Bercheta
w przypisie (!) jego pracy Del criterio ne’discorsi (w zbiorowym tomie Discussioni
e polemiche sul romantico pod red. Egidia Bellriniego) i w tym samym roku wielokrot-
nie u Ermesa Viscontiego w jego Idee elementari sulla poesia romantica. W tej też
pracy – jak podaje Wellek – rozróżniony zostaje „wspaniały klasycyzm starożytnych”
i „scholastyczny klasycyzm nowożytnych”21.

W 1820 roku termin „klasycyzm” (Klassizismus) pojawia się w Niemczech u Goet-
hego (w Klassiker und Romantiker in Italien). We Francji dopiero w 1823 roku Stend-
hal daje w swym dziele Racine et Shakespeare22 „żartobliwą definicję klasycyzmu”
(Wellek) pod wpływem lektury Viscontiego23, pisząc:

Romantyzm jest sztuką przedstawiania różnym narodom takich prac literackich, jakie
w obecnym stanie ich zwyczajów i wierzeń mogą dać im możliwie największą przyjemność. Kla-

                                                
16 Tegoż, Historia estetyki, t. 1: Estetyka starożytna, Warszawa 1985.
17 Tamże, s. 52.
18 Tamże, s. 52–53.
19 The New Encyclopedia Britannica, 15th Edition, Chicago 1988. Edycja polska: Poznań 2001, t. 20.
20 R. Wellek, Termin i pojęcie..., dz.cyt.
21 Tamże, s. 148.
22 Stendhal, Racine et Shakespeare, Paris 1905.
23 E. Visconti, Discussioni e polemische sul romqantismo, Bari 1912. Cyt. za: R. Wellek, Termin i po-

jęcie..., dz.cyt., s. 148.
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sycyzm – przeciwnie – przedstawia im taką literaturę, jaka dawała możliwie największą przy-
jemność ich pradziadkom24.

Także w Rosji Puszkin kpi z klasycyzmu (Kłassicizm) w Eugeniuszu Onieginie
(1828): „Ja kłassicizmu otdał czest’” (rozdział VII, zwrotka 55, wiersz 13).

Ciekawie według Welleka rzecz wygląda w Anglii. Wprawdzie termin „klasycyzm”
(classicism) po raz pierwszy zastosował tam w 1831 roku Carlyle w eseju o Schille-
rze25, ale wcześniej pojawiał się (w innych krajach znacznie późniejszy) termin „neo-
klasycyzm” (neoclassical) czy „klasykalizm”, używano też określenia „szkoła francu-
ska” czy „wiek Pope’a” lub „wiek królowej Anny”.

Prawdziwa popularność naszego terminu nastąpiła więc dopiero wraz z pojawie-
niem się romantyzmu i wielkiego sporu romantyków z klasykami. Działo się to zwłasz-
cza za sprawą Schleglów26 i Madame de Stael27. „Klasycyzm”, „klasyczność” odgrywa
w romantyzmie przeważnie rolę terminu skrajnie wartościującego (i to – rzecz jasna –
negatywnie). Ale paradoksalnie to dzięki romantykom staje się też klasycyzm po-
wszechnie znaną nazwą: stylu lub okresu.

Jednakże krytyk związany z romantykami, Charles-Augustin Sainte-Beuve, w eseju
Qu’est-ce qu’un classique (1850) dokonał uogólnienia terminu „klasycyzm”, nie tylko
poza granice historyczne, ale i normatywne w ogóle. Jak mówi Wellek, Sainte-Beuve
dążył do rozszerzenia „pojęcia i kultu klasyków [...] na twórców innych epok”, w tym
oczywiście i romantyzmu28! Klasycyzm jest więc tym razem rozumiany jako obecność
pewnych trwałych tematów, motywów kultury śródziemnomorskiej.

Także sam Wellek (podzielając pogląd Leo Spitzera29) sankcjonuje upatrywanie
w klasycyzmie jednego ze słów-kluczy naszej cywilizacji śródziemnomorskiej, terminu
normatywnego ogólnego, choć tego ciekawego wątku szerzej nie rozwija.

The New Encyclopedia Britannica umieszcza oba interesujące nas terminy (klasy-
cyzm i neoklasycyzm) w jednym haśle i traktuje wymiennie (co zresztą jest zwyczajem
częstym w krytyce literackiej, por. część II):

W sztuce oznaczają postawę, którą cechuje dążenie do umiaru, harmonii i równowagi przypi-
sywane sztuce starożytnej Grecji i Rzymu. W perspektywie historycznej klasycyzm odnosi się
zarówno do sztuki powstałej w okresie antyku, jak i do późniejszej sztuki inspirowanej antykiem,
a termin neoklasycyzm zawsze odnosi się do sztuki powstałej w późniejszych epokach, lecz in-
spirowanej antykiem. Dlatego terminy klasycyzm i neoklasycyzm stosowane są często zamiennie
30.

Nowa encyklopedia PWN31 definiuje „klasycyzm” znacznie szerzej, jako:

                                                
24 Cyt za: R. Wellek, Termin i pojęcie..., dz.cyt., s. 148.
25 Wellek nie podaje tytułu, a jedynie lokalizację w wydaniu jubileuszowym pism Carlyle’a: Critical

and Miscellaneous Essays, Londyn 1899, s. 172.
26 A.W. Schlegel, Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur. Friedrich Schlegel, Gespräch

über die Poesie, w: tegoż, Kritische Schriften, München 1956.
27 Madame de Stael, De l’Allemagne, Paris 1814.
28 R. Wellek, Termin i pojęcie..., dz.cyt., s. 151.
29 L. Spitzer, Classical and Christian Ideas of World Harmony, tłum. polskie: Sztuka słowa a języko-

znawstwo, przeł. J. Markowska, w: L. Spitzer, K. Vossler, K. Vinogradov, Z zagadnień stylistyki, wstęp
Z. Łempicki, Warszawa 1937.

30 The New Encyclopedia Britannica, dz.cyt., t. 20.
31 Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 2004.
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termin używany w kilku różnych znaczeniach; określenie „klasyczny” występuje w funkcji war-
tościującej, jako jednoznaczne z pojęciem doskonałości, nieskazitelności; tradycyjnie jest odno-
szony do zjawisk nawiązujących do kultury starożytnej, głównie Grecji w V–IV wieku p.n.e.
i Rzymu w I w. p.n.e. – I w. n.e., w okresie największego rozkwitu. Klasycyzm określa ideał
kultury, szkołę artystyczną, styl, poetykę; jako kierunek przejawił się w literaturze w XVII–
XVIII wieku, w sztuce – w XVII – 1. poł. XIX wieku, w muzyce – XVIII i początek XIX
wieku32.
Znamienne, iż klasycyzm jest w tej definicji zjawiskiem nowożytnym, naśladow-

czym. Pierwsze więc przejawy klasycyzmu w literaturze Encyklopedia lokalizuje
w XVI wieku (renesansowy zwrot ku literaturze antycznej i łączące się z nim przeko-
nanie o ich wartości uniwersalnej), rozkwit we Francji w XVII wieku (Ludwik XIV),
zanik w pierwszym ćwierćwieczu XIX wieku (przed ekspansją romantyzmu). W sto-
sunku do literatury polskiej Encyklopedia ogranicza się tylko do określenia klasycyzmu
jako „dominującego kierunku w epoce oświecenia (klasycyzm stanisławowski i posta-
nisławowski).

Przywołajmy jeszcze Słownik terminów literackich pod redakcją Janusza Sławiń-
skiego33 (wydania od 1976 do 2005): w haśle „klasycyzm” opracowanym przez Teresę
Kostkiewiczową podaje on szeroką definicję terminu jako prądu literackiego (nadprą-
du?) „programowo nawiązującego do tradycji antycznych”, występującego w różnych
krajach i okresach od renesansu po wiek XIX. Ale już w odniesieniu do literatury fran-
cuskiej XVII wieku (okres uważany zwykle za szczyt klasycyzmu nowożytnego)
Słownik mówi dość niejasno o „rozwijaniu tendencji” zapoczątkowanych renesanso-
wym zwrotem do antyku. Hasło kończy się znamiennym zdaniem: „Niektóre zasady k.
[klasycyzmu – AK] europejskiego odżyły w czasach najnowszych na gruncie tendencji
literackich, obejmowanych ogólnym mianem neoklasycyzmu”34. Tyle że użyte tu sło-
wo „tendencje” wydaje się mało klarowne terminologicznie i wymijające35.

Czołowy zachodnioeuropejski autorytet w zakresie nowożytnego klasycyzmu –
Henri Peyre (Qu-est-ce que le classicisme?)36 zastrzega się, iż zdefiniowanie terminu
jest trudne, a jego kariera wobec konkurencyjnego romantyzmu niewspółmiernie uboż-
sza. Ubolewa też nad „elastycznością znaczeniową” klasycyzmu, i związanymi z tym
nieporozumieniami. I tak przypomina jako żywotne następujące stosowane znaczenia
„klasycyzmu” i „klasyków”:

A. Pisarze czytani w klasach (szkolnych), tj. „podręcznikowi”.
B. Najlepsi autorzy i ich dzieła, które wytrzymały próbę czasu („najwięksi pisarze

każdej literatury”, niezależnie od normy prądu).
C. Pisarze starożytni (grecko-rzymscy) i ci, którzy im dorównali.
D. Pisarze francuscy 2. poł. XVII wieku (czasów Ludwika XIV).

                                                
32 Tamże.
33 M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literac-

kich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 186–188; także: wyd.
czwarte zmienione, Wrocław–Warszawa–Kraków 2002, dodruk 2005; w przedmiotowym haśle wydania
nie różnią się.

34 Tamże, s. 188.
35 Ten sam słownik pod hasłem „tendencja” zawiera definicję „idei, której jest podporządkowany świat

przedstawiony utworu” i odsyła nas do powieści tendencyjnej, sztuki z tezą, tendencyjnej literatury...,
a chyba nie o to w przypadku neoklasycyzmu chodzi. Z kolei osobnym hasłem w tymże słowniku jest
„klasycyzm warszawski”, nazwany „kierunkiem”.

36 H. Peyre, Qu’est-ce que le classicisme?, Paris 1971; wyd. polskie: Co to jest klasycyzm?, przekł.
i posł. M. Żurowski, Warszawa 1985.
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Peyre poddaje kolejno powyższe znaczenia weryfikacji. Odrzuca A i B, powątpiewa
w C (znamienne jego zdanie: naśladowanie jest „wymysłem krytyków”).

Ostatecznie Peyre konkluduje (zaskakując swym „gallocentryzmem”), iż jedynym
uprawnionym do nazwy „klasycyzm” okresem jest „pewna liczba pisarzy”, tworzących
pod koniec panowania Ludwika XIII i przez dwadzieścia lat od objęcia władzy przez
Ludwika XIV. XVIII wiek nazywa już Peyre „neoklasycyzmem”, sugerując też (warto-
ściujące) pejoratywne znaczenie tego terminu.

Innego zdania był – jak wiadomo – Philippe Van Tieghem, który w swej rozprawie
stosuje szeroki (i zobowiązujący) termin „doktryna” w odniesieniu do wszystkich
istotnych zjawisk z zakresu teorii i praktyki literackiej. Mamy więc u niego nie tylko
„doktrynę Plejady”, ale i „doktrynę Malherba” czy „doktrynę Valéry’ego”. Nie dziwi
zatem, iż badacz w okresie 1550–1675 we Francji – nazwanym: „ku humanizmowi
klasycznemu” – wyodrębnia „zwartą i konsekwentną” doktrynę klasycyzmu zamkniętą
latami 1630–166037, zaś w okresie 1675–1789 dwa ogniskujące się na interpretacji
i rozwijaniu klasycznych reguł „spory starożytników z nowożytnikami”: 1683–1700
i 1711–1789 (a właściwie do 1794)38.

W Polsce Stanisław Pietraszko w rozdziale Klasyczność i klasycyzmy książki Dok-
tryna literacka polskiego klasycyzmu”39 podkreśla „niejednolitość opinii naukowych co
do użyteczności tej kategorii”40, jak i wpływ, jaki na jej ukształtowanie mieli nieprzy-
chylni romantycy. Nazywając klasycyzm „jedną z najstarszych kategorii syntezy lite-
rackiej”, zarazem konstatuje „beznadziejną” jej niejasność, ma też wątpliwości co do
jej zaklasyfikowania: „Prąd, styl, szkoła literacka, ideał kulturalny czy poetyka tylko,
jeden z rodzajów sztuki czy wielowiekowa formacja kulturalna?”41. Ostatecznie
w swym opisie klasycyzmu stanisławowskiego używa kategorii „d o k t r y n a”. Jest ona
– jego zdaniem – najodpowiedniejsza ze względu na uwarunkowania historyczne, „sfe-
rę rzeczywistości kulturalnej, z którą jest związana genetycznie i formalnie”42. Klasy-
cyzm jako wzorcowa poetyka czy jako nadprąd wcale Pietraszki nie interesuje.

Teresa Kostkiewiczowa43, opierając się na ustaleniach z pracy Aliny Bartoszewicz
O głównych terminach i pojęciach w polskiej krytyce literackiej w pierwszej połowie
XIX wieku44, daje przykład pierwszego w Polsce użycia terminu klasycyzmu, w wersji:
„klasyczność”, mianowicie w rozprawie K. Brodzińskiego O klasyczności i romantycz-
ności tudzież o duchu poezji polskiej45. Klasycyzm (klasyczność) oznacza tam jedną z
dwu przeciwstawnych koncepcji literatury (dychotomia), ale i jest terminem warto-

                                                
37 Ph. Van Tieghem, Główne doktryny literackie we Francji. Od Plejady do surrealizmu, przeł.

M. Wodzyńska i E. Maszewska, Warszawa 1971, s. 38–39.
38 Tamże, s. 83–103.
39 S. Pietraszko, Doktryna literacka polskiego klasycyzmu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966.
40 Tamże, s. 39.
41 Tamże.
42 Tamże, s. 40.
43 T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego

Oświecenia, Warszawa 1975.
44 A. Bartoszewicz, O głównych terminach i pojęciach w polskiej krytyce literackiej w pierwszej poło-

wie XIX wieku, Warszawa–Poznań 1973.
45 K. Brodziński, O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej, w: tegoż, Pisma es-

tetyczno-krytyczne, oprac. Z.J. Nowak, t. 1, Wrocław 1964.
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ściującym46. Wartościująco, ale z przeciwnym znakiem, o klasyczności wypowiedział
się w 1819 roku Jan Śniadecki w O pismach klasycznych i romantycznych: „W moim
więc rozumieniu to wszystko jest klasycznym [...] co jest zgodne z pra-widłami poezji,
jakie dla Francuzów Boileau, dla Polaków Dmochowski, a dla wszystkich wypolero-
wanych narodów przepisał Horacy”47. A więc klasyczność to świadomość przynależ-
ności do wspólnoty kulturowej, więź ze starożytnymi możliwa i konieczna do utrzyma-
nia, przede wszystkim zaś wierność „prawidłom”. Można więc tu mówić o znaczeniu
normatywnym ogólnym.

Teresa Kostkiewiczowa uznaje klasycyzm w Polsce tylko jako prąd oświecenia,
wymienia też „klasycyzm postanisławowski” (warszawski, 1795–1820 lub 1800–
–1825), określając go jako „przetwarzającą kontynuację”48.

Mimo preferowania znaczeń historycznych (nazw okresów, prądów) Kostkiewi-
czowa wspomina wszakże dalej w swej pracy o ujęciach ahistorycznych, dychotomicz-
nych klasycyzmu i ich przydatności w badaniach.

Ryszard Przybylski swą monumentalną książkę Klasycyzm, czyli Prawdziwy Koniec
Królestwa Polskiego49 dotyczącą klasycyzmu porozbiorowego rozpoczyna przedroz-
działem O terminie klasycyzm, gdzie wychodząc od definicji Aulusa Geliusa, przecho-
dzi zaraz do Tatarkiewicza i jego Dziejów sześciu pojęć, a następnie do esejów Bole-
sława Micińskiego oraz badań Antoniny Bartoszewicz w kwestii rozumienia terminu
przez czołowych romantyków. Przybylski skupia się jedynie na podkreśleniu wielo-
znaczności terminu, następnie konstatuje, iż w jego pracy klasycyzm będzie oznaczał
„określony styl literacki”50.

                                                
46 M. Mochnacki w rozdz. III nieukończonej książki O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym

(1828–1830) potępia nawet klasycyzm Rzymian, którzy „Wzgardzili swoją uczciwą ojczystą tradycją.
Wzgardzili ojczystą wiarą i pierwotnymi sagami, dowcipy i rozumy swoje na hellenizm wysilając”
(O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, oprac. i przed. Z. Skibiński, Łódź 1985, s. 145–146).

47 J. Śniadecki, O pismach klasycznych i romantycznych, w: tegoż, Wybór pism naukowych, Warszawa
1954.

48 T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko..., dz.cyt., s. 9. Kostkiewiczowa przywołuje
też trzy podstawowe stanowiska nowożytnych polskich badaczy wobec miejsca terminu klasycyzmu
w rozwoju naszej literatury: (1) najczęstszy – klasycyzm jako nazwa całej epoki historycznej (A. Bru-
eckner, Dzieje literatury polskiej w zarysie, gdzie wprowadza on „klasycyzm warszawski, jako pierwsze
dwudziestolecie XIX wieku”); (2) wąski – gdzie klasycyzm to tylko teoria zawarta w rozprawkach
i poematach normatywnych (np. W. Spasowicz, Dzieje literatury polskiej, Warszawa 1982, ale
i M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1972); (3) klasycyzm jako ogólny styl – stanowisko zapożyczone
z historii sztuki (tu Kostkiewiczowa odsyła do Wölfflina, Podstawowe pojęcia historii sztuki, tłum.
D. Hanulanka, Wrocław 1962). Najbardziej „podoba” się jej ujęcie Stanisława Pietraszki (Doktryna lite-
racka polskiego klasycyzmu), gdzie traktuje się klasycyzm szeroko, choć tylko historycznie, jako „model
kultury” – „trzeba w tej propozycji widzieć pierwszą uporządkowaną i umotywowaną koncepcję klasycy-
zmu jako kategorii interpretacyjnej, scalającej pewien zespół istotnych stwierdzeń i problemów literackich”
– pisze Kostkiewiczowa (s. 18) i sama z tej koncepcji korzysta. (Wcześniej podobnie też rozumował
Z. Łempicki, Problemy Oświecenia, 1936).

49 R. Przybylski, Klasycyzm, czyli Prawdziwy Koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983.
50 Tamże, s. 12.
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1.3. Neoklasycyzm, pseudoklasycyzm

W świetle badań Welleka termin neoklasycyzm pojawił się w XX wieku w Anglii
(neoclassicism), gdzie wymiennie zresztą z klasycyzmem (classicism) używany był
w stosunku do XVIII-wiecznej literatury angielskiej (Pope, Dryden)51. Neutralny, zda-
niem Welleka, termin „neoklasyczny” (neoclassical) wystąpił w Anglii w 1863 roku,
kiedy to William Rushton w dziele Classical and Romantic Schools of English Litera-
ture użył go w znaczeniu takim, jakie do dziś występuje, gdy chodzi o w miarę zwięzłą
i zrozumiałą etykietę tendencji, polegającej na kształtowaniu swojego stylu na wzorach
starożytnych52. Użycie tego terminu przez Rushtona było zdaniem Welleka czymś
odosobnionym aż do naszego stulecia. Wellek podkreśla natomiast, iż w epoce wikto-
riańskiej, nieprzychylnej wobec epoki wcześniejszej, bardzo upowszechnia się warto-
ściujące pejoratywne określenie „pseudoklasycyzm” (pseudoclassicism), a także
„pseudoklasykalizm” (pseudoclassicalism) – zwłaszcza używane wobec literatury fran-
cuskiej.

Henriemu Peyre’owi termin neoklasycyzm „pasuje” dopiero do widocznej po 1914
roku w poezji francuskiej reakcji antysymbolistycznej i antynaturalistycznej, utrzyma-
nej w duchu powrotu do klasycznych tradycji. Idzie o tzw. „renesans klasyczny”
Charles’a Maurrasa, o Action Française. Ten neoklasycyzm zostaje przez Peyre’a na-
zwany „najlepiej zorganizowanym i najszerszym z [...] powrotów do klasycyzmu”53,
ale też skrytykowany za „ucieczkę w przeszłość”, brak talentów, szerszej akceptacji
społecznej, nadmiar pierwiastków narodowych, aleksandrynizm. Peyre przywołuje
zjawiska zasługujące na miano neoklasycyzmu w Anglii („Eliot i jego przyjaciele”54)
oraz w Niemczech (nie konkretyzuje ich, ma zapewne na myśli George Kreis).
Wszystkie te neoklasycyzmy nazywa konsekwentnie „ciasnymi”, „zamkniętymi w in-
telektualizmie”, „dogmatycznymi”, „wykoncypowanymi”, snobistycznymi (choć w oce-
nie Peyre’a są one, owszem, neoklasycyzmem w sensie terminu historycznego).

Równocześnie Peyre buduje – jakby na zasadzie rekompensowania „zawodu” wy-
wołanego owymi jałowymi, wątłymi neoklasycyzmami – termin „wiecznego klasycy-
zmu” (rozumianego chyba jako nadprąd), w którym widzi wręcz główną szansę litera-
tury współczesnej! Ów wielki „wieczny klasycyzm” polega na „uklasycznieniu we-
wnętrznego, głębokiego romantyzmu”, dopełnieniu go i poszerzeniu; ma to być „zmy-
słowość intelektualnie przefiltrowana, liryzm zobiektywizowany. Obejmuje on jako
prąd ważną część epoki współczesności, tak pisarzy, jak i plastyków. Zaskakują
wszakże wymienione nazwiska: Valéry, Claudel, Cocteau, Reverdy, Breton, Celnik
Rousseau, Matisse, Braque, Derain, Soulages.

Może zaskakiwać też stanowisko Van Tieghema, który w ogóle stroni od wyodręb-
nienia jakiegokolwiek nurtu neoklasycznego (tym bardziej doktryny!) w okresie 1850–
–1930, mimo iż badacz opisuje parnasizm, programy Valéry’ego oraz Claudela. (Dziwi
zwłaszcza pominięcie „renesansu klasycznego” Maurrasa.)

                                                
51 Por. R. Wellek, Termin i pojęcie..., dz.cyt., s. 138–139.
52 Tamże, s.140.
53 Tamże, s. 251.
54 Wymienia pisarzy: Lytton Strachey, David Garnett, E.M. Forster, Harold Nicolson, Clive Bell,

Aldous Houxley, Richard Aldington, Sitwellowie. Brak tu Pounda, Gravesa czy Aikena, a zwłaszcza Hul-
me’a (!).
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Przywołana w poprzednim podrozdziale Encyklopedia Britannica ujmuje oba ter-
miny (klasycyzm, neoklasycyzm) w jednym haśle i zaznacza, że „stosowane są często
zamiennie”, przy czym termin neoklasycyzm ma zakres węższy, „zawsze odnosi się do
sztuki powstałej w późniejszych epokach, lecz inspirowanej antykiem”. Przechodząc
do terminu neoklasycyzm jako nazwy historycznej, autorzy hasła kwitują problem
jednym zdaniem: „na początku XX wieku T.S. Eliot i rzecznicy Nowej Krytyki byli
niekiedy uważani za klasycystów z powodu przywiązywania uwagi do formy i dyscy-
pliny utworu”55.

Nowa encyklopedia współczesna PWN określa „neoklasycyzm” dość precyzyjnie,
jako „klasycyzm współczesny, zespół różnorodnych tendencji twórczych w kulturze
europejskiej XIX i XX wieku, nawiązujących do tradycji antyku, klasycyzmu i baro-
ku”56. Następnie Encyklopedia lokalizuje termin historycznie, w twórczości Anglosa-
sów (T.S. Eliot, R. Aldington, E. Pound), Niemców (S. George), Francuzów
(P. Valéry), Rosjan (N.S. Gumilow, A. Achmatowa, O.E. Mandelsztam), Polaków
(krąg „Museionu”, lata trzydzieste  – J. Iwaszkiewicz, J. Stempowski, po wojnie –
poezja i eseistyka M. Jastruna, Cz. Miłosza, Z. Herberta, J.M. Rymkiewicza, J.S. Sity,
R. Przybylskiego).

Słownik terminów literackich pod redakcją Janusza Sławińskiego57 w haśle „neo-
klasycyzm” definiuje termin podobnie jak cytowana encyklopedia: jako „z e s p ó ł
t e n d e n c j i  [podkr. AK] w poezji XX wieku, w zasadzie dość zróżnicowanych, cha-
rakteryzujących się jednak wspólnymi hasłami nawiązania do tradycji, dyscypliny
formalnej, tendencją do stylizacji”. Pada tu ważne zdanie, iż neoklasycyzm kształtuje
się zwykle w opozycji do awangardy (jak kiedyś klasycyzm w opozycji do romanty-
zmu), a zarazem wchłania z tejże wiele elementów. Hasło zawiera „postacie współcze-
snego klasycyzmu”: grupy i nazwiska, w zestawie podobnym do fragmentu cytowane-
go wyżej z Encyklopedii.

W Polsce, głównie za sprawą romantyków, karierę zrobił termin „pseudoklasy-
cyzm”. Oznaczano nim zrazu cały klasyczny prąd oświecenia, a czasem okres od ostat-
niego rozbioru (1795) do roku 1820. Tak czyni też Gabriel Korbut w Literaturze pol-
skiej od początków Polski do powstania styczniowego (1918). Przegląd tych stanowisk
daje Piotr Żbikowski w pracy Klasycyzm stanisławowski. Zarys problematyki58. Przy-
pomina on, iż terminu „pseudoklasycyzm” na określenie oświecenia używał Piotr
Chmielowski (Dzieje krytyki literackiej w Polsce, 1902). Daje też ciekawy przykład
Wilhelma Bruchnalskiego (Krytyka literacka w Polsce w epoce pseudoklasycyzmu,
1918), który to krytyk nazywa pseudoklasycyzmem całą literaturę przedromantyczną,
od średniowiecza począwszy.

Ostatecznie zwyciężyło zawężające, historyczno-wartościujące znaczenie terminu.
To „pseudoklasycyzm”, jako literatura lat 1795–1825, niejako schyłkowa, niewolniczo
trzymająca się reguł, schematyczna, w porównaniu z „prawdziwym” klasycyzmem
czasów stanisławowskich. Tak widzi to Brueckner (Dzieje literatury polskiej w zarysie,
1924), Ignacy Chrzanowski (Literatura niepodległej Polski, 1908). Krzyżanowski

                                                
55 The New Encyclopedia Britannica, dz.cyt.; Encyklopedia Britannica, dz.cyt.
56 Nowa encyklopedia powszechna PWN, dz.cyt.
57 M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literac-

kich, pod red. J. Sławińskiego, dz.cyt.
58 P. Żbikowski, Klasycyzm stanisławowski. Zarys problematyki, Warszawa 1999.



29

(Dzieje literatury polskiej, 1972) używa też terminu „pseudoklasycyzm”, ale zaraz
określa go jako „obelżywy”, dystansuje się od niego, nazywając pisarzy okresu 1795–
–1820 „poetami schyłkowymi”, „klasycystami bardziej rygorystycznymi”.

Piotr Żbikowski59, podsumowując spór wokół terminu „pseudoklasycyzm”, uzasad-
nia konieczność jego eliminacji z syntez historycznoliterackich, zastąpienia go przez
pozbawiony pejoratywnych zaszłości klasycyzm postanisławowski.

Kostkiewiczowa w swej monografii oświecenia60 w rozdziale wstępnym odnosi się
także do faktu występowania zjawiska neoklasycyzmu w XX wieku, ale konsekwentnie
posługuje się wobec niego ogólniejszym terminem „klasycyzm”. Podobnie Ryszard
Przybylski zamiast „neoklasycyzmu” używa terminów: „klasycyzm”, „klasycyzm
współczesny”, „klasycyzm tragiczny”, co ma być zaznaczeniem ciągłości literackiej,
kontynuacji. (Koncepcjami autora Czym jest klasycyzm zajmiemy się szerzej w czę-
ści II.)

Za bardzo cenne, a przy tym antycypujące niektóre nasze ustalenia zawarte w ni-
niejszej książce, uznać należy teoretyczne rozważania nad terminem „neoklasycyzm”,
które wyszły spod pióra Bogusława Doparta, a znalazły się w jego książce Romantyzm
polski. Pluralizm prądów i synkretyzm dzieła. Badacz ten widzi jako konstytutywną
i niezbywalną cechę neoklasycyzmu jego dwoistość, zwłaszcza uwydatnianie tendencji
sprzecznych, jak pietyzm dla tradycji klasycznych i antycznych źródeł sztuki z jednej,
zaś poczucie zmienności, pluralizmu, braku ciągłości między przeszłością a teraźniej-
szością z drugiej strony. „Chodzi mianowicie [pisze Dopart] o rozdźwięk w pojmowa-
niu przez klasycystów klasyczności, o rozterki między uznawaniem jej za integralny
i jedyny, bo odpowiadający naturze rzeczy, język prawdy, piękna i wartości moral-
nych, a dostrzeganiem jej historycznego statusu, pewnej arbitralności poznawczej,
pewnej względności z estetycznego i antropologicznego punktu widzenia”. I dalej:
„Neoklasycysta pragnie być wierny klasycystycznej tradycji, bo zamieszkanie w po-
wszechnym logosie natury i kultury jest jego summum bonum, lecz wie, że ta wielka
idea ma zmienne środowisko dziejowe”61. A zatem próby czynione przez neoklasycy-
stów mają – według tej definicji – wymiar heroiczny i spontaniczny zarazem, nieobcy
romantyzmowi.

Jako ważny nurt literatury współczesnej traktuje neoklasycyzm Jan Tomkowski
w swej oryginalnej Literaturze powszechnej według Jana Tomkowskiego. Do jego
przedstawicieli krytyk zalicza poetów: Paula Valéry’ego, Stefana George’a,
T.S. Eliota, a także akmeistów. Pounda zaś nazywa poetą „erudycyjnym”62.

                                                
59 Tamże.
60 T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko..., dz.cyt.
61 B. Dopart, Romantyzm polski. Pluralizm prądów i synkretyzm dzieła, Kraków 1999, s. 148–149.
62 Literatura powszechna według Jana Tomkowskiego, Warszawa 1997, s. 248. Wyznaczniki owego

neoklasycyzmu to według autora: „tradycja – poczucie istnienia ciągłości kultury śródziemnomorskiej,
podkreślenie roli dziedzictwa kulturalnego (zwłaszcza antyku); współczesność – brak entuzjazmu dla
nowoczesności (ocenianej często jako «barbarzyńska», «zdehumanizowana»), nastroje katastroficzne;
poetyka – wezwanie do jasności, precyzji, doskonałości warsztatowej; uznanie szczególnego charakteru
języka poetyckiego; gatunki – oda, hymn, elegia, sonet, nawet – sielanka”.
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1.4. Parnasizm

Nazwa pochodzi od programowej publikacji grupy parnasistów Le Parnasse contem-
porain (1866, I tom), a jest aluzją do antycznych inspiracji poetów oraz ich elitaryzmu
(Parnas – strome niedostępne skały, majestatyczna góra), hasła „sztuki dla sztuki”
(parnasiści to zdeklarowani miłośnicy kunsztu Apollina, Muz)63.

Henri Peyre używa terminu „pokolenie parnasistowskie”, mając na myśli pisarzy
przełomu antyromantycznego, 2. poł. XIX wieku. Nie przyznaje mu jednak ostatecznie
miana „prawdziwego” neoklasycyzmu, wyjaśniając: „Ale ten klasycyzm sztuki dla
sztuki z pewnością nie szukał swoich wzorów u autorów XVII wieku. Chciał przezwy-
ciężyć romantyzm, powtórzyć, lecz na swój sposób, nie jak oni, to, czego dokonali
wielcy pisarze koło roku 1660”64. Chodzi Peyre’owi zapewne o to, że ten neoklasy-
cyzm sztuki dla sztuki chciał być bardziej antyromantyczny niż neoklasyczny.

Także Van Tieghem zwie parnasizm doktryną „złożoną i niewyraźną”, skupioną na
haśle „sztuka dla sztuki”, ucieczce od „spraw swojego czasu” i hołdowaniu skompli-
kowanym rygorom formalnym. Istnienie parnasizmu rozciąga Van Tieghem na lata
1830–188765.

Bardziej ostrożna jest Aneta Mazur, autorka rozprawy Parnasizm w poezji polskiej
drugiej połowy XIX i początku XX wieku66. Stwierdza ona, iż francuski „Parnas nie
stworzył okresu czy prądu literackiego, choć jako etap przejściowy między romanty-
zmem i symbolizmem spełnił w poezji rolę realizmu”67. Mazur poprzestaje więc
w zasadzie na kategoriach: „szkoła”, „pokolenie”68, „ugrupowanie”, ale też jednocze-
śnie podkreśla doniosłą rolę parnasizmu jako przedłużenia romantyzmu (!) i klasycy-
zmu, także jako antycypacji symbolizmu.

Nowa encyklopedia PWN69 definiuje parnasizm jako nazwę własną, a więc „kierun-
ku w poezji francuskiej 2. poł. XIX wieku”, który „był pozytywistyczną reakcją na
romantyzm”, „wywodził się z teorii «sztuki dla sztuki», postulował poezję bezosobo-
wą, niestroniącą od erudycyjnej formy, cechowały go kult dla sztuk plastycznych

                                                
63 Grupa działała w latach 1852–1876 we Francji, a za jej członków i bliskich współpracowników uwa-

ża się: Charlesa Mendesa, Teofila Gautiera, Charlesa Leconte’a de Lisle’a, Teodora de Banville, Jose
Marię de Héredię, Leona Dierx, Armanda Sully-Prudhomme’a, Louisa Menarda. Aneta Mazur wymienia
też parnasistów z innych krajów: Włocha – Giosue Carducciego, Anglika – Algernona Swinburne’a, Cze-
chów – Emila Vrchlicky’ego i Juliusa Zeyera, Serba – Vojislava Ilić’a (A. Mazur, Parnasizm w poezji
polskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku, Opole 1993). Z racji uprawianej tematyki w kręgu parna-
sizmu można umieszczać poetów epoki wiktoriańskiej w Anglii: Alfreda Tennysona (nostalgiczne utwory o
dawnej Anglii, jej rycerzach) czy Roberta Browninga (portrety dawnych artystów i uczonych, «zakocha-
nie” w dawnej – włoskiej – sztuce). Por. na ten temat: R.T. Denommé, The French Parnassian Poets,
Illinois 1972; L. Decaunes, Le poésie parnassienne de Gautier a Rimbaud, Paris 1977; Ph. Van Tieghem,
Główne doktryny literackie we Francji, dz.cyt.; J. Adamski, Historia literatury francuskiej, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1970; M. Bobrownicka, Żywotność i warianty klasycyzmu w literaturach słowiańskich
XIX wieku, „Ruch Literacki” 1988, z. 1–2.

64 H. Peyre, Co to jest klasycyzm?, dz.cyt., s. 249.
65 Ph. Van Tieghem, Główne doktryny literackie we Francji, dz.cyt., s. 253–260.
66 A. Mazur, Parnasizm w poezji polskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku, dz.cyt.
67 Tamże, s. 15.
68 Cytuje nawet (tamże, s. 17) stosowne określenie V.F. Desonaya: „generacja 1866” (za: La reve hel-

lenique chez les poetes parnassiens, Paris 1928, s. 61).
69 Nowa encyklopedia PWN, dz.cyt.
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i nawiązanie do kultur starożytnych”. Pod koniec hasła mowa też o odbiciu parnasizmu
w literaturze polskiej (F. Faleński, W. Gomulicki, A. Lange) – a więc byłby to również
kierunek ponadnarodowy.

Słownik terminów literackich pod red. Janusza Sławińskiego70 nazywa parnasizmem
„kierunek w poezji francuskiej pomiędzy romantyzmem a symbolizmem”, mający od-
powiedniki w wielu krajach, w tym w Polsce.

Podobnie Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny71 opisuje „parnasizm” ja-
ko „kierunek w poezji francuskiej 2. poł. XIX wieku wyrosły na gruncie pozytywizmu,
stanowiący reakcję na subiektywizm poezji romantycznej”. Ale przy okazji autor hasła
Stefan Lichański zauważa, że terminem tym posługiwano się w Polsce niechętnie, sła-
bo szukano związków między parnasizmem francuskim a polskimi poetami, choć takie
były, i to silne (np. Asnyk)72. Działo się tak zapewne dlatego, iż termin „parnasizm”
pojawił się wprawdzie jako termin historyczny – imię własne (pokolenia i grupy73) –
ale szybko stał się jednak (w funkcji terminu wartościującego) synonimem złych cech
niektórych utworów neoklasycznych; parnasistowski to nadmiernie cyzelatorski, zbyt
kunsztowny, a przez to pozbawiony ducha, uczony, zimny, pusty, formalistyczny, tak
też używany jest w krytyce literackiej poświęconej poezji polskiej XX wieku (por.
część II).

* * *

W świetle powyżej przywołanych ustaleń, można wyłonić następujące znaczenia klu-
czowych dla nas terminów.

A. K l a s y c y z m i  n e o k l a s y c y z m j a k o  t e r mi n y  n o r ma t y w n e  s z c z e -
g ó ło w e  (n a z w a  w ł a s n a  h i s t o r y c z n a  na oznaczenie epoki, prądu, programu
grupowego). A więc mogą to być:

● tzw. klasycyzm francuski, lokalizowany powszechnie w 2. poł. XVII wieku;
● klasycyzm XVIII i początku XIX wieku (prąd oświeceniowy, występujący

w różnych krajach, np. stanisławowski w Polsce);
● neoklasycyzm – jako nazwa klasycyzmu oświeceniowego (np. według H. Pey-

re’a); zgodnie z założeniem, że każdy nowożytny „klasycyzm” jest li tylko gorszym
odbiciem antyku;

                                                
70 Tamże.
71 Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1985.
72 Należy pamiętać, iż 2. poł. XIX wieku jest w Polsce zdominowana przez epokę zwaną pozytywi-

zmem, która nie mając bezpośredniego odpowiednika w żadnym z krajów Europy, jest postrzegana u nas li
tylko jako triumf prozy tendencyjno-społecznej oraz atrofii poezji i estetyki na rzecz zaangażowania spo-
łecznego. Wcale nie tak nieliczne, ale niepasujące do wizji literatury spod znaku „pracy u podstaw” doko-
nania poetyckie były mechanicznie anektowane do nurtu społecznie zaangażowanego bądź marginalizowa-
ne, jak twórczość Gomulickiego czy Faleńskiego, parnasistowska twórczość Konopnickiej, Asnyka. Z kolei
parnasizm wpisywany w poetykę kolejnej epoki – Młodej Polski – był tam jedynie z zewnątrz braną obcą
„genezą” symbolizmu. W kwestii parnasistowskich wątków u Tetmajera, Langego, Gomulickiego, Żuław-
skiego, W. Szymanowskiego, Rydla, Kasprowicza i innych młodopolan, por.: A. Mazur, Parnasizm
w poezji polskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku, dz.cyt.

73 J. Adamski w Historii literatury francuskiej (Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 238 i n.) mówi o
parnasizmie jako o „szkole poetyckiej”, a więc czymś pomiędzy grupą a prądem.
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● n e o k l a s y c y z m (w s p ó ł c z e s n y  k l a s y c y z m) – używany w różnych kra-
jach przeważnie jako ogólniejsza nazwa (bardziej dla opisu) różnych prądów bądź grup
2. poł. XIX wieku i początku XX wieku, jak parnasizm, szkoła romańska, Action Fran-
çaise, George Kreis, odrodzenie klasyczne Hulme’a, imażyzm, imażynizm; także jako
„styl neoklasyczny” w znaczeniu świadomego naśladownictwa, nawiązania do norma-
tywnych poetyk klasycznych.

[UWAGA! Rzadziej używa się terminu „klasycyzm” w odniesieniu do literatury
Grecji (V–IV) i Rzymu, rezerwując tu raczej przymiotnik: „okres klasyczny”, „sztuka
klasyczna”, względnie „klasyczność” – dla odróżnienia od nowożytnych naśladowców
(oni – to właśnie „klasycyzm”, „klasycyści”, „sztuka klasycystyczna”). Generalnie
jednak to terminologiczne rozróżnienie na klasykę staro- i nowożytną wyraźnie się
osłabiło74.]

B. K l a s y c y z m j a k o  t e r mi n  n o r ma t y w n y  o g ó l n y  n a  o z n a c z e n i e
t y p u  t r a n s h i s t o r y c z n e g o, przewijającego się stale, acz z różnym nasileniem
przez różne epoki, literatury, działy sztuki, jako zbiór cech konstytutywnych pewnego
modelu, którego odniesieniem, ale i niedościgłym wzorem, zbiorem prawideł w mniej-
szym lub większym, ale istotnym nasileniu jest literatura (sztuka) antyczna. Ów typ
bywa nazywany nawet n a d p r ąd e m, jednym z dwóch (wspólnie z romantyzmem)
dominujących i występujących przemiennie, a decydujących o procesie historycznolite-
rackim. Współcześnie miejsce romantyzmu w tej parze, jako przeciwnik klasycyzmu
(neoklasycyzmu), zajmuje często awangarda, awangardyzm. Peyre nazywa nadprąd
„wiecznym klasycyzmem”.

Można też mówić o klasycyzmie jako ponadczasowej tendencji, stylu.
C. P s e u d o k l a s y c y z m – jako pejoratywne określenie każdej literatury wtórnej,

nienowoczesnej czy obcej szeroko rozumianym romantycznym, a potem awangardo-
wym założeniom oryginalności oraz indywidualizmu. Termin ten stosowany bywa
w polemikach krytycznych jako broń przeciw statecznej doskonałości.

D. P a r n a s i z m – jako termin normatywny szczegółowy (historyczny) – nazwa
prądu występującego w 2. poł. XIX wieku, między romantyzmem a symbolizmem, we
Francji, ale widoczny zwłaszcza w postaci tendencji w innych krajach. Możliwe jest też
nazywanie czytelnych świadomych nawiązań do tegoż neoparnasizmem, postparnasi-
zmem.

E. P a r n a s i z m – jako termin wartościujący ogólny – literatura nadmiernie estety-
zująca, akademicka, przeintelektualizowana, hołdująca starym formom rytmiczno-
-wersyfikacyjnym, tradycjonalistyczna, skłonna do nawiązań i metatekstowości, ideali-
zująca świat antyku.

Podstawowym hipotetycznym i wyjściowym (normatywnym, szczegółowym) ter-
minem będzie dla nas neoklasycyzm, jako nazwa prądu, tendencji, programu. Możemy
dodawać tu typizujące epitety, jak czynią to krytycy i badacze (np. neoklasycyzm tra-
giczny, kulturowy).

Terminy klasycyzm i parnasizm w ich znaczeniach normatywnych szczegółowych
(historycznych) będą używane przy analizowaniu, wskazywaniu konkretnych nawią-
zań.

                                                
74 W. Tatarkiewicz, mówiąc w Historii estetyki o greckim okresie klasycznym używa w tym samym

akapicie terminów: „klasyczność”, „klasycyzm”, „klasyczny” na to samo historyczne zjawisko. Dz.cyt.,
s. 52.
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Przydatne też będą terminy klasycyzmu jako stylu prądu i klasycyzmu jako doktry-
ny, znaczenie szersze niż prąd, pozwalające odwoływać się do innych dyscyplin nauk
humanistycznych, zwłaszcza w odniesieniu do tzw. europeizmu, którego komponentem
bądź kontekstem był w XX wieku neoklasycyzm.

Znaczenie klasycyzmu jako nadprądu (termin normatywny ogólny transhistorycz-
ny) będzie występowało w najdalej idącej hipotezie istnienia klasycyzmu wiecznego,
celu dążeń poetów, swoistego „pięknego snu nad Morzem Śródziemnym”, niespełnio-
nego na razie ideału czy obiektu nostalgii neoklasycznej (stylu, mitu, etyczności, ducha
Europy).

2. W KRĘGU KLASYCYSTYCZNEGO NORMATYWIZMU.
KLASYCYZM I NEOKLASYCYZM LITERACKI W EUROPIE
I STANACH ZJEDNOCZONYCH – TREŚCI I ICH ZAKRESY (ZARYS)

W rozdziale tym – posługując się terminami uporządkowanymi w poprzednim roz-
dziale – postaramy się przypomnieć w dużym skrócie „istotę” klasycyzmu i neoklasy-
cyzmu literackiego jako poetyki normatywnej oraz immanentnej, jako zespołu intersu-
biektywnych reguł, będących obiektem inspiracji, nawiązania czy kontynuacji dla
twórców i badaczy neoklasycyzmu polskiej liryki w XX wieku. Bez przypomnienia
owych poetyk weryfikacja naszej hipotezy odbywałaby się niejako w pustce metodolo-
gicznej i historycznej. Tym bardziej że w wielu wypowiedziach tak krytyczno-, jak
i historycznoliterackich, do których nawiążemy, klasycyzm (neoklasycyzm) bywa
wprawdzie zdecydowanie „odkrywany” u jakiegoś poety (bądź negowany) jako cecha
wyróżniająca, a nawet przyporządkowująca, ale nierzadko nie idzie to w parze z jakimś
„dowodowym” zobiektywizowaniem zjawiska, szukaniem istotnej ciągłości poetyk.
A przecież klasycyzm – tak ogólny, jak i historyczny – nie jest wcale monolitem. Przy-
pomnimy więc kilku głównych kodyfikatorów klasycyzmu i neoklasycyzmu, słynne
teksty programowe (traktaty, rozprawy, ars poeticae), kontrowersje, oddziałujące tak
na współczesnych, jak i na znacznie późniejsze pokolenia.

2.1. Klasycyzm historyczny

Za czas prawdziwego rozkwitu liryki europejskiej uważa się VII–VI wiek p.n.e., zwane
okresem archaicznym albo nawet „okresem liryki”75. Na estetykę okresu archaicznego
oraz klasycznego76 starożytnej Grecji oraz późniejszych jej naśladowców rzutuje
znacznie starszy model homerycki, z ery bohaterskiej. Pogląd Homera, będący przecież
fundamentem klasycyzmu, streszcza Tatarkiewicz w Historii estetyki. Poezja to „głos

                                                
75 Por. A.R. Burn, The Lyric Age of Greece, London 1978; J. Danielewicz, Wstęp, w: Liryka starożytnej

Grecji, opr. J. Danielewicz, Wrocław–Warszawa–Gdańsk–Kraków–Łódź 1984.
76 Tj. sumy okresu attyckiego V wieku oraz klasycznego IV wieku p.n.e.
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bogów”. Cel poezji jest praktyczny: cieszyć, czarować. Poeta nie jest gorszy ani lepszy
od rzemieślnika. Zaś za przedmiot ma posiadać sławne czyny, które zachowa w pamię-
ci ludzi (bo poezja jest trwalsza od życia); cel to także opiewanie bogów. Do uprawia-
nia poezji potrzebna jest wiedza. I może najważniejsze – w poezji jest zawarta praw-
da77. Anakreont zadanie poezji widział tylko w opiewaniu radości. Kluczowy problem
poezji jako prawdy Solon rozwiązuje, przypisując poecie mądrość, którą ten ma od
Muz, ale i z praktyki, pracy. Już u Safony, co podkreśla Tatarkiewicz, pojawia się
„kalokagatia” – utożsamienie piękna z dobrem, tak ważne dla klasycznej estetyki
i etyki w późniejszych wiekach. U Hezjoda i Teognisa znajdujemy nakaz przestrzega-
nia miary i stosowności – jeden z fundamentów pojęcia klasyczności i klasycyzmu
w późniejszych wiekach. Szczególnie ważne zaś było pierwsze ukształtowanie
i zdefiniowanie kilkunastu gatunków liryki – późniejsi klasycy podejmują je z piety-
zmem, w ogóle stojąc na straży rzekomo w odległej starożytności wypracowanego
normatywizmu78.

Za najważniejszą starożytną normę klasyczności oraz podstawę późniejszych no-
wożytnych kodyfikacji klasycyzmu uważa się Poetykę Arystotelesa. Szczególnie istot-
ne dla późniejszego klasycyzmu są stwierdzenia Arystotelesa dotyczące zasady naśla-
downictwa (mimesis) i zaspokajania pragnienia wiedzy przez poezję. Tak więc, poezja
zaliczana jest przez Arystotelesa do „sztuk naśladowczych” („popęd do naśladowania
jest nam przyrodzony, a tak samo poczucie harmonii i rytmu”; IV, 379), nie jest już
Platońskim „boskim szałem”; naśladowanie to przedstawianie rzeczy, jakimi są, były,
za jakie uchodzą, jakimi się zdają bądź jakimi być powinny (tj. lepszymi); przedstawiać
ma się rzeczy o ogólnym, typowym znaczeniu, i to tylko te prawdopodobne; można
przedstawiać rzeczy niemożliwe (cudowne), o ile są przekonujące i ma to głębszy
(zwłaszcza wychowawczy) cel. Mimesis to nie wierne odtwarzanie otaczającego artystę
konkretnego świata, ale dawanie pewnego jego – uniwersalnego – „przedstawienia”
(poezja wytwarza tzw. analogony rzeczywistości).

Zagadnienie mimesis należy do fundamentalnych, ale i najbardziej skomplikowa-
nych, „tajemniczych” problemów, niezbędnych nie tylko dla rozumienia klasycyzmu,
ale w ogóle w teorii i historii literatury. Szeroko omawia go w perspektywie historycz-
nej Zofia Mitosek80. Zwraca ona między innymi uwagę na kapitalne z naszego punktu
widzenia zagadnienie, a mianowicie na rozszerzenie (przemieszanie) w czasach nowo-
żytnych, począwszy od renesansu, przekonań starożytnych o tym, czego dotyczy mi-
mesis. „Albo sztuka tworzy obrazy natury – pisze Mitosek – albo naśladuje sposoby
naturalnej kreacji świata”81. Albo też, dodajmy, jedno i drugie.

Artysta według Stagiryty kontempluje świat podobnie jak uczony, choć tak zwana
prawda artystyczna różna jest od poznawczej. Ale też na przykład „poezja jest filozo-
ficzniejsza i głębsza od historii, bo przedstawia więcej to, co jest ogólne, a historia to,

                                                
77 Por. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 1: Estetyka starożytna, dz.cyt., s. 41–42.
78 Gatunki te opisywali Platon w Prawach oraz Proklos w Chrestomathii. Por. też: Liryka starożytnej

Grecji, Wstęp J. Danielewicza, dz.cyt., s. XXXII–LXI.
79 Arystoteles, Poetyka, w: Trzy poetyki klasyczne, dz.cyt., s. 9. Opieraliśmy się także na nowszym

przekładzie wraz z komentarzami tłumacza: Arystoteles, Retoryka. Poetyka, dz.cyt. Zawarte w tekście
cytaty pochodzą z przekładu Sinki.

80 Z. Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem, Warszawa 1997.
81 Tamże, s. 22.
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co jest szczegółowe, indywidualne” (IX, 382). W drodze do celu artysta ma posiłkować
się wiedzą (późniejszy intelektualizm!), uzdolnieniem, sprawnością. Ważne cele poezji,
obok naśladowania i docierania do prawdy, to także przyjemność, doskonalenie moral-
ne oraz piękno.

Właściwościami piękna są – tak potem szanowane przez klasyków jako uniwersalne
treści – pojęcia: ład (odpowiedni układ), umiar, wielkość (właściwy rozmiar dla każde-
go przedmiotu), doskonałe proporcje, odpowiedniość (znana jako prepon, potem od
Cycerona jako decorum, we Francji od Chapelaine’a począwszy jako bienséance).
Piękno jest postrzegane przez Arystotelesa przede wszystkim w wymiarze etycznym,
nie estetycznym. Ciekawe było też jego kryterium „uchwytności” – jak tłumaczy Ta-
tarkiewicz: „każda rzecz, każde dzieło, aby mogło się podobać, musi być dostosowane
do pojemności wyobraźni i pamięci”83.

W rozdziale XXII autor precyzuje cechy stylu poetyckiego, z których najważniejsza
to jasność, ale połączona z „brakiem pospolitości”, podkreśla także rolę „umiaru”.
Ważne jest, iż mówiąc o środkach stylistycznych, Stagiryta akcentuje ich funkcjonal-
ność, jak byśmy dziś powiedzieli, tj. „właściwe użycie” względem celu poety, jakim
jest „naśladowanie rzeczywistości”. Za wyróżniki XX-wiecznej awangardy poetyckiej
– z którą „walczy” neoklasycyzm – uznaje się właśnie hipertrofię metafory i neologi-
zmu, dominację obrazu nad logicznym następstwem zdań.

Wpływ na literaturę klasycystyczną wywarła też Retoryka Arystotelesa, poświęcona
„sztuce wymowy” (sztuce – w odróżnieniu od nauki), a zawierająca wiele wskazań, na
które nie mogli pozostać obojętni poeci; mamy na myśli zwłaszcza wskazówki doty-
czące logicznego rozumowania i argumentacji, logicznych środków uwierzytelniania
wypowiedzi (logos), środków związanych z charakterem mówcy (ethos), jak i znajo-
mością psychiki słuchaczy, zdolnością oddziaływania na nich (pathos). W Retoryce
Arystoteles wprowadza i wyjaśnia pojęcie toposów jako „wspólnych punktów odnie-
sienia” (loci communes)84. Szczególnie istotna wydaje się księga trzecia, gdzie autor
rozpatruje kwestie stylistyczne retoryki w porównaniu ze stylem języka poetyckiego.
Tak w retoryce, jak i poezji zaletą stylu jest „jasność” i „stosowność (do jej przedmio-
tu)”, warto wszakże chronić się od „przyziemności”, „przyozdobić” styl, uczynić go
uroczystym. Wprowadza też tu Stagiryta słynny potem nakaz harmonii typu i zagęsz-
czenia użytych środków „z oznaczanym przez nie przedmiotem”85.

W rozdziale 7 księgi III Retoryki Arystoteles daje definicję stosowności (późniejsze
decorum):

Styl osiągnie stosowność, jeśli pozwoli wyrazić uczucia i charaktery i jeśli będzie odpowied-
ni do swego przedmiotu. Odpowiedniość ta zostanie zachowana, jeśli nie będzie się mówić nie-
dbale o sprawach poważnych ani w sposób uroczysty o błahostkach”86 [chyba że chce się osią-
gnąć efekt komizmu – AK].

W rozdziale 6 księgi III Arystoteles tak charakteryzuje „styl wzniosły”: używanie
opisu zamiast nazwy lub samej nazwy zamiast opisu (gdy chce się osiągnąć zwięzłość,

                                                
82 Arystoteles, Poetyka, dz.cyt., s. 19.
83 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, dz.cyt., s. 152.
84 Arystoteles, Retoryka, w: tegoż, Retoryka. Poetyka, dz.cyt., s. 74–75. W rozdz. 23 i 24 księgi II Ary-

stoteles przedstawia też 28 „toposów ogólnych”.
85 Tamże, s. 241.
86 Tamże, s. 252.
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brzydkie nazwy zastępować opisem lub brzydkie opisy nazwami, używać liczby mno-
giej, używać spójników, wyliczać cechy, których rzecz nie posiada; np. bezstrunna
harfa) itp. W rozdziale 9 przeciwstawia dwa stylistyczne sposoby budowy zdań: styl
może więc być „nizany” (wiąże się w całość dzięki licznym spójnikom, zdanie „ciągnie
się w nieskończoność”) albo „zwarty” (podporządkowanie jednych członów drugim,
ułożenie ich w zamknięte logiczne okresy). Styl zwarty postrzega autor jako skutecz-
niejszy, „przyjemny” i wywodzi go z twórczości dawnych poetów, takich jak Pindar
czy Arion. O ile stosowność bywa przez neoklasyków wykorzystywana nierzadko
właśnie na zasadzie à rebours wobec wskazań Arystotelesa (jako środek reinterpretacji
czy demitologizacji), o tyle powrót do zdania (zwartego czy nizanego), jak i do inter-
punkcji jest najbardziej widocznym wyznacznikiem wiersza neoklasycznego w XX
wieku.

W Retoryce napotykamy też inne niż w Poetyce ujęcie mimesis: to przede wszyst-
kim naśladowanie (imitatio) dzieł mistrza, następnie zaś reprodukcja gotowych modeli
artystycznych, a mniej – naśladownictwo świata. To tutaj znajduje dla siebie argu-
menty klasycyzm odtwórczy, normatywny.

* * *

Poezja okresu hellenizmu przetrwała z etykietą „uczonej”, hermetycznej, erudycyjnej,
manierycznej nawet, oderwanej od społecznych powinności, a sięgającej po obrazy
codziennego życia, czerpiącej natchnienie nie z obserwacji i naśladownictwa, ale bar-
dziej z ksiąg i bibliotek, gustującej w epyllionach i epigramatach. Z jednej strony, może
być więc ona przeciwstawiana poezji klasycznej okresu helleńskiego, z drugiej jednak,
trzeba pamiętać, że to właśnie hellenistyczne podejście do poezji wydaje się antycypo-
wać nowożytne postawy i dokonania neoklasyków, takich jak Eliot, Pound czy Rym-
kiewicz, u których właśnie „książkowy”, filologiczny erudycjonizm, prowokacyjny
wręcz czasem hermetyzm, zamiłowanie do form epigramatycznych, kult antycznych
tematów zgodnie koegzystują z obrazami i językiem czerpanymi ze współczesności.

Zdaniem Tatarkiewicza87 okres imperium rzymskiego można traktować (wspólnie
z okresem hellenizmu grecko-aleksandryjskiego) jako podokres jednego wielkiego
okresu hellenistycznego, zamykającego się w sześciu aż stuleciach, od początku III
wieku p.n.e. do końca III wieku n.e. Jak podkreśla Tatarkiewicz, tym, co najbardziej
łączy „późny hellenizm” i „klasyczną erę rzymską”, jest eklektyzm, wyrażony skróto-
wo przez myśl Kwintyliana: „z wszystkiego wybrać co najlepsze” (eligere ex omnibus
optima). Zdaniem także wielu innych historyków sztuki, pisarzy, estetyków – jest to
wyróżniająca cecha sztuki Rzymian, z racji której odmawia się jej miana „pełnej” kla-
syczności albo przeciwnie – to dopiero ona jest prawdziwym klasycyzmem, bo naśla-
duje greckich poprzedników.

Ale to właśnie „eklektyczny” czy „wtórny” klasycyzm rzymski („wiek Augusta”)
wydał drugą z najsłynniejszych poetyk klasycznych, List do Pizonów88 (20–19 rok
p.n.e.) Horacego, który zaleca takie zasady, jak: jednorodność i jednolitość dzieła (pod
względem pomysłu i kompozycji), odrzucanie zbyt swobodnych połączeń wyrazów,
dostosowywanie form gatunkowych do tematu, pojęcie piękna jako doskonałości tech-

                                                
87 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, dz.cyt.
88 Horacy, List do Pizonów, w: Trzy poetyki klasyczne, dz.cyt., s. 69.
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niki poetyckiej; ważny szczególnie jest nakaz trzymania się tradycji („Ale trzymaj się
tradycji, poeto”), to jest poruszania się w uniwersalnej tematyce mitów, lepiej oddają-
cych każdą problematykę (także współczesną) niż „zmyślanie charakterów”: „trudno
jest rzeczy ogólnoludzkie powiedzieć indywidualnie; toteż lepiej zrobisz, gdy rozło-
żysz na akty poemat o Troi, niżbyś miał pierwszy przedstawiać rzeczy nieznane i nie-
wypowiedziane przedtem”89 – tu bodaj po raz pierwszy tak udatnie i dosadnie zostaje
sformułowany jakże ważny w neoklasycyzmie nakaz ponawiania, trawestowania mi-
tów jako kodu literatury, kultury w ogóle. Twórczość radzi Horacy oprzeć na „mądro-
ści”, zwięzłości, jednoznaczności („aby umysły pojętne szybko chwytały twe słowa
i wiernie je zatrzymywały”), „zwracać wzrok ku wzorom prawdziwego życia i oby-
czajów”90; zaleca Horacy obrazowość poezji i dokładny opis natury analogiczny do
praktyki malarskiej, znany jako „malowanie słowem” (ut pictura poesis); dzieło ma
być też długo poprawiane, doskonalone, poeta nie może ulec mierności, bo to przeci-
wieństwo jego profesji; novum względem estetyki greckiej stanowi nacisk położony
przez Horacego na wzajemną komplementarność wykształcenia i talentu w pracy po-
ety, jak i rolę wzruszania odbiorcy, a więc odwoływania się do uczuć („nie dosyć na
tym, by utwór był piękny, niech będzie wzruszający”91) obok słynnej przez wieki zasa-
dy „uczyć i bawić”92.

Trzecią z najważniejszych poetyk klasycznych jest rozprawa Pseudo-Longina
O górności93 (czyli o wzniosłości = hypsos). Tekst (nawiązujący do poglądów Cecyliu-
sza z Kaleakte) jest częścią sporu między attycystami, jak zwano zwolenników wzorów
V i IV wieku p.n.e (teksty pełne prostoty, precyzji i jasności formalnej; np. Juliusz
Cezar, Dionizjusz z Helikarnasu, Licyniusz Kalwus), a azjanistami (hellenistami i ich
zwolennikami, tj. obrońcami żywego, ogólnego języka, ozdobników, prawa do przesa-
dy, wielu chwytów stylistycznych, w tym neologizmu, dialektu, rozluźniania formy;
np. Scypionowie, Seneka, Krassus, Gajusz Grakchus)94. Dalekie echo owej dyskusji
słyszalne jest nawet dziś w sporach o styl artystyczny, nie tylko o neoklasycyzm95.

Jak widać, już w starożytności norma zmieniała się, ewoluowała. Zrazu w poezji
upatrywano wiedzy o dziejach i prawdy obiektywnej. W epoce hellenistycznej zaczęto
dodatkowo wymagać jednak wyobraźni, swobody. Grecki moralizm poezji (docere)
rozszerzył się na zasadę docere et delectare (np. Horacy). Prymarność piękna po-
wszechnego (ład, miara, harmonia części) zastępowana jest stopniowo przez coraz
większy nacisk na piękno indywidualne oraz stosowność (decorum), to jest każdora-
zowe dostosowanie się do tematu i okoliczności. Twierdzono kategorycznie, iż wszyst-

                                                
89 Tamże, s. 72.
90 Tamże, s. 82.
91 Tamże, s. 70.
92 Tatarkiewicz podkreśla, iż o przyjemności i wzruszeniu mówiono już w estetyce klasycznej (grec-

kiej), ale plasowano je na drugim planie, za pouczaniem, doskonaleniem obyczajów, prawdą; u hellenistów
i Horacego wysuwają się one ku przodowi. Por. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, dz.cyt., s. 223–224.

93 Pseudo-Longinos, O górności, w: Trzy poetyki klasyczne, dz.cyt.
94 Jak pisze Tadeusz Sinko (Wstęp do: Trzy poetyki klasyczne, dz.cyt.), spór zakończył się w I wieku

n.e. „zwycięstwem języka attyckiego przy zachowaniu stylistycznej maniery azjańskiej” (s. XXIX).
95 W najważniejszym rozdziale (VIII) Pseudo-Longinos wyszczególnia pięć „źródeł zasilających

wzniosły styl”. Są to: (A) „wzniosły sposób myślenia”, (B) „żarliwy i natchniony patos”, (C) „sztuka
tworzenia figur” (stylistycznych), (D) „szlachetny wyraz” (polegający na umiejętnym – czytaj: oszczęd-
nym, ostrożnym – doborze słów i tropów), (E) „pełen godności i polotu układ wyrazów i zdań”. Szczegól-
nie ważna wydaje się (także z punktu widzenia późniejszych doktryn neoklasycznych) wzniosłość myśli.
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ko w poezji podlega regułom, nakazywano się ich trzymać, ale już wtedy rozważano,
co jest istotniejsze: wyuczenie reguł czy naturalny talent.

Szczególnie istotny – także z punktu widzenia naszego neoklasycyzmu XX-
-wiecznego – wydaje się toczony przez całą niemal starożytność spór o miejsce poezji
między historią a filozofią. Czy poezja służy prawdzie, to jest podobnie jak historia
odtwarza jednostkowe fakty, czy może – jak filozofia – jest zdolna formułować, nawet
odkrywać ogólne prawa, tłumaczyć świat. W tle nowożytnych sporów i wyobrażeń
o klasycyzmie pojawia się też starożytna opozycja stylów: attyckiego (attycyzm)
i azjatyckiego (azjanizm). Pierwszy znamionowały wypracowane w czasach attyckich,
a opisane przez Arystotelesa prostota, zwięzłość, dostojność96. Drugi był ozdobny,
kwiecisty, pełen ornamentów, figur i wyrósł z hellenistycznego otwarcia starożytności
na Wschód. Maria Renata Mayenowa przedstawia oba te modele stylistyczne poprzez
opozycję między: (1) ideałem akcentującym attycką i zarazem archaiczną czystość
materiału językowego a ideałem akcentującym żywą aktualność mówionego języka; (2)
ideałem umiaru a ideałem niezwykłości; (3) ideałem ostrego przeciwstawienia wiersza i
prozy a ideałem zacierania granic między nimi; (4) ideałem podkreślającym zasady
jednorodności stylistycznej tekstu a ideałem zacierającym klasyfikację stylistyczną; (5)
tym, że okresy attycyzmu eksponują podział na trzy style (wysoki, średni, niski), a
okresy azjanizmu zacierają tę klasyfikację97.

Współcześnie jako renesans attycyzmu można traktować np. główne cechy po-
wściągliwej liryki Herberta, podczas gdy azjanizm to dokonania zwolenników poezji
wyzwolonej wyobraźni, ale i w pewnym stopniu wszystkie te zjawiska neoklasyczne,
które odwołują się do podświadomości zbiorowej i estetyki baroku.

* * *

Renesans był pierwszą epoką, w której dokonał się świadomy wybór zdecydowanej
kontynuacji klasycznych norm i wzorów (jako uniwersalnego ideału), ale i rozpoczął
się spór o granice naśladownictwa oraz dalszy sens absolutyzowania jakiejkolwiek
przeszłości wobec rosnącej świadomości historycznej w kulturze. Efektem był rozziew,
który, jak słusznie określa to Kostkiewiczowa98 – „przybliżył i w nowym świetle za-
prezentował Europie – jako wzorcową – tradycję myśli filozoficznej i sztuki antyku”,
z drugiej zaś strony „przyniósł pierwsze zalążki zwątpienia w tę wizję świata”. O tym,
jak i o stopniowym rozchodzeniu się naukowej oraz literackiej refleksji o świecie sze-
roko pisze też Bohdan Suchodolski w Narodzinach nowożytnej filozofii człowieka99.
Także Jean Delumeau (Cywilizacja Odrodzenia), podkreśla, iż: „Ludzie Odrodzenia
łączyli [...] w dość osobliwy sposób podziw dla świata grecko-rzymskiego z brakiem
pietyzmu, czasem bardzo widocznym, wobec dzieł, jakie starożytność przekazała po-
tomnym. W każdym razie pragnęli ją prześcignąć i często mieli przeświadczenie, że się

                                                
96 Attycyści to m.in. Cecyliusz z Kaleakte, Marek Calidius, Marek Brutus, Licyniusz Kalwus, Juliusz

Cezar. Wzorem dla attycystów był Demostenes.
97 M.R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk

1979, s. 322–323.
98 T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko..., dz.cyt.
99 B. Suchodolski, Narodziny nowożytnej filozofii człowieka, Warszawa 1967, rozdz.: Kartezjusz –

sprzeczności istnienia i myślenia, Świat myśli naukowej i świat ludzkiego doświadczenia, Istota człowieka
współmierna ze sztuką.
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im to udało”100. Zaś Erich Auerbach słusznie zwracał uwagę, że od chwili pojawienia
się humanizmu zdano sobie sprawę, „iż wydarzenia z antycznej mitologii i historii,
a także wydarzenia biblijne odgraniczone są od epoki współczesnej nie tylko przez sam
upływ czasu, ale i przez całkowitą odmienność warunków życiowych”. Humanizm
„starożytność widział w perspektywie dziejowej”. I chociaż potem była silna „tenden-
cja do absolutyzowania wzorców antycznych i do lekceważenia wszelkich innych
wzorców”101, to oddziaływanie wielkich odkryć, świadomość narodowa itp. robiły
swoje.

Warto pamiętać o tych spostrzeżeniach, jako że jest to diagnoza pojawiania się
pierwszych ważnych „pęknięć” na monolicie klasycznej harmonii i ahistorycznej wizji
świata, które będą z upływem wieków powiększały się, to znów podlegały zatarciu ze
strony nostalgicznych poetyk klasycystycznych.

Z punktu widzenia rozwoju neoklasycyzmu niezmiernie ważna i wpływowa była
ocena renesansu dokonana przez szwajcarskiego historyka kultury i sztuki Jacoba
Burckhardta. W wydanej w 1860 roku Kulturze Odrodzenia we Włoszech102 wskazuje
on trzy najważniejsze składniki renesansu (renesansyzmu): „obudzenie osobowości”,
„obudzenie starożytności” klasycznej oraz przełamanie średniowiecza (zanik barba-
rzyństwa). To właśnie Burckhardt, jak nikt przed nim, idealizował wpływ i znaczenie
antyku jako nowego („zmartwychwstałego”) jednoczącego czynnika duchowego, „któ-
ry rozprzestrzeniając się z Włoch, staje się stopniowo atmosferą życiową dla wszyst-
kich wyżej wykształconych mieszkańców Europy” (rozdział III).

Racjonalizm, niezwykły patos bijący od wykopalisk i ruin, bogactwo (częściowo
przecież tylko zachowanego) dorobku starożytnych pisarzy i doskonałość uprawianych
przez nich gatunków (w tym epigramatu), starożytne poetyki – wywołały zdaniem
Burckhardta wielką i uzasadnioną falę naśladownictw i nawiązań, którą badacz szeroko
opisuje. Pointą rozważań nad Burckhardtowską tezą o ponadczasowym znaczeniu „bu-
dzenia starożytności” może być cytowana przez niego sentencja Boccaccia, który zwie
klasyczne ruiny „starymi zwaliskami, a jednak nowymi dla umysłów nowoczesnych”.
Zygmunt Łempicki przypomina we wstępie do polskiego wydania dzieła Burckhardta,
iż orientację, jaka wyłania się z jego książki, nazwano „renesansyzmem” (okr. F.F.
Baumgartena) i rozumiano jako „czerpanie z przeszłości historycznej podniet dla teraź-
niejszości”, czynienie z renesansu ideału etycznego i estetycznego, nakazywanie kultu-
rze współczesnej zwrotu w przeszłość, po wzory, inspiracje, szukanie heroicznych
bohaterów103.

Pisarstwo Burckhardta było jednym z tych ważnych miejsc, gdzie dla XIX- i XX-
-wiecznych neoklasyków (zwłaszcza parnasistów lat sześćdziesiątych XIX wieku)
objawił się dramatycznie archetyp: „Rzym wieczny”, „Rzym biały”, „mury wyniosłej
Romy”, obudziła się potężna nostalgia.

                                                
100 J. Delumeau, Cywilizacja Odrodzenia, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1987, s. 107.
101 E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, t. II, przeł. i wstęp

Z. Żabicki, Warszawa 1968, rozdz.: Zmęczony książę, s. 67–68.
102 Wyd. polskie: J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech, przeł. M. Kreczowska, przedm.

Z. Łempicki, Kraków 1930.
103 Tamże, s. XXVII–XXVIII.
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Wracając do renesansowych poetyk, włoscy teoretycy104 nie wnieśli wiele nowego
ponad powtarzanie myśli Arystotelesa, Horacego, Platona, o czym pisze między innymi
Tatarkiewicz105. Renesans włoski nie dał też znaczącej liczby wielkich liryków.

Natomiast renesans francuski wieku XVI wytworzył dwa wielkie nurty poetyckie,
tzw. szkołę „wielkich retoryków” (Grands Rhétoriques) oraz Plejadę. Właśnie ta druga,
już nazwą nawiązująca do plejady siedmiu największych poetów aleksandryjskich,
bywa łączona z doktryną klasyczną. Program Plejady francuskiej (tzw. karolińskiej)
znalazł się w manifestach pióra Joachima du Bellaya Obrona i uświetnienie języka
francuskiego (Défense et illustration de la langue française, 1549) i Pierre’a de Ron-
sarda Zasady francuskiej sztuki poetyckiej (Abrégé de l’art poétique français, 1565),
oraz w traktacie Pelletiera du Mans Art poetique (1555). Co do teoretycznego oblicza
Plejady, Tatarkiewicz nie pozostawia wątpliwości, tytułując odpowiedni podrozdział
o niej: Zwrot do klasycyzmu. Plejada – przynajmniej w doktrynie – stawia poezji dwa
główne zadania: tworzenie we wzbogaconym (kunsztownym, wzniosłym) języku fran-
cuskim oraz sięganie po wzory do pisarzy starożytnych, zwłaszcza Horacego i Wergi-
liusza. W rezultacie poezja Plejady miała być bogata w środki, kunsztowna, poważna
(poesia docta), miała odnowić dawne gatunki, jak oda, epigramat, elegia, satyra, ko-
media, tragedia, przyjąć włoski sonet, sięgać zgodnie z nakazami Arystotelesa i Hora-
cego po tematy do mitologii starożytnych106. Philippe Van Tieghem podkreśla znacze-
nie stworzenia przez twórców Plejady nowego stylu poezji, odróżniającego się od stylu
prozy większą „siłą”, rygorem, konkretnością107.

(Warto przypomnieć w tym miejscu, że to utwór du Bellaya Antiquites de Rome stał
się archetypicznym wręcz tekstem dla neoklasyków XX wieku wyrażających nostalgię
za światem antycznym.)

Niezależnie od współczesnych opinii, weryfikujących – głównie w imię prawdy po-
szczególnych dzieł i pisarzy – stereotypowe wyobrażenia o monolicie epoki klasycznej
we Francji XVII wieku i potędze ówczesnej literatury108 nie zmienia się fakt, iż właśnie

                                                
104 Teoretycy okresu renesansu włoskiego to m.in. Julius Caesar Scaliger, Marco Girolamo Vida, Fran-

cesco Robortello, Girolamo Fracastoro, Lodovico Castelvetro, Antonio Possevino.
105 W. Tatarkiewicz, Estetyka nowożytna, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, s. 193.
106 „[...] wielkość stylu, wspaniałość słów, powaga wygłaszanych myśli, śmiałość i różnorodność prze-

nośni i tysiąc innych świateł poezji: krótko mówiąc, ta siła, ten jakiś duch, który jest w ich [starożytnych –
AK] pismach, a który pisarze łacińscy nazywali geniuszem” (J. du Bellay, cyt. za: W. Tatarkiewicz, Estety-
ka nowożytna, dz.cyt., s. 311). Trudno wszak nie zauważyć, że nie tylko sama twórczość poetów Plejady
odbiega nieco od tak sformułowanej (istotnie na wskroś klasycystycznej) poetyki, ale i poetyka zawiera
„ukłony” w stronę wymienianych wprawdzie w antyku, ale w „drugim rzędzie” kategorii, jak wolność
poety, rola naturalnych zdolności, szaleństwo, uczucie.

107 Por. Ph. Van Tieghem, Główne doktryny literackie we Francji, dz.cyt., s. 9–19.
108 Henri Peyre (Co to jest klasycyzm?, dz.cyt.) wyróżnia w wieku XVII we Francji kilka bliskich cza-

sowo generacji (grup pisarzy) prezentujących kolejne etapy rozwojowe klasycyzmu. Zaczyna od grupy
pisarzy urodzonych w latach 1567–1575, ukształtowanych przez odrodzenie, a tworzących na początku
XVII wieku. Przewodzi im Francois de Malherbe i stanowią oni wraz z kolejnymi (trzema jeszcze) genera-
cjami preklasycyzm francuski (m.in. Racan, Maynard, Regnier, Montchrestien, Durand, de Viau, Corneille,
Saint-Amant, Arnauld, Méré, Perrault). Szczyt XVII-wiecznego klasycyzmu literackiego stanowią pisarze
działający w drugiej połowie stulecia (zwłaszcza w latach 1660–1680, związani z dworem Króla Słońce,
Ludwika XIV). Owo najbogatsze klasycystyczne pokolenie to urodzeni w latach 1620–1628 m.in.: Cyrano
de Bergerac, La Fontaine, Molier, pani de Sévigné, Bossuet, Bouhours, Charles Perrault, a także urodzeni
między 1632 a 1640: Melebranche, Chaulieu, panie Deshoulieres i de Maintenon, Racine i Boileau. Pod
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wtedy powstała najsłynniejsza nowożytna emanacja interesującego nas prądu, a kla-
syczny normatywizm uzyskał w krytyczno-naukowych sporach absolutną przewagę,
był obiektem takiego uwielbienia i żarliwych sporów, jakie w późniejszych wiekach
już się wobec tego tematu nie powtórzyły109.

Zwykle za najbardziej kompleksowe i najszerzej w czasie oraz przestrzeni oddzia-
łujące nowożytne wersje doktryny uważa się powstałe właśnie wtedy dzieła Nicolasa
Boileau-Despréaux (L’art poétique, 1674) i Renégo Rapina (Réflexions sur la poétique
de ce temps et sur les ouvrages des poetes anciens et modernes, 1675).

Słynna wierszowana estetyka Boileau, wielekroć wydawana, tłumaczona, naślado-
wana (w tym w Polsce110), przyczyniła się do uczynienia z poetyki klasycznej doktryny
dogmatycznej, arcyakademickiej111. Trudno przecenić jej rolę historyczną, jak i tę jako
punkt odniesienia dla późniejszych pokoleń neoklasyków, aczkolwiek np. Antoine
Adam ostrzega przed utożsamianiem całej literatury klasycystycznej z tzw. „szkołą
1660 roku” i uznawaniem Boileau za jej przywódcę112, i ma też niewątpliwie rację113.
Przyjrzyjmy się nakazom najsłynniejszej klasycystycznej poetyki.

W Pieśni pierwszej, opierając się głównie na Horacym, Boileau zawarł przede
wszystkim kardynalny nakaz kierowania się rozumem (raison)114, rozsądkiem (bon
sens)115, umiarem (w używaniu słów i bogactwie opisów)116; także za czynnik niezbęd-

                                                
koniec wieku dołączają do nich urodzeni po roku 1645 pisarze, m.in.: La Bruyère, Bayle, Fénelon, Re-
gnard, Fontenelle.

Peyre posuwa się nawet do takiej zaskakującej tezy: „Wielcy pisarze lat 1660–1680 ani nie stworzyli
doktryny klasycznej, ani nie nadali jej zorganizowanej formy. Walczyli z nią i byli genialni tylko dlatego,
że w pewnej mierze uwolnili się od niej. Istoty klasycyzmu będziemy więc szukali w samych dziełach
Racine’a i Moliera, La Fontaine’a i Bossueta”. Ten klasycyzm w dziełach nazywa Peyre głębokim,
w wyraźnej opozycji do doktrynalnego (H. Peyre, Co to jest klasycyzm?, dz.cyt., s. 20–21).

Z kolei G. Lanson i P. Tuffrau w Historii literatury francuskiej w zarysie wydzielają w ramach wieku
XVII „zapowiedź” klasycyzmu w postaci Mahlerba oraz późniejsze trzy pokolenia klasycyzmu („wielkich
klasyków”). Pierwsze to przede wszystkim Corneille oraz Pascal. Drugie: La Rochefoucauld, panie de La
Fayette i Sévigné, Retz, Boileau, Molier, Racine, La Fontaine, Bossuet. Trzecie: La Bruyère, Fénelon
(G. Lanson i P. Tuffrau, Historia literatury francuskiej w zarysie, pod red. H. Lewickiej, E. Rzadkowskiej,
M. Żurowskiego, Z. Karczewskiej-Markiewicz, przeł. W. Bieńkowska, Warszawa 1971).

109 Por. W. Tatarkiewicz, Estetyka nowożytna, dz.cyt., s. 397.
110 Anonim, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1777; F.K. Dmochowski, 1788.
111 Por. J. Adamski, Historia literatury francuskiej, dz.cyt.
112 A. Adam, Doktryny literackie, dz.cyt., s. 498.
113 Boileau i Rapina poprzedzają m.in. Jean Chapelain, ksiądz d’Aubignac, La Mesnardiere – doktryna

klasycystyczna kształtowała się, za ich sprawą, już w roku 1640, choć nie wszyscy poddawali się zaraz jej
wymaganiom, stąd nazywanie okresu 1640–1660 (a nawet 1630–1660) „preklasycyzmem”. Chapelain
wprawdzie nie pozostawił kompleksowej normatywnej poetyki, ale był wpływowym propagatorem klasy-
cyzmu; idee swe zawarł w słynnej przedmowie do Adonisa Mariniego oraz w rozproszonych listach
i pismach.

114 Kochajcie zatem rozum i niech wasze dzieła
Z niego tylko czerpią i blask swój, i swą cenę.
(Pieśń 1, w. 37–38, przeł. A. Stepnowski, w: Europejskie źródła myśli estetyczno-literackiej...,

dz.cyt.).
115 Cel jest jeden – rozsądek, lecz by go osiągnąć,

Śliską i trudną drogę pokonać należy:
Na krok z niej odstąpisz i już toń cię wchłania (1, 45–47).

116 Porzućcie raz na zawsze szczegóły niezdatne.
Nadmiar słów rychło wiersz każdy mdłym czyni,
A umysł wyrobiony odrzuca to bez zwłoki (1, 60–62).
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ny w poezji uznaje Boileau rym oraz talent (génie). W dalszej kolejności zaleca pro-
stotę, ale bez sztuczności117, wyniosłość bez dumy, harmonijny dobór słów, unikanie
barbaryzmów i solecyzmów. W ślad za Horacym radzi wolną, długą pracę, opartą na
skreślaniu, poprawianiu, słuchaniu opinii wytrawnych krytyków.

W Pieśni drugiej zawarł autor przegląd gatunków krótkich, głównie lirycznych,
charakteryzując je i nakazując trzymania się narzuconych przez nie rygorów – tema-
tycznych i formalnych – oraz śledzenia dokonań ich mistrzów. Owe gatunki godne
uprawiania to: sielanka, elegia, oda, epigram, satyra oraz gatunki nowożytnego rodo-
wodu – sonet, ballada, rondo, madrygał, wodewil.

Pieśń trzecia poświęcona została tragedii, poezji epickiej (poematowi), komedii.
Choć pieśń ta nie odnosi się wprost do liryki, zawiera jednakże wykładnię tak ważnych
klasycystycznych problemów, jak stosunek do antycznego tematu (mitu):

Mit daje umysłowi rozkosze rozliczne:
wiele imion zda się dla wierszy zrodzonych; (3, 237–238).

W Pieśni trzeciej zawarto też dogmaty prawdopodobieństwa, trzech jedności, nie-
zmienności i odpowiedniości charakterów postaci od początku do końca akcji118; zale-
cono prostotę, wdzięk, unikanie afektacji, swobodę, harmonijność, używanie środków
artystycznych z umiarem119. Ważna jest kompozycja poematu – klarowna i dopraco-
wana:

Niech pilnując swych wierszy porządku ścisłego,
Temat samoistnie bieg swój reguluje;
wszystko bez przesady łatwo się układa;
Każdy wiersz i słowo ku zdarzeniom bierzy.
[...]
Poemat znakomity, doskonale składny,
Nie jest z takich utworów, które kaprys rodzi,
Wymaga czasu i starań (3, 303–311).

Pieśń czwarta skupia się na etosie pisarza, który musi być nieprzeciętny, właśnie
„klasyczny”120; winien słuchać rozumnej krytyki, kochać cnotę, być przykładem,
pracować dla chwały bardziej niż materialnych korzyści, wzorować się na  mistrzach

                                                
117 Nie brak takich umysłów, których myśl zawiła

W chmurach mocno skłębionych nader często bawi,
A światło rozumu przebić ich nie zdoła.
Zanim zaczniecie pisać, nauczcie się myśleć (1, 147–150).
To, co zrozumiałe, jasno się wyraża (1, 153).

118 Każdej postaci rys własny zachować należy (3, 112).
119 Mnogimi figurami ozdabiaj swe dzieło

[...]
Można zarazem bawić i przepychem nęcić,
Lecz nie znoszę ja nudnej i ciężkiej górności [sublime] (3, 287–290).

120 Raczej bądź już murarzem, jeślić talent sprzyja,
Szanowanym mistrzem w technicznym rzemiośle
Niż pisarzem zwyczajnym i poetą miernym (4, 26–28).
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starożytnego Parnasu, odrodzić ich dawną wielkość121, zagubioną przez następne
epoki122.

René Rapin w Rozważaniach o poetyce oraz o dziełach poetów dawnych i współcze-
snych podobnie jak Boileau nakazuje twórcom oparcie się na dziedzictwie Arystotelesa
i Horacego. Rapin uważa poezję za najdoskonalszą ze sztuk, ale do jej tworzenia trzeba
nieprzeciętnego talentu, „wszechstronnego” i „żywego” (esprit) umysłu, także „pociąga-
jącej wyobraźni” (!); z tym wiąże się też „siła wyrazu, wzniosłych uczuć, tonu majesta-
tycznego”123. Główny cel poezji to pożytek, polegający na „naprawie obyczajów i udzie-
laniu zbawiennych nauk człowiekowi”, co sztuka czyni za pomocą „podstępu”, tj. podo-
bania się („przyjemność to jej środek do celu wiodący”124). Warunkiem podobania się
jest: przestrzeganie reguł (przez co wszystko jest prawdziwe, wyważone, naturalne);
niezbędna jest stosowność (bienséance = nie mieszać powagi z śmiesznością, nie dawać
postaciom cech niepasujących do ich kondycji społecznej i psychicznej, do epoki, nie
przesadzać z cudownością, unikać niesmacznych, przykrych wyrażeń itp.)125.

Dziwnie i obcesowo postąpił Rapin z poetyką gatunków. Wyróżnił tylko dwa istot-
ne: poemat dramatyczny i poemat heroiczny. Reszta jest ich pochodną, i tak interesują-
ce nas gatunki liryczne (oda, sielanka, epigramat, madrygał, sonet, rondo, ballada) są
mniej lub bardziej doskonałymi „odmianami” poematu heroicznego. Poezja heroiczna
to zawsze „naśladowanie lub malowanie czynów bohaterskich”, twierdzi Rapin za
Arystotelesem i tym samym dość anachronicznie zawęża tematykę poezji. Reszta cech
jest już tego konsekwencją: akcja ma być „jedna i prosta” (jedność akcji + prostota),
„prawdziwa”, „kompletna”, niezbyt rozległa ani niezbyt ograniczona, zachowywać
trzeba jedność osób, czasu i miejsca, epizody mają być „naturalne i niewyszukane”
i we właściwym porządku, co nie znaczy „naturalnym” (czasowym), bo wtedy poemat
byłby dziełem historycznym, a nie artystycznym; narracja w poemacie również podlega
regułom zwartości, zwięzłości, wartkości, prostoty i naturalności, ale prostota nie może
oznaczać naiwności; trzeba wyważyć proporcje między poszczególnymi częściami
utworu, co stanowi o „cudowności” poematu126; ważne, by narracja „nie wyczerpywała

                                                
121 W tysiącach dzieł słynnych wiedza przekazana

Za pośrednictwem wierszy śmiertelnikom była
I wszędzie, z umysłów, jej zwycięskie rady
Przez ucho wprowadzone, do serc się przedostały.
[...]
A sztuka ich, przedmiot kultu licznych śmiertelników,
Na chwałę swą w stu miejscach ołtarze zyskała.
W końcu jedna ubóstwo podłość sprowadziło
I Parnas pamięć stracił o dawnej szlachetności (4, 159–168).

122 A. Adam (Literatura francuska, red. A. Adam i in., dz.cyt.) wręcz uważa ten fragment Sztuki po-
etyckiej za jedyny dysponujący „prawdziwą siłą”, pozostałe części są „tylko polemiką” z innymi – prawo-
dawca Parnasu, zamiłowany autor satyr, pozostał na zawsze polemistą (s. 505).

123 R. Rapin, Rozważania o poetyce oraz o dziełach poetów dawnych i współczesnych, w: Europejskie
źródła myśli estetyczno-literackiej..., dz.cyt., przeł. J. Pleciński, s. 63–64.

124 Tamże, s. 66.
125 Van Tieghem wyjaśnia bienséance („dobry ton”) jako „harmonię”: wewnętrzną dzieła oraz między

dziełem i jego odbiorcą (Główne doktryny literackie we Francji, dz.cyt., s. 54).
126 Rapin, jak na klasyka przystało, odrzuca „niezwykłą cudowność”; to, co cudowne, ma być zarazem

prawdopodobne, prawdziwe cudowne piękno znajduje się zawsze w naturze; ale też poeta może wykraczać
poza naturę dzięki różnym figurom artystycznym, przenośniom, czyniącym treść przyjemniejszą i przeko-
nującą.
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całej materii”, a „zostawiała nieco miejsca czytelnikowi na jego własne przemyśle-
nia”127; i co najważniejsze: poemat ma dawać „przykłady cnoty”.

Tatarkiewicz zwie wprawdzie teorię Rapina „klasyczną”, ale „całą w napięciach”,
opartą na antytezach – prawdopodobieństwa i cudowności, talentu i reguł, prostoty
i wyszukanych przenośni128. I tak też dzieje się z innymi późniejszymi tekstami progra-
mowymi klasycyzmu. Monolit zaczyna być naruszany, teoretycy idą na ustępstwa na
rzecz praktyki czy potrzeb współczesności. Zakwestionowano więc zrazu w imię postępu
– w słynnym sporze starożytników z nowożytnikami – jeden z najważniejszych dogma-
tów: trwałość i żywość antycznego źródła tematów. Kwestionowano też odwoływanie się
przez pisarzy chrześcijańskich do „pogańskich” herosów i mitów (czyżby nie mieli wła-
snej religii i cudowności?). Charles Perrault w Paralelach między starożytnymi i nowo-
żytnymi w tym, co dotyczy sztuk i nauk (1688–1697) stwierdza, że Homer i Wergiliusz też
popełniali błędy, że wszystkie sztuki w jego [Perraulta – AK] stuleciu osiągnęły wyższy
poziom doskonałości od antyku, który zwie „wiekiem dziecięcym”. Mitologia jest już
zbyt konwencjonalna, by wciąż w niej jedynie szukać tematu129.

W sukurs przychodzi Perraultowi – już w XVIII stuleciu – inny nowożytnik, Ber-
nard Le Bovier de Fontenelle, który w rozprawie O poezji w ogólności stwierdza otóż,
że obrazy mitologiczne może i są znakomite, ale ogromnie już zużyte; z drugiej strony
– zastrzega się – „poeci nie powinni ich się wyrzekać”, byle nie nadużywali. Jako re-
ceptę proponuje zwrócenie się na równi z mitologicznymi ku dwu innym typom obra-
zów: realnym (tj. materialnym, opisy rzeczy z natury) oraz duchowym (spirituelles);
ostatecznie Fontenelle preferuje „obrazy duchowe” jako dające nam „pożyteczną wie-
dzę”, a przynajmniej „ćwiczące nasz umysł”130. Owe „obrazy duchowe” dzieli osta-
tecznie na dwa podtypy: „przemawiające jedynie do umysłu” i „przemawiające do
serca”, rozważa wyższość któregoś z nich, próbuje kojarzyć ich specyfikę z epiką
(umysł) i dramatem (uczucia), także z naturą kobiecą i męską; ale na koniec odkrywa
trzeci podtyp i ten uznaje za najcenniejszy; to „obrazy intelektualne” (intellectuelles),
pozwalające tworzyć „poezję filozoficzną”, czyniące ze zwykłego poety „poetę filozo-
fa”, którego pracę tak opisuje:

poezja postara się poruszać najbardziej choćby filozoficzne tematy swym własnym językiem. Traf-
nie użyte figury wiele mogą wyrazić, obrazy, nawet mitologiczne, odświeży nowe zastosowanie
[...]131

[i dalej:] Na ogół uważa się, że poeta powinien tylko igrać na powierzchni rzeczy, ozdabiać je
i upiększać, a jeśli głębiej chce wniknąć w ich naturę, jeśli między obrazy zewnętrzne i powierz-
chowne wplata głębsze i mocniejsze, będące po prostu rodzajem spostrzeżeń, niestanowiących jed-
nak wyłącznej własności scholastyki, nadaje się takiemu autorowi miano poety filozofa132.

Zdaniem Fontenelle’a tacy poeci intelektu występowali w różnych epokach, nawet
w starożytności, ale ich zdolności nie są tylko wynikiem wytężonej pracy i rozumienia
zadań poezji, ale geniuszu, czyli szczególnego – tj. w szczególnych proporcjach – po-
łączenia rozumu (esprit) i talentu (talent). Fontenelle znacznie też zmodyfikował sto-

                                                
127 R. Rapin, dz.cyt., s. 71.
128 Por. W. Tatarkiewicz, Estetyka nowożytna, dz.cyt., s. 408–409.
129 Por. Ch. Perrault, Paralele..., w: Europejskie źródła myśli estetyczno-literackiej..., dz.cyt., s. 90 i n.
130 Tamże, s. 216–217.
131 Tamże, s. 218.
132 Tamże, s. 220.
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sunek do reguł poetyckich, przewidział ich załamanie: siła poezji polegać będzie na jej
muzyczności – ta ją ocali. „Co do drugiego źródła poezji, którym są prawa, wszystko
wskazuje, że jej nie ocalą”133. Uderza, jak trafnie w większości przewidział Fontenelle,
które z omawianych przez klasycystycznych teoretyków pryncypia nie sprostają próbie
czasu, a które (intelekt, filozoficzne inklinacje, przetwarzanie mitów, rola talentu)
wzmocnią się jeszcze w następnych neoklasycznych pokoleniach.

Antoine Houdar de La Motte w Rozprawie o Homerze (1714) krytykował użycie
mitu antycznego przez klasyków jako przejaw barbarzyństwa i prymitywizmu, podkre-
ślał rolę nowości w poezji, dowodził, że przez kopiowanie nie przejmie się wielkości
poprzedników. Później sam dokonał adaptacji Iliady, znacznie odbiegającej od orygi-
nału134, krytykował rym, zalecał pisanie prozą na równi z wierszem (np. ody prozą).
Z kolei Rozprawą o poezji w ogóle i o odzie w szczególności (1707) La Motte zwrócił
uwagę na dodatkowe aspekty poezjowania, wynikające z rozwoju tej dziedziny twór-
czości. Tak więc głównym celem poezji jest podobać się (plaire) przez naśladowanie,
to znaczy dawać odbiorcy „przyjemność porównywania samego przedmiotu z jego
obrazem”, także przyjemność rozumu w uprawianiu tej aktywności135. Celem poezji
jest porozumienie, a nie sama niezwykłość; to, co różni poezję od zwykłej swobodnej
mowy (figury, zmyślenie, fikcja), ma służyć właśnie porozumieniu; podobnie jest
z rytmem i miarą. Z tego punktu widzenia La Motte neguje też czysto umoralniającą
funkcję poezji: sztuka ma tylko „wydobywać na światło dzienne prawdy i cnoty”, a to
różnica. Przechodząc do ody (pieśni) jako najważniejszego (i najpojemniejszego, no-
woczesnego) gatunku lirycznego, La Motte wymaga od niej harmonii, miary wiersza
i rytmu, śmiałości języka, ale takiej, która nie szkodzi jasności, wyrazistości, a zwłasz-
cza uniesieniu (enthousiasme), które stanowi nowy wymiar klasycznego racjonalizmu.
Ale: „Entuzjazm taki, jakim chciałoby się go mieć, winien być zawsze kierowany przez
rozum (raison), tak żeby najbardziej uniesiony poeta często powracał w siebie, aby
trzeźwo osądzić to, co podsuwa mu wyobraźnia”136. Chodzi więc – wyjaśnia dalej –
o tak zwany „stateczny entuzjazm”, a nie „szał boski”. Czyni też krytyk kolejny ukłon
w stronę klasycznego ładu i celowości: „w każdego rodzaju utworach niezbędna jest
metoda: sztuka powinna porządkować nawet nieład ody tak, aby wszystkie myśli dą-
żyły do tego samego celu. Mimo różnorodności i śmiałości tropów, które ożywiają
i poruszają, wszystko zespala się dzięki bliskości znaczeń, które umysł może uchwycić
bez zbytnich studiów i wysiłku”137. Ważną cechą ody jest też „wzniosłość” (sublime) –
jest ona konieczna w utworach krótkich, aby zwrócić uwagę czytelnika. Le Motte defi-
niuje wzniosłość jako sumę prawdy i nowości (le vrai et le nouveau) „połączonych
w wielkiej idei, a wyrażonych w sposób precyzyjny (zwięzły) i elegancki”138. Przy
czym o prawdzie pisze, iż bez niej „nie ma rzeczywistego piękna”, nowość zaś jest dla
wzniosłości wręcz konieczna, bez elegancji, zwięzłości i precyzji nie ma siły oddzia-

                                                
133 Tamże, s. 223.
134 W tym sensie uznać można La Motte’a za jednego z prekursorów późniejszego neoklasycznego

uwspółcześniania, demitologizacji, glosy itp.
135 A. Houdar de La Motte, Rozprawa o poezji w ogóle i odzie w szczególności, w: Europejskie źródła

myśli estetyczno-literackiej..., dz.cyt., s. 113 i n.
136 Tamże, s. 117.
137 Tamże, s. 115.
138 Tamże, s. 120.



46

ływania139. Efektem stosowania figur (zwłaszcza epitetów) ma być nie rozwlekłość, ale
precyzja wypowiedzi: „nic tak nie skraca wypowiedzi i nie pomnaża sensów, jak do-
brze dobrany epitet”140.

Poglądy Fontenelle’a i La Motte’a, choć łamią niektóre dogmaty XVII-wiecznego
klasycyzmu, nie burzą go jako normy, zarazem otwierając ku następnym wiekom.

Bardziej jeszcze „rewizjonistyczny” jest Dominique Bouhours w Sposobie dobrego
myślenia w dziełach rozumu (La Maniere de bien penser dans les ouvrages d’esprit,
1687). Każe on wprowadzać do twórczości poetyckiej składniki inne niż typowe klasy-
cystyczne dogmaty: jasności, regularności, naturalności, prawdy, moralnej użyteczno-
ści, wielkości i górności... Te „inne składniki” to: wdzięk, delikatność, tajemniczość,
myśli „czysto oryginalne”, metafora, wreszcie słynne „coś nieokreślonego” (je ne sais
quoi)141. Co charakterystyczne, za udane przykłady stosowania je ne sais quoi daje
Bouhours epigramaty z Antologii Palatyńskiej (a przecież tak ów zbiór, jak i sam gatu-
nek zrobią w XX wieku karierę właśnie wśród neoklasyków, jako ideał stylu).

* * *

Na zakończenie tego podrozdziału przytoczymy w skrócie dokonaną przez Peyre’a
znakomitą systematyzację konstytutywnych cech faktycznego klasycyzmu XVII-
-wiecznego (jako wypadkowej normy i praktyki)142:

A. R a c j o n a l i z m. Pisarze rozumieli go raczej jako „mądrość życiową” niż „rozum
kartezjański”, zaś decydujący wpływ Kartezjusza to wymysł badaczy epoki143. „Wła-
ściwy klasycyzm rozwinął się jednocześnie z kartezjanizmem”.

B. I n t e l e k t u a l i z m. Jest on zdaniem Peyre’a jednym z głównych narzędzi klasy-
cyzmu (niezbyt trafnie utożsamianym z racjonalizmem). Stanowi też wspólny mianow-
nik nie tylko dla twórczości rzeczonych pisarzy francuskich, ale i dla klasycyzmu
w literaturach innych narodów i czasów.

                                                
139 Zwięzłość właśnie potrafi czasem przechodzić w „cudowność” (merveilleux) dzieła. I przeciwnie –

brak zwięzłości może zburzyć nagle cudowność, jak i wzniosłość (tamże, s. 121).
140 Tamże, s. 121.
141 Wyjaśnia to następująco: „myśl zawierająca w sobie delikatność ma tę właściwość, że zamyka się

w niewielu słowach i że jej znaczenie nie jest ani nazbyt widoczne, ani wyraźnie podkreślone; wydaje się
pierwej, że ukrywa je po części po to, byśmy go szukali i odgadli, albo przynajmniej pozwala nam ujrzeć je
tylko w zarysie, pozostawiając nam przyjemność odkrycia go w całej rozciągłości, jeśli tylko mamy dość
inteligencji” (tamże, s. 84–85).

142 Por. H. Peyre, Co to jest klasycyzm?, dz.cyt., r. V: Główne cechy klasycyzmu francuskiego, s. 85–
–149. Wcześniej dokonał kompleksowej oceny głównych zasad doktryny klasycyzmu francuskiego Ph.
Van Tieghem (Główne doktryny literackie we Francji, dz.cyt., s. 42–61), wyodrębniając następujące głów-
ne komponenty: potrzeba reguł, naśladowanie natury (wydobywanie głównych rysów przedmiotu, ze
szczególnym uwzględnieniem jego piękna), zasada rozumu, cel moralny, prawdopodobieństwo, dobry ton
(bienséance), cudowność, trzy jedności.

143 Kartezjusz nie jest bowiem bezpośrednim patronem wyznawców poezji nauczającej i naśladującej.
Racjonalizm estetyczny jest – jak dowodzi Tatarkiewicz (Estetyka nowożytna, dz.cyt., s. 403) – przedkarte-
zjański. Z kolei sam autor Rozprawy o metodzie sztukę i poezję uważał za twory subiektywne, nie poddają-
ce się racjonalizacji, a działalność artystyczną za irracjonalną.

A jednak G. Lanson za istotę „ducha klasycznego”, który ujawnił się na początku XVII wieku a rzuto-
wał na cały klasyczny wiek, uważa właśnie sumę kartezjańskiego kultu rozumu, wpływów starożytnych
oraz „wykwintności” i „pedanterii” kręgu salonu markizy de Rambouillete (por. G. Lanson, P. Tuffrau,
Historia literatury francuskiej w zarysie, dz.cyt., s. 137–144).
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C. B e z o s o b o w o ś ć  i  u n i w e r s a l i z m. Peyre widzi w bezosobowości przejaw
klasycznego chłodu i nadmiaru abstrakcji oraz obiektywizmu. Uniwersalizm to antyte-
za roztrząsania szczegółów, relatywizmu, „dominowanie rysów trwałych i powszech-
nych nad ulotnością chwili i konkretnym szczegółem” – Peyre uznał to za najbardziej
przekonującą z perspektywy czasu cechę klasycyzmu „po zalewie pracowicie drobia-
zgowych opisów i po romantycznych orgiach kolorystyki”144. Składowe uniwersalizmu
to wrodzona skromność, zakazująca eksponować prywatne doświadczenia i osobo-
wość, to przekonanie, że: „we wszystkim, co jest zmienne i przypadkowe, tkwi coś
trwałego i istotnego; że ta trwała istota, «substancja» w etymologicznym znaczeniu
słowa, ma większe znaczenie dla artysty niż to, co jest przelotne i względne”.

D. N a t u r a  i  p r a w d a. Jak podkreśla Peyre, „natura” jest jednym z bardziej wie-
loznacznych i mylnie interpretowanych pojęć na przestrzeni epok. „Naturę” wypisy-
wano na sztandarach „wszystkich nowatorskich kierunków literackich aż po rok 1900”,
przy czym nie raz toruje to drogę „dziwaczności i sztuczności”145. Tak powrót do natu-
ry, jak i naturalizm czy realizm niewiele mają wspólnego z klasycyzmem. Klasycyzm
to sztuka ogólna, głęboko prawdziwa, uniwersalna, bezstronna. W tym sensie jest to
naśladownictwo jako idealizacja natury w sensie arystotelesowskim czy platońskim.

E. R e g u ły. Dotyczą tych najbardziej technicznych, „formalnych” aspektów twór-
czości. Peyre wymienia jako najważniejsze: prawdopodobieństwo, bienséance, trzy
jedności, cudowność pogańską (antyk), rozróżnienie gatunków. Podporządkowanie
regułom Peyre uważa za jeszcze jedno nieporozumienie, niesłusznie przypisywany
twórczości klasyków dogmat. (W praktyce dotyczy on głównie trzech jedności w tra-
gedii.) Aprecjacja reguł to tęsknota współczesnych. Były naturalną potrzebą po chaosie
XIX stulecia.

F. S z t u k a  a  mo r a l n o ś ć. Obowiązek nauczania (dydaktyzm), funkcja morali-
zatorska również – zdaniem Peyre’a – są w stosunku do pisarzy klasycystów nieco
przeceniane. Nie można sprowadzać klasycyzmu do „właściwości moralnych”. Moral-
ność klasycyzmu to przede wszystkim konsekwencja dobrego tonu: liczenie się z pu-
blicznością, a więc unikanie szokowania ordynarnością, wulgarnością, niemoralnością
„w prymitywny sposób”. Owszem – podkreśla Peyre – wszystkie przedmowy, progra-
my podkreślają obowiązek kształcenia i uczenia cnoty. Moralność była raczej wyni-
kiem dążeń estetycznych – „malowania według natury” – z przekonaniem, że dobro
jest ważniejsze niż zło. Szczególnie przekonująca wydaje się w tej kwestii przytoczona
przez Peyre’a opinia Corneille’a: „W poezji nie trzeba brać pod uwagę, czy obyczaje są
cnotliwe, ale czy są podobne do tych, które miała wyobrażona osoba. Dlatego poezja
opisuje bez różnicy dobre i złe czyny, nie dając nam złych jako przykład”146.

G. K l a s y c y z m a  s t a r o ży t n o ś ć. To szczególnie ważna właściwość klasyczno-
ści. Peyre wobec tej kwestii stawia bardzo istotne pytanie: na ile naśladowanie staro-
żytnych oraz czerpanie z ich tematów było świadome i celowe, w jakim też stopniu
ogranicza ono rozumienie tej literatury przez innych? I czy żywotność klasycyzmu
w związku z tym maleje w miarę czasowego oddalania się od starożytności? Peyre
rozbija przy tej okazji dwa stereotypy. Po pierwsze, obecność inspiracji i wzorów an-
tycznych nie była w dobie klasycyzmu tak wielka, jak się to wydaje i jak wynika

                                                
144 Tamże, s. 103.
145 Tamże, s. 113.
146 Tamże, s. 138.
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z programów; po drugie, główny antagonista klasycyzmu – romantyzm – wcale nie był
wolny od inspiracji hellenizmem, pogaństwem, mitami antycznymi147. Ciekawe są też
badania Peyre’a dotyczące faktu, iż klasycy znacznie rzadziej podróżowali do Grecji,
na Sycylię itp. niż romantycy („Udręka przeszłości to choroba XIX wieku”). Peyre
sugeruje też, iż w porównaniu z wiekiem XVI stulecie następne odsunęło się od antyku
bądź naśladowano w nim antyk swobodnie (jak La Fontaine).

Naszym zdaniem [pisze Peyre] prawda tak wygląda, że za Ludwika XIV, podobnie jak we
wszystkich epokach, spotkały się dwa nurty, czasami walczące ze sobą: siły przeszłości i siły
przyszłości. Pochwała starożytnych głoszona przez wielkie umysły, jak Racine, Boileau, La Bru-
yère, Poussin, nadawała im szlachectwo z tytułu sławnych przodków; oznaczało to szacunek dla
przeszłości, lecz niekoniecznie kopiowanie jej lub naśladowanie148.

Peyre skłonny jest uznać za wartościowsze nie: kopiowanie starożytnych, ale: po-
wtórzenie ich osiągnięć, to znaczy, że klasycy, „pisząc dla swoich współczesnych,
uchwycili w nich i dla nich prawdę niezmienną i wieczną”, więcej „przyswajali”,
a mniej „naśladowali”149 najcenniejsze zdobycze antyku. I chyba to podejście – dodaj-
my – przejęli od nich najwybitniejsi neoklasycy XX wieku.

Wiek XVIII, choć zawiera w sobie oświeceniowy klasycyzm, przynosi wiele dal-
szych rewizjonistycznych wobec „właściwego” klasycyzmu poglądów. Postępująca
absolutyzacja rozumu i jego roli prowadzi do odrzucenia kultu starożytności, jak
i lekceważenia pięknej formy na rzecz ideologii, utylitaryzmu, spraw społecznych,
kultu nauk ścisłych, sensualizmu. Jak pisze Lanson, upada artyzm, jego miejsce zaj-
muje rutyniarstwo, suchy intelektualizm wieku filozofów i encyklopedystów150.

W Anglii do największych indywidualności tamtejszego oświecenia należał
Alexander Pope, twórca The Rape of the Lock (1714), a zwłaszcza angielskiego odpo-
wiednika Sztuki poetyckiej Boileau – Wiersza o krytyce (Essay on Criticism, 1711).
Główne punkty doktryny klasycystycznej tam zawarte to intelektualizm, ale zgodny ze
świadectwem (w arystotelesowski sposób rozumianej) Natury: „Nic nad siły nie waż-
cie, by z was każdy wiedział / gdzie pomiędzy rozumem a głupstwem jest przedział”,
„Natura słusznie wszelkie ogranicza rzeczy / I mądrze dumny umysł poskramia czło-
wieczy”; Natura to najdoskonalsze z prawideł: „Natury słuchać, a rozsądku władza /
Niech się zawsze z niezmiennym prawidłem jej zgadza”; jednak wzorować się każe
poeta na starożytnych Grekach: „Patrz jak Grecyja trafne podała prawidła / Kiedy lot
umiarkować lub rozpuścić skrzydła”; należy wzorować się na mistrzach, takich jak
Homer, Wergiliusz lub Szekspir, naśladować ich na równi z Naturą („Naśladować
Naturę jest to iść ich torem”); być posłusznym regułom (prawidłom), które nie zostały
wymyślone, „lecz wcześnie odkryte” i choć czasem bywały łamane, to nie należy czy-
nić tego bez niezwykłego powodu: „Lecz choć dawni prawidła swe łamią czasami / Jak
króle gwałcą prawa, które piszą sami. / Jednakże nowocześni, wy bądźcie ostrożni /
[...] / Rzadko ważcie się zboczyć w koniecznej potrzebie”. Zakłada więc poeta jakąś

                                                
147 Do podobnych wniosków doszedł wcześniej G. Highet (The Classical Tradition. Greek and Roman

Influences on Western Literature, Oxford 1949).
148 Tamże, s. 144.
149 Tamże, s. 145.
150 Por. G. Lanson, dz.cyt., rozdz.: Genealogia duchowa XVIII wieku, s. 277 i n.
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ewolucyjność prawideł, ale nie pozostawia wątpliwości, że to tylko margines wobec
nakazu stąpania drogą tych, którym „Cześć ich wspaniałą czasu uświęca powaga”151.

Nawrót do tematów i ideałów antyku kontynuują romantycy angielscy: Shelley
i Keats, tworząc szczególne połączenie romantyzmu i klasyczności, zadające kłam
arbitralnemu traktowaniu dogmatu o przeplataniu się nadprądów. Ich śladem idzie
Byron, „zakochany” w Grecji i Rzymie, a także – po części – romantycy polscy
(zwłaszcza Norwid, Słowacki, Krasiński).

W 1759 roku Edward Young w Liście do Sir Grandisona (1759) nazywa dotych-
czas cenione „naśladowanie” starożytnych – „kopiowaniem”, dezawuuje je i każe za-
stąpić „wymogiem oryginalności”.

W tymże stuleciu pojawiają się teorie o decydującym wpływie odrębności języko-
wych, klimatycznych, geograficznych na ostateczny obraz literacki (Monteskiusz, Du-
bos, Wolter, Rousseau, Herder). Szczególnie istotny jest tu głos Anne Luise Germaine
de Staël Holstein w dziełach O Niemczech (1810) oraz O literaturze rozważanej
w powiązaniu z instytucjami społecznymi (1800), gdzie powołuje kategorie poezji:
Południa – klasycznej i Północy – romantycznej, starożytnej i chrześcijańskiej, francu-
skiej i germańskiej. Opozycja ta sprowadza się do antytezy literatury zapożyczonej
(uniwersalistycznej, zdezaktualizowanej) i rodzimej (narodowej, nowoczesnej). Odtąd
klasycyzm staje się straszakiem romantycznej krytyki i publicystyki, terminem warto-
ściującym, synonimem przebrzmiałych wartości i skostniałych treści i form152.

Ale odkrycie Herkulanum i Pompei pod koniec wieku XVIII powoduje nagły na-
wrót do starożytności, odrodzenie sztuki klasycznej, ponowną modę na to, co antyczne.
W poezji okres ten owocuje twórczością Andre Chéniera, późniejszego patrona parna-
sistów. Ten urodzony w Konstantynopolu i wychowany w zamiłowaniu do poetów
greckich autor Sielanek i Jambów, choć nie pozostawił tekstów krytycznych czy pro-
gramu, nadał klasycyzmowi – jak pisze Lanson – „najgłębszy sens piękna antyczne-
go”153; przywrócił wierszowi utraconą lekkość, uzupełnił uczuciem; przede wszystkim
zaś rozluźnił klasycystyczne rygory (wprowadził przerzutnię, zakłócił nienaganną sy-
metrię, rytm, powołując się przy tym wprost na greckie pierwowzory), umiejętnie wy-
korzystywał czerpane z antyku mity, tematy, postaci, łącząc je ze współczesną reflek-
sją. Był, jak podsumował Lanson, „hellenistą”, „zamiłowanym do świetnych form
i wyraźnej kompozycji”154, umiejącym w sposób swobodny, naturalny „powracać do
piękna antycznego”155. Albo – jak stwierdza Jerzy Lisowski – „wlana w stare formy
drży już w jego wierszach nowa treść”156.

W literaturze niemieckiej lat osiemdziesiątych XVIII wieku zaczyna się bardzo
ważny „okres klasyki”, neohellenizm, następujący po okresie „burzy i naporu”, trwają-

                                                
151 A. Pope, Wiersz o krytyce, w: tegoż, Poematy. Wybór, przeł. L. Kamiński, Kraków 2002, cz. 1, s. 7–

13.
152 „Literatura romantyczna jest jedyną zdolną jeszcze do doskonalenia się; tkwi bowiem korzeniami

w naszej własnej ziemi i dzięki temu jedynie może rosnąć i odradzać się; wyraża naszą religię; przywodzi
na pamięć dzieje; pochodzenie jej jest starodawne (ancienne), lecz nie starożytne (antique)” (A.L. Germa-
ine de Staël Holstein, O literaturze rozważanej w powiązaniu z instytucjami społecznymi, w: Europejskie
źródła myśli estetyczno-literackiej..., dz.cyt., s. 438–439).

153 G. Lanson, dz.cyt., s. 408.
154 Tamże, s. 411.
155 Określenie Lansona; G. Lanson, P. Tuffrau, Historia literatury francuskiej w zarysie, dz.cyt., s. 407.
156 J. Lisowski, Antologia poezji francuskiej, t. II, Warszawa 2001, s. 749.



50

cy do śmierci Schillera w 1805 roku. Ze względu na ewolucję klasycyzmu europejskie-
go szczególnie ważna jest twórczość Goethego (z tzw. okresu klasycznego: 1788–
–1805), wnosząca do zagadnienia nie tylko utwory stricte literackie (Rzymskie elegie,
Epigramaty weneckie), ale przede wszystkim pisma teoretyczno-estetyczne. Goethe
szuka w Helladzie ideału sztuki, wzoru zobiektywizowanego spojrzenia i takichże
prawideł artystycznych, ideału piękna, harmonii, prostoty. Poglądy swoje w tej kwestii
pisarz wyraził w trzech rozprawach: Winckelmann (1805), Proste naśladownictwo
natury, maniera, styl (1789) oraz Jak dalece idea: piękno to doskonałość połączona
z wolnością, może być zastosowana do natur organicznych (1794).

Winckelmann, przedstawiając szczegółowo historię i działalność słynnego uczone-
go, wielbiciela antyku, pokazuje ideał harmonii życia i podniosłych działań, właściwy
samemu Winckelmannowi, ale czerpany ze wzorów Hellady. W podrozdziale Piękno
Goethe tak przedstawia proces tworzenia i zadania stawiane dziełu:

W tym celu [człowiek] doskonali się, nabywając wszelkich cnót i doskonałości, wzywa na
pomoc wybór, porządek, harmonię i znaczenie, aby w końcu stworzyć dzieło sztuki, które zaj-
muje pierwszorzędne miejsce obok jego innych czynów i dzieł. I jeśli zostało stworzone, jeśli
prezentuje się światu w swej idealnej rzeczywistości, to sprawia, że oddziałuje trwale i w sposób
najwyższy: rozwijając się bowiem duchowo z całości zespolonych sił, wchłania w siebie wszyst-
ko wspaniałe, godne podziwu i umiłowania, a uduchowiając ludzką postać, wynosi człowieka
ponad niego samego, zamyka krąg jego życia i czynów i tworzy zeń bóstwo dla teraźniejszości,
w której zawarta jest przeszłość i przyszłość157.

Drugi z tekstów (Proste naśladownictwo natury, maniera, styl) przynosi podział twór-
czości pisarskiej na trzy stopnie: proste naśladownictwo (wierne kopiowanie natury),
manierę (ukazywanie subiektywnego obrazu rzeczy) i styl. Dopiero ów trzeci stopień daje
„dokładniejsze poznanie właściwości rzeczy i sposobu, w jaki one istnieją”158, prowadzi
do poznania istoty rzeczy; „styl” jest uniwersalny i ponadczasowy, jest wyrazem dosko-
nałości i geniuszu, przedstawia obiektywną rzeczywistość. To właśnie ta Goethe’owska
kategoria stanowić może także dziś pomost między klasycystyczną normatywną tradycją
a neoklasyczną nostalgią XX wieku (nostalgia stylu).

Trzeci tekst Goethego wykłada założenie zgodności praw i piękna sztuki z pięknem
natury i prawami nią rządzącymi; piękno ma wymiar etyczny, sztuka cele społeczne
(„najwyższe uczucie piękna związane jest przeto z uczuciem zaufania i nadziei”159).

* * *

Podsumowując ten rozdział należy powiedzieć, iż historyczne klasycyzmy różniły się
w szczegółowych punktach założeń normatywnych; acz niekwestionowany wspólny
mianownik stanowił aktywny stosunek do antyku i zbliżona wizja sztuki oraz twórcy
jako części ponadczasowego kulturowego uniwersum; trwały jest także intelektualizm,
eliminacja prywatności, funkcjonalność użytych środków. W świetle przytoczonych
opinii najbardziej kompetentnych badaczy widać też, że nadmiernie – zwłaszcza

                                                
157 J.W. Goethe, Winckelmann, przeł. T. Namowicz, w: tegoż, Wybór pism estetycznych, wyb., opr.

i wstęp T. Namowicz, Warszawa 1981, s. 251–252.
158 Tegoż, Proste naśladownictwo natury, maniera, styl, przeł. A. Palińska, w: tamże, s. 99.
159 Tegoż, Jak dalece idea: piękno to doskonałość połączona z wolnością, może być zastosowana do

natur organicznych, przeł. R. Wojnakowski, w: tamże, s. 107.
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w XIX wieku – fetyszyzowano nakazy techniczne zawarte w poetykach normatyw-
nych, jakie pozostawił potomnym zwłaszcza klasycyzm francuski.

2.2. Klasycyzm ahistoryczny (nadprąd) i klasycyzm jako stylizacja

Fryderyk Nietzsche, który jako filolog klasyczny posiadał głęboką wiedzę o starożyt-
ności i pasję zgłębiania tajemnic wielkości tej epoki, był zarazem przeciwnikiem po-
glądów na Helladę utrwalonych przez Winckelmanna, Goethego i Burckhardta – Grecji
jasnych posągów i świątyń, Grecji idealnej, harmonijnej, optymistycznej i sokratej-
skiej, ideału absolutnego piękna i harmonii. Klucz do zrozumienia antyku widział w VI
wieku p.n.e. Stwierdził więc najpierw (Homer i filologia klasyczna, Rywalizacja Ho-
mera), że siłą napędową kultury helleńskiej była rywalizacja, agon, dążenie do prze-
ścignięcia innych, że Grecy byli dzicy, okrutni, wręcz barbarzyńscy; piękna idealna
Grecja to wytwór tęsknot ludzi Północy, niewiele mający wspólnego z „antykiem real-
nym”.

Do historii sporów wokół klasycyzmu jako nadprądu przynależy pierwszych kilka-
naście paragrafów Narodzin tragedii z ducha muzyki (1872), będących nowym spoj-
rzeniem na genezę i istotę wielkiej sztuki i filozofii greckiej. Było to spojrzenie na tyle
kontrowersyjne, wizjonerskie (i „nienaukowe”), że nawet zachwiało karierą Nietschego
jako młodego profesora filologii klasycznej w Bazylei160. Wyjściową tezą Narodzin
jest zarzut co do powszechnej idealizacji greckiej spuścizny. W celu przeprowadzenia
dowodu filozof przywołał znaną antynomię dwóch mitycznych żywiołów upostacio-
wanych w antycznych bogach: Apollinie i Dionizosie. Za jej pomocą autor Zaratustry
rozwinął słynną hipotezę o ciągłym ścieraniu się w sztuce i rywalizacji dwu postaw:
apollińskiej (obrazowej) i dionizyjskiej (nieobrazowej), z których pierwsza opiera się
na harmonii, ładzie, doskonałości, zamkniętości i opanowaniu, druga zaś na dynamice,
odrzucaniu granic i kanonów, witalności, hołdowaniu naturze.

Sam Nietzsche opowiada się po stronie postawy dionizyjskiej; ona patronuje
w ogóle jego twórczości i koncepcji człowieka. Łączone z postawą dionizyjską tra-
gizm, cierpienie, pesymizm – to korzenie wszystkiego, co ważne, co otwiera się ku
przyszłości, zapowiada postęp i siłę. Zbytnia naukowość, utylitaryzm, powierzchowny
optymizm są oznakami gasnących sił, słabości, zmierzchu.

Sztuka apollińska jest według Nietzschego „pięknym pozorem”, „snem”. „Apolliń-
ska zasłona” zakrywa jedynie „dionizyjski świat”. Nietzsche wizualizuje ową „arty-
styczną budowlę kultury apollińskiej”, rozbierając ją „kamień po kamieniu”, by dojść
do fundamentów:

Spostrzegamy tu najpierw wspaniałe olimpijskie postaci bogów stojące na jej szczytach; jej
fryzy zdobią czyny tych bogów przedstawione na promieniejących w dal płaskorzeźbach. Niech
nas nie zmyli, jeśli pośród nich stoi też Apollo jako bóstwo obok innych i bez pretensji do pierw-

                                                
160 Na temat recenzji i polemik dotyczących Narodzin tragedii..., a także zarzutów dyletanctwa, upra-

wiania „filologii przyszłości” przez filozofa: por. R.J. [Ronald John] Hollingdale, Nietzsche, przeł.
W. Jeżewski, Warszawa 2001, s. 98–99.
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szego miejsca. Popęd uzmysłowiony w postaci Apolla zrodził też cały świat Olimpu, i w tym
sensie możemy uznać Apolla za ojca tego świata161.

Jako ważny komponent apollińskiego ładu postrzega Nietzsche harmonię człowieka
z naturą, która jest wszakże wyrazem „naiwności” w sztuce, iluzją, która realizację
najpełniejszą zyskała w twórczości Homera, „artysty naiwnego”. W świecie helleńskim
„wola” walczyła „odbiciem w zwierciadle piękna” stworzonych przez ludzi bogów
z wrodzonym talentem do cierpienia i mądrością cierpienia (Dionizos).

Dlatego wielkość antyku greckiego widzi filozof nie w odrzuceniu „barbarzyńskiej”
postawy dionizyjskiej przez apollińską, ale na rywalizacji obu postaw, ze wskazaniem
na dionizyjskość jako podstawę czy osnowę:

oba tak różne prądy idą równolegle, najczęściej w otwartej z sobą rozterce, pobudzając się wza-
jem do coraz nowszych, silniejszych porodów, by w nich uwiecznić walkę owych przeciwieństw,
dla których wspólne miano „sztuka” pozornie tylko jest mostem; aż wreszcie zjawiają się złączo-
ne przez cudowny akt metafizyczny „woli” helleńskiej162.

Żywioł dionizyjski to „barbarzyńskość” i „tytaniczność”, ale niemogąca się obejść
bez swej przeciwstawnej połowy. „Oto Apollo nie może żyć bez Dionizosa”163, ale
zachodzi też zależność odwrotna!

Nietzsche głęboko doceniał rolę mitu w osiąganiu przez sztukę należnej wielkości
i głębi. Ale użycie mitu musi być przede wszystkim „służbą” dla dionizyjskiego ży-
wiołu, „mitem tragicznym”:

Mit tragiczny można zrozumieć tylko jako zobrazowanie dionizyjskiej mądrości apollińskimi
środkami artystycznymi; doprowadza on świat zjawiska do granic, u których świat ów neguje
sam siebie i usiłuje zbiec z powrotem na łono prawdziwej i jedynej realności164.

To dość ogólnikowe i mroczne przedstawienie roli mitu jest w gruncie rzeczy defini-
cją sztuki tyleż dionizyjsko-apollińskiej, co romantyczno-klasycznej, która mniej lub
bardziej wyraźnie ujawnia się współcześnie jako problemat w sporach nad nowym klasy-
cyzmem. Byłby to ów klasycyzm pesymistyczny lub tragiczny165, próba oswajania (inter-
pretowania mitem) traumatycznych wydarzeń XX wieku, mozolne i heroiczne scalanie
rozbitego gmachu kultury. Patronem takiej postawy może być właśnie Nietzsche.

* * *

Głośna teoria (1915) szwajcarskiego historyka sztuki, Heinricha Wölfflina166 ukazuje
i szeroko opisuje klasycyzm jako jeden z dwóch żywotnych nadprądów – sprawczych

                                                
161 F.W. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, przekł. i przedm. B. Baran, Kraków

1994, s. 41.
162 Tegoż, Narodziny tragedii, przeł. L. Staff, Warszawa [b.r.], s. 22–23. Cyt. za: Moderniści o sztuce,

wyb., opr. i wstęp B. Grabska, Warszawa 1971, s. 244.
163 F.W. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy..., dz.cyt., s. 49.
164 Tamże, s. 159.
165 W Wiedzy radosnej Nietzsche pisze: „Że istnieć może jeszcze zupełnie inny pesymizm, klasyczny –

przeczucie i wizja tego należą do mnie, jako nieodłączne ode mnie, jako moje proprium i ipsisimum” (F.W.
Nietzsche, Wiedza radosna („la Gaya scienza”), przeł. L. Staff, Warszawa 1910–1911, s. 343–344).

166 H. Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Das problem der Stilentwicklung in der Neueren
Kunst, dz.cyt. Polski przekł.: Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożyt-
nej, dz.cyt.
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czynników rozwoju sztuki i kultury w ogólności. Drugi obok klasycyzmu nadprąd to
„barok”. Należy podkreślić, iż Wölfflin konsekwentnie odrzuca wartościowanie; nie
stawia też jednego prądu ponad drugim. Chociaż badacz oparł swą teorię na analizie
dzieł plastycznych, to odnosi się ona równie dobrze do literatury – miała np. inspirują-
ce znaczenie dla powstania tzw. sinusoidy Krzyżanowskiego (omówimy ją w części II).

Wölfflin wskazuje i szczegółowo opisuje podstawowe opozycyjne „formy przed-
stawieniowe” obu nadprądów. Układa on je „parami pojęciowymi”, na pierwszym
miejscu zawsze umieszczając cechę klasyczną. Streścimy je za pomocą tabeli I.1.

Tabela I.1
Opozycyjne cechy nadprądów według Wölfflina (opr. AK)

NADPRĄD KLASYCZNY NADPRĄD BAROKOWY

linearyzm

(ujęcie obiektów od strony ich uchwytnej, materiałowej wartości,
ograniczoności)

malarskość

płaszczyznowość

(szeregowanie przedmiotów obok siebie z zamiarem ich mak-
symalnej widoczności, obraz „przemyślany”)

głębia

forma zamknięta

(dzieło stanowi zamkniętą w sobie całość o wyraźnych grani-
cach)

otwartość

wielość

(harmonijne powiązanie poszczególnych części)

jedność

jasność

(przedstawianie rzeczy takimi, jakie są)

niejasność

* * *

Pojęcie stylu przeszło w literaturoznawstwie skomplikowane przeobrażenia. Momen-
tem kluczowym był właśnie tzw. przełom antyklasycystyczny. To od czasów starożyt-
ności do tego momentu pojęcie167 miało charakter dystynktywny, style były to „typy
publicznej komunikacji”, podlegające regułom, klasyfikacjom (np. styl wysoki – średni
– niski, attycyzm – azjanizm). Przytoczymy definicję Marii Renaty Mayenowej z jej
Poetyki teoretycznej: „Idzie zatem o taki sposób mówienia, który pozwoliłby na cha-
rakterystykę mówiącego zgodną z oczekiwanym systemem wartości, obowiązującym
w środowisku”168. I dalej: „Chodzi o te właściwości, które pozwalają zaliczyć mówią-
cego do pewnej klasy. O te właściwości, którym przypisane są w świadomości spo-
łecznej określone wartości”169. W kolejnych rozdziałach Poetyki teoretycznej dotyczą-

                                                
167 Do czasów średniowiecza nazywany był stylem – genus dicendi.
168 M.R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna, dz.cyt., s. 317–318.
169 Tamże, s. 324.
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cych pojęcia stylu170 Mayenowa pokazuje, jak po przełomie antyklasycystycznym,
zapoczątkowanym między innymi przez Goethego, widzącego w stylu przede wszyst-
kim przejaw indywidualnego geniuszu, pojęcie zmienia się, podlega rozmaitym kono-
tacjom, polemikom. Dystynktywne i formalne pojęcie stylu nie znika, zostaje w historii
sztuki, ale jego pole ogranicza się na rzecz stylu jako „ekspresji indywidualnego geniu-
szu” (podobnie uważają Guiraud, Vossler, Spitzer). Obok tego uściślają się pozalite-
rackie i pozaartystyczne style funkcjonalne, obejmujące wszystkie przypadki używania
języka, a więc właściwe dla komunikowania się potocznego, naukowego, zawodowe-
go, dziennikarskiego itp. W ich rzędzie stoi też jako pewien ogólny model funkcjonal-
ny styl artystyczny (zdominowany przez funkcję poetycko-estetyczną).

W rozdziale Współczesne polemiki o „styl”171 Mayenowa wskazuje na współwy-
stępowanie trzech zasadniczo różnych pojęć stylu w XX wieku: (1) styl jako określony
przez społeczną sytuację, względnie skonwencjonalizowany wybór elementów języka,
zaczerpniętych z repertuaru ustalonego w społecznym zwyczaju, realizującym określo-
ne funkcje; (2) styl jako odstępstwo od normy, nosiciel ekspresji, określonej treści
psychicznej lub duchowej – „indywidualne piętno tekstu poetyckiego, rezultat twór-
czości jednostkowej”; (3) dziedziczone po XVIII wieku i ciągle żywe pojęcie stylu
ponadindywidualnego, tj. stylu kierunku, szkoły poetyckiej, stylu gatunku.

Właśnie to ostatnie znaczenie może być pożyteczne przy rekonstrukcji stylu neokla-
sycznego we współczesnej poezji – będzie on alternatywny, wręcz „wojujący” wobec
stylu jako nosiciela indywidualnej ekspresji (jednoczącego jako ponadindywidualna
zasada indywidualne poetyki twórców XX-wiecznej awangardy poetyckiej).

Stylizację Mayenowa nazywa pojęciem pokrewnym i pochodnym od stylu. Dotyczy
ono dziś wszystkich struktur semiotycznych. Stylizacja to świadome odwoływanie się
do jakiejś struktury jednorodnej. Odnosząc pojęcie wprost do sztuki, Mayenowa przy-
tacza definicję S.G.Th. Fechnera: „Przez przedstawienie stylizatorskie rozumie się
takie przedstawienie zgodne z określonym kierunkiem w sztuce, które z powodów
istotnych lub nieistotnych odchyla się od natury ponad konieczność”172. Jak wiemy,
stylizacja może dotyczyć gatunku literackiego (jest np. czynnikiem konstytutywnym
dla poematu heroikomicznego, sielanki), czyjegoś stylu indywidualnego, gwary, epoki,
języka itp. W tym szeregu możemy umieszczać ewentualne stylizacje „na klasycyzm”
czy inne style kierunków, epok.

Pojęcia stylu i stylizacji szeroko przeanalizował i wykorzystał do budowy modeli
strategii intertekstualnych Stanisław Balbus w pracy Między stylami. Jego definicja
stylu koresponduje z cytowaną wyżej definicją „nr 3” Mayenowej. (Definicję Balbusa
przytoczyliśmy we wstępie książki.) Z kolei stylizację Balbus definiuje (powołując się
na swe wcześniejsze prace) jako wypowiedź literacką:

której zasadą konstrukcyjną jest podrobienie cudzego stylu, tj. stylu funkcjonującego w świado-
mości społecznej jako „czyjaś własność”, którego reguły można zatem rozpoznać jako „do kogoś
należące”, wtórnie, częściowo i zawsze jednorazowo, ad hoc danego dzieła – przeszczepione na

                                                
170 Tamże, część: Styl, stylizacja, stylistyka.
171 Tamże, s. 327–343.
172 Cyt. za: M.R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna, dz.cyt., s. 354. O stylizacji także: S. Balbus, Pro-

blem stylizacji w poetyce i niektóre zagadnienia stylu poetyckiego, w: Poetyka i historia. Konferencja
teoretycznoliteracka, Wrocław 1968; M. Głowiński, O stylizacji, w: tegoż, Problemy socjologii literatury,
Wrocław 1961; tegoż, O stylizacji, w: tegoż, Style odbioru, Kraków 1977.
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teren, gdzie przebiega projektowana przez utwór i jego historycznoliteracką sytuację komunika-
cja artystyczna; precyzyjna identyfikacja owej przynależności (jej „dokładny adres”) nie jest
przy tym absolutnie konieczna, wystarcza pewien stylistyczny „adres na zewnątrz”, ukierunko-
wanie typu: „to jest czyjeś”, „to zostało skądś wzięte”, wzięte „świadomie” i z mniejszą lub
większą tekstualną ostentacją173.

Jak łatwo zauważyć, nie tylko można mówić w tym kontekście o klasycystycznej
stylizacji, ale właśnie jawi się ona jako przypadek wręcz modelowo ostentacyjny.

Za sprawą książki Stanisława Balbusa Między stylami174 klasycyzm i neoklasycyzm
zyskały nowe ujęcie i nowe narzędzia interpretacyjne. Wyodrębniając 28 strategii in-
tertekstualnych, Balbus powołuje między innymi klasę „jawne naśladownictwo wzo-
rów”, a w jej ramach „naśladownictwo programowe (imitatio)”.

Wszystkie jawne naśladownictwa [definiuje Balbus tę strategię] mimo ogromnego nieraz
zróżnicowania historycznego, pragmatycznego i techniczno-stylistycznego, posiadają ważną ce-
chę wspólną, która pozwala wyodrębnić je jako klasę intertekstualną. Tradycyjny wzór literacki
(utwór, autor, kierunek, prąd, szkoła) jest tu zawsze wskazany ostentacyjnie i wyeksponowany
jako autorytatywny nośnik wartości175.

Związek jest wyraźny, wzór zaś w całości akceptowany; język wzoru traktowany
jest przez naśladowcę jako własny. Ale ta wspólnota językowa nie wyklucza odrębno-
ści i indywidualności artystycznej tekstu („widoczne, ale niedokładne”), aktywnej
kontynuacji (gdyby tego nie było, mielibyśmy do czynienia tylko z epigoństwem, kon-
statuje Balbus). Przyjrzyjmy się bliżej owemu interesującemu nas „naśladownictwu”
w ujęciu Balbusa.

Naśladownictwo programowe (imitatio) „rozwija się w kontekście określonego
programu estetycznego”, a więc mających dyskursywną postać programów, manife-
stów, poetyk normatywnych, których tekst jest – jak mówi metaforycznie Balbus –
„świadom”. To ponawianie określonego typu wzorów, nawiązywanie do konkretnego
obszaru historycznoliterackiego (np. antyku i jego poetyk). Rezultatem tej strategii jest
podtrzymanie „literackiej klasycystycznej wspólnotowej więzi”176, zapewnienie „spójni
kulturowej”, „wspólnego świata kultury” i „wspólnego języka”, „wspólnej wiedzy”,
„wspólnego Świata”. Szczególnie istotne jest podkreślenie dokonane przez autora Mię-
dzy stylami, iż programowe naśladownictwo skierowane jest zwykle ku epokom „chro-
nologicznie odległym” (jak antyk), choć czym bliżej współczesności, przedmiotem
naśladowania stają się też epoki i pisarze bliżsi czasowo naśladowcom, co stopniowo
przeradza się w manierę, obyczaj, etykietę czy epigonizm. Balbus skłania się wszak do
konstatacji, iż programowe naśladownictwo nie przetrwało przewrotu romantycznego,
co stawia pod znakiem zapytania czystość i celowość późniejszych neoklasycyzmów.
Za bardzo ważną cechę strategii naśladownictwa uważa Balbus przejście od tzw.
„ostentacji nawiązań” do „aktywnej kontynuacji”. Ostentacja to niepozostawiające
wątpliwości wskazywanie przez utwór na teren, do którego się odwołuje, na „wspólny
świat”, który tym aktem ocala się przed rozpadem, mimo że sam utwór zachowuje
oryginalność. Kontynuacja to naśladownictwo, które się tylko „wyczuwa”, naśladow-
nictwo polega tu na uczeniu się od doskonałych wzorców warsztatu, adaptacji narzędzi
                                                

173 S. Balbus, Między stylami, dz.cyt.
174 Tamże, rozdz. III, s. 20.
175 Tamże, s. 243.
176 Tamże, s. 247.
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do własnych celów. W historycznym klasycyzmie – dowodzi Balbus – poza celami
dydaktycznymi chodziło głównie nie o przyswajanie danej literaturze, narodowi do-
skonałych wzorów, ale o chęć włączenia się pisarza w „wielki krąg wspólnego świata
kultury śródziemnomorskiej”, w cieszący się autorytetem nurt klasycyzmu europej-
skiego.

Traktowanie klasycyzmu (czy raczej grupy jego normatywnych cech, reprezenta-
tywnych tekstów) jako wyznacznika ponadindywidualnego i wciąż na nowo (i zawsze
trochę inaczej) dziedziczonego (zapożyczanego) stylu wydaje się bardzo przydatne do
naszych badań. Może zastąpić miejsce dogmatycznego tropienia niejako „na siłę” hi-
storycznych poetyk normatywnych w XX wieku.

2.3. Neoklasycyzm historyczny w Europie
i Stanach Zjednoczonych

W niniejszym podrozdziale przypomnimy w dużym skrócie kolejne po klasycyzmie
XVII i XVIII wieku prądy i zjawiska o wyraźnie klasycystycznym charakterze, wystę-
pujące na obszarze „kultury atlantyckiej”, tj. w Europie i na kontynencie amerykań-
skim, a łączone przeważnie – niezależnie od swych nazw własnych – ogólnym mianem
neoklasycyzmu (a czasem neoparnasizmu czy nowego klasycyzmu). Zdecydowaliśmy
się na poniższe opracowanie, jako że zjawiska te stanowią wyraźne i nie tylko intertek-
stualne (bo często inspirujące i polemiczne) odniesienie dla zjawisk neoklasycznych
w liryce polskiej XX wieku.

P a r n a s i z m f r a n c u s k i  pojawił się w 2. poł. XIX wieku177. Za jego prekursora
uważa się późnego romantyka, Teofila Gautiera. Jego tom Emalie i kamee to przykład
czterowierszowych wycyzelowanych miniatur. Spod pióra Gautiera wyszedł progra-
mowy dla parnasistów liryk Sztuka178, jak i słynna przedmowa do powieści Panna de
Maupin (1834), gdzie znajdujemy pochwałę autonomii artysty oraz piękna ponadcza-
sowego, nieutylitarnego: „Prawdziwie piękne [czytamy] jest jedynie to, co nie może
przydać się na nic; wszystko, co użyteczne, jest brzydkie, bo jest wyrazem jakiejś po-
trzeby, a potrzeby ludzi są plugawe i wstrętne, jak ich biedna i ułomna natura”179.

Mistrzem parnasistów był też Theodore de Banville, głoszący kult formy i hasło
„sztuki dla sztuki”, autor Małego traktatu o poezji francuskiej (1872), pełnego kultu
wirtuozerii słownej, oraz tomów Małe ody (1856) i Ody karkołomne (1857). Dla Ba-
nville’a kunsztowna wycyzelowana poezja i jej wyrafinowane intelektualnie tematy
miały być ucieczką od mieszczańskiego, zmaterializowanego i stechnicyzowanego
społeczeństwa, opętanego postępem.

                                                
177 A. Adam (Literatura francuska, t. II, red. A. Adam i in., dz.cyt.) omawia natomiast parnasizm jako

nurt poetycki epoki nazwanej „Kult sztuki i nauki (1850–1880)”, zaś J. Adamski uznaje parnasim za jedno
ze zjawisk nowej liryki wieku XIX (J. Adamski, Historia literatury francuskiej, dz.cyt.).

178 Znajdujemy tam m.in. następujące wskazania: „Tak, dzieło więcej jest wytworne, / Gdy bierzesz
kształty dłoniom twym / Oporne – / Emalię, marmur li czy rym. [...] Przemija wszystko w wieków ciągu, /
Jedyna sztuka wiecznie trwa: / W posągu / Zamarłych stolic życie drga” (przeł. A. Lange).

179 T. Gautier, Panna de Maupin, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1958, s. 52.
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Philippe Van Tieghem wymienia jako główne („utarte”) cechy parnasistowskiej
doktryny: „Obojętność wobec użyteczności społecznej czy moralnej, kult czystego
piękna, nienawiść do poezji nazbyt rozluźnionej, bo uczuciowej nazbyt powierzchow-
nie”. Ale zaraz też dodaje – jako wyróżniające – właśnie intelektualne tematy: „nauka,
filozofia, historia erudycyjna, filologia, dokumentacja religijna”180.

Poezje antyczne (1852) oraz Poezje barbarzyńskie (1862) Charles’a Leconte’a de
Lisle’a (tłumacza Iliady i Odysei, wielkiego erudyty) otwierają nurt parnasistowski
wraz ze zbiorową, programową publikacją Parnasse contemporain181 (w kolejnych
latach ukazywały się następne tomy).

Główne cechy poetyki parnasizmu zawiera właśnie twórczość de Lisle’a182. To
bezosobowość, rezygnacja z tematyki osobistej na rzecz obiektywizmu (tzw. obiekty-
wizacja liryzmu) i erudycji, tematyczne inspiracje starożytnością helleńską, jak i mita-
mi biblijnymi, germańskimi, chrześcijańskimi, celtyckimi, indyjskimi i innymi. Wiersz
przybiera bardzo (dla krytyków: za bardzo) regularną, bogatą, ale finezyjnie dopraco-
waną, zwartą formę. Jak pisze Lanson, „forma jest [...] nienaganna: klasyczna, podkre-
śla architektoniczną konstrukcję, operuje symetrią, nie ma żadnych osobliwości wersy-
fikacyjnych; pewna monotonia, doskonale harmonizuje z niewzruszoną postawą poety
i powagą tematów”183. Lanson używa też pięknej metafory: ta poezja ma „blask, kon-
systencję, ciężar marmuru”, w którym to obrazie można dopatrzyć się komplementu,
jak i zalążka późniejszej linii bezwzględnej krytyki parnasistów (poezja zimna, ciężka
– jak marmur – „sztuka dla sztuki”). Interesująca z punktu widzenia ocen współczesne-
go klasycyzmu wydaje się też analiza samej twórczej osobowości Leconte’a de Lisle’a
dokonana przez Lansona. Zdaniem badacza to człowiek zrozpaczony, smutny, ze
„zbolałą duszą”, ale któremu udaje się maskować to uogólnieniami stanów duchowych,
„ukrywać te uczucia za zwątpieniami i rozpaczą całej ludzkości”, „przedstawiać [...]
wszystkie postacie, jakie przybierała tęsknota ludzkości za ideałem”184, stąd tematycz-
na materia: legend, mitów, bogów, uniwersalnych postaci, którymi można opisywać
swoje stany uczuć (odpowiada to ważnej w późniejszym neoklasycyzmie liryce ma-
sek).

Podobne wartości neoklasycystyczne niesie parnasizm w wykonaniu Sully-
-Prudhomme’a, autora tomów Stance i poematy (1865), Samotność (1869), Próżne
czułości (1875), aczkolwiek więcej w nim jeszcze chłodu uczuć, więcej uogólnień
o charakterze filozoficznym. O poemacie Zenit Lanson mówi, że staje się dydaktyczny
i nabiera wręcz oschłego toku prozy naukowej.

Z kolei Michel Décaudin185 za ukoronowanie poetyki parnasistowskiej uważa twór-
czość José Marii de Heredii, który w 1893 roku wydaje Trofea, zbiór 118 sonetów,
a potem Legendę wieków (Légende des siecles); poezja jego zawiera liczne nawiązania

                                                
180 Ph. Van Tieghem, Główne doktryny literackie we Francji, dz.cyt., s. 260.
181 Tytuł nawiązuje ponoć do zbiorowych wydań poezji w wieku XVI, zwanych „Parnasami” (por.

A. Adam, podrozdz.: Parnasim, w: Literatura francuska, red. A. Adam i in., dz.cyt.
182 Leconte de Lisle formułował doktrynę w przedmowach do swych Poezji antycznych (1852) oraz

Poematów i poezji (1855), a także w rozprawach zamieszczanych w „La Revue Européenne”.
183 G. Lanson, P. Tuffrau, Historia literatury francuskiej w zarysie, dz.cyt., s. 548.
184 Tamże, s. 546.
185 M. Décaudin, Poezja od 1880 do 1900, w: Literatura francuska, red. A. Adam i in., dz.cyt., t. II, cz.

IV: Różne drogi nowoczesności, s. 337.
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do mitów, prezentuje wielką erudycję, wyszukane słownictwo, także w kwestii rymu,
rytmu, kompozycji, układu obrazów.

(Inni parnasiści to: Catulle Mendes, Louis Xavier de Ricard, Leon Dierx, Francois
Coppée, Louis Ménard. Z parnasistami występowali też Mallarmé i Verlaine – później-
si symboliści186.)

Parnasizm nie należał nigdy do nurtów szczególnie rozumianych czy lubianych. Już
współcześni atakowali go187, stawał się synonimem „złego” klasycyzmu (nie klasycz-
ności, ale „klasycystyczności” właśnie). Trafnie ujął to Adamski: „Wkrótce jednak
parnasistowskie rygory okazały się przeszkodą raczej niż pomocą na drodze rozwoju
poezji; rygor języka logicznego, jasnego i precyzyjnego wydał się ucieczką od marze-
nia, rezygnacją z dociekania tajemnicy świata w imię doskonałości formy”188.

„S z k o ł ą  r o mań s k ą” nazywa się opozycyjną wobec symbolizmu grupę, której
celem jest powrót do francuskiej tradycji narodowej i klasycznych form poetyckich189.
Założył ją pod koniec XIX wieku Jean Moréas wraz z Charlesem Maurrasem, Mauri-
ce’em De Plessys, Raymondem de La Tailhede, Ernestem Raynaudem. Henri Peyre
złośliwie stwierdza, że szkoła romańska „jest czasami nadal uznawana przez history-
ków za coś, co rzeczywiście istniało”190. W istocie, nie ma na przykład jej omówienia
u Lansona, jest mała wzmianka u Antoine’a Adama. Paradoksalnie: najwięcej uwagi
poświęca jej właśnie Peyre, wykpiwając jako nieudaną emanację neoklasycyzmu.

„A c t i o n  F r a n ç a i s e” jest również efemeryczną, późniejszą grupą skupioną wo-
kół Maurrasa i pisma „Action Française” (między innymi Alfred de Tarde, Henri Mas-
sis, Pierre Lasserre, Jean-Marc Bernard, Leon Daudet). Jeśli uznać jej „neoklasycz-
ność”, to prezentuje neoklasycyzm o podłożu reakcyjno-politycznym. Istotą doktryny
neoklasycznej jest tu poprzedzenie odnowy literatury odnową polityczną w duchu na-
cjonalizmu, następnie odrzucenie wszelkiego „barbarzyństwa” w postaci nowych ten-
dencji w literaturze, takich jak symbolizm, unanimizm, anarchizm. Nowa sztuka była
przecież rewolucją artystyczną, a więc krewną rewolucji społecznej czy komunistycz-
nej, a wszystkie zagrażały wartościom tradycyjnym i uniwersalnym. Maurras jest za
restytucją monarchii, silnym Kościołem utrzymującym społeczny ład, a zwłaszcza
przeciw nowej sztuce jako niosącej anarchię i chaos191. Neoklasycyzm (terminu tego
używają, owszem, publicyści „Ligue d’Action Française”) jest więc raczej znakiem

                                                
186 Należy pamiętać, iż Parnas nie był tak jednolity: W jego ramach działała grupa tworząca w duchu

sztuki ludowej i realizmu („grupa Batignolles”: François Coppée, Emil Blémont, Albert Mérat, Leon Val-
de) czy później – kultu życia jako tematu autentycznego (codzienne życie, biedni ludzie) w odróżnieniu od
ortodoksyjnego parnasizmu (tzw. „Grupa żyjących”, z Blémontem na czele). Por. Literatura francuska,
red. A. Adam i in., dz.cyt., s. 275–276.

187 Por. A. Mazur, Parnasizm w poezji polskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku, dz.cyt., s. 275.
188 J. Adamski, Historia literatury francuskiej, dz.cyt., s. 240.
189 Wykład doktryny znalazł się w: Ch. Maurras, L’Avenir de l’itelligence (Przyszłość rozumu), Paris

1905; tegoż, Romantisme et révolution, Paris 1922; tegoż, L’allée des philosphes, Paris 1924.
190 H. Peyre, Co to jest klasycyzm?, dz.cyt., s. 329.
191 Jak złośliwie pisze T.E. Hulme: „Jeżeli zapytać człowieka z pewnego środowiska o to, czy wyżej

stawia klasyków, czy romantyków, to z odpowiedzi można wywnioskować, jakie są jego przekonania
polityczne” (T.E. Hulme, Romantyzm i klasycyzm, przeł. M. Szpakowska, w: Nowa Krytyka. Antologia,
wyb. H. Krzeczkowski, Warszawa 1983, s. 18).
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umacniania wartości narodowych i prawicowych niż helleńskich192. Peyre traktuje ich
chyba jednak zbyt surowo, pisząc, iż gloryfikowanie klasycyzmu służyło im głównie
w ramach protestowania przeciw teraźniejszości: „wykorzystać wiek XVII, żeby zohy-
dzić «bezmyślny wiek XIX»”193.

P a u l  V a l é r y  to wielka, „jednoosobowa instytucja” XX-wiecznego neoklasycy-
zmu.

Według Lansona194 autor Młodej Parki jest czołowym reprezentantem „intelektuali-
zmu”, kierunku całkowicie przeciwstawnego silnemu wówczas nadrealizmowi, to
symbolizm Mallarmego ujęty w karby intelektu, abstrakcji.

Na czele XX-wiecznych neoklasyków stawia Valéry’ego Henri Peyre. Twierdzi, iż
autor Cmentarza morskiego „jest spadkobiercą XVII wieku”195, ale nie mieści się
w „bezkrwistym neoklasycyzmie” swojego czasu, wiązanym z nazwiskiem Maurrasa,
czy z wcześniejszym parnasizmem, w ogóle wyrasta poza ciasną doktrynę”196.

Hugo Friedrich w Strukturze nowoczesnej liryki197 widzi dwie linie wyznaczające
rozwój poezji XX wieku, a zarazem dwa skrajne jej bieguny. Zwie je „świętem inte-
lektu” i „klęską intelektu”; za pierwszą etykietą kryje się zdanie Valéry’ego właśnie198,
za drugą – zdanie Bretona, wodza surrealizmu199. W tym sensie Valéry jest wręcz pa-
tronem nie tyle nurtu czy kierunku, ale sumy postaw opowiadających się przeciw dyk-
tatorskiej wyobraźni, alogiczności, hermetyzmowi nowoczesnej liryki; postaw optują-
cych za intelektualizmem, logiką, dyscypliną twórczą, zrozumiałością, ale wymagają-
cych wysiłku rozumu. Zastrzega wszakże Friedrich, że oba typy poezji spotykają się
w chęci bycia tworem autonomicznym i skupionym na samym sobie, łączy je „odwrót
od normalnej przedmiotowości”, „porzucenie ludzkiej perspektywy na rzecz wielkiej
realności” czy „wielkiej abstrakcji”200.

Valéry chętnie wypowiadał się na temat poezji, budując najsłynniejszą chyba w XX
wieku kontynuację programów wielkiego klasycyzmu. Czynił to (między 1895 a 1925
rokiem) w swych esejach, zwłaszcza we Wstępie do metody Leonarda da Vinci, Za-

                                                
192 Jerzy Adamski nazywa Maurrasa „postacią złowrogą”, ale „indywidualnością wybitną, talentem

niepoślednim” (J. Adamski, Historia literatury francuskiej, dz.cyt., s. 309). Historyk europejskiego faszy-
zmu, Roger Eatwell, omawia szeroko działalność AF jako reakcyjno-konserwatywną i faszystowską –
w tym obszarze ruch Maurrasa ma duże „sukcesy” w latach 1919–1940, a on sam jest niekwestionowanym
autorytetem skrajnej prawicy. Eatwell podkreśla, przy oczywistej negatywnej kwalifikacji ideologii, iż AF
skupiała „bardzo utalentowanych intelektualistów” (R. Eatwell, Faszyzm. Historia, przeł. T. Oljasz, wstęp
M. Zmierczak, Poznań 1999, s. 257–277). Pamiętać wszak należy, że Maurras stał się w długim okresie
ważnym i skutecznym politykiem reakcyjnej prawicy, włączając w to działalność bojówek Camelots du
Roi (osiągnęły znaczne sukcesy w walce z lewicą), po zajęciu Francji Maurras został zwolennikiem Vichy;
po wojnie był za to sądzony i więziony.

193 H. Peyre, Co to jest klasycyzm?, dz.cyt., s. 255.
194 G. Lanson, P. Tuffrau, Historia literatury francuskiej w zarysie, dz.cyt., rozdz.: Valéry.
195 H. Peyre, Co to jest klasycyzm?, dz.cyt., s. 267.
196 Tamże, s. 254.
197 H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX wieku do połowy XX wieku, przekł.

i wstęp E. Feliksiak, Warszawa 1978.
198 „Wiersz powinien być świętem intelektu” (P. Valéry, Oeuvres, Paris 1957–1960, cyt. za:

H. Friedrich, dz.cyt., s. 198.
199 „Wiersz powinien być klęską intelektu” (A. Breton, w: „Revue surrealiste” 1929, cyt. za: H. Fried-

rich, dz.cyt., s. 198).
200 H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki, dz.cyt., s. 199.
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gadnieniach poezji, Poezji i myśli abstrakcyjnej, W sprawie Adonisa, Sytuacji Baude-
laire’a, w dziennikach zwanych Zeszytami, w prozie artystycznej Wieczór z Panem
Teste.

W eseju W sprawie Adonisa Valéry podaje i omawia punkty „programu”:
● precyzja i styl są tym niezbędniejsze, im bardziej temat, „cel, który ścigamy, jest

ulotny i niespokojny”201,
● zachodzi konieczność nakładania sobie przez poetę dobrowolnych więzów (Va-

léry – odpowiednio do nakazów Boileau – stał się perfekcjonistą składni, strofiki, ry-
mów): „te wymagane ilości, przyjęte liczby, rymy, ustalone formy, cały ten raz na zaw-
sze narzucony i przeciwstawiający się nam przymus ma w sobie jakieś własne i nasy-
cone filozofią piękno”202,

● wielka jest rola wysiłku w zmaganiu się z materią słowną i intelektualną (por. Ho-
racy w Liście do Pizonów); to miara wartości dzieła, trzeba pracować tak i w takim
materiale, aby czuć opór materii, zmagać się z nią: „Sto posągów z gliny, choćby ule-
pione były najdoskonalej, nie przekaże naszemu umysłowi wielkiej idei tak, jak jeden
tylko, tej samej piękności, ale marmurowy”203,

● podstawowa i niezbędna jest w procesie twórczym rola doświadczenia i intelektu,
zamiast natchnienia czy intuicji („Bogowie dają nam łaskawie i bez wysiłku jakiś jeden
wiersz, ale do nas już należy skomponować następny, który by współbrzmiał z pierw-
szym i nie był niegodny swojego starszego, w nadprzyrodzony sposób zrodzonego
brata. Wszystkie zasoby doświadczenia i umysłu zaledwie starczą, żeby mógł się rów-
nać temu pierwszemu wierszowi”204),

● poezja uczona (w innych miejscach nazywana poezją intelektu, intelektualną) to
„sztuka głębokiego sceptycyzmu” – wobec własnej pracy, dokonań innych, tradycji
literackiej,

● na materię dzieła składa się także jego pretekstowość, tajemnica, instynkt twórcy,
„mglista głębia” (por. je ne sais quoi Bouhoursa), z której poeta uczyni sobie pokarm
dla umysłu: „Istotę dzieła tworzą te jakieś nie dające się określić okoliczności, tajemni-
cze spotkania, fakty”205.

Doniosłość neoklasycyzmu Valéry’ego trafnie ujął Maciej Żurowski we Wstępie do
polskiego wydania Poezji wybranych; to: „jedyna w swoim rodzaju refleksja nad trady-
cją klasycyzmu i ewolucją myśli naukowej od czasów Odrodzenia po najnowsze try-
umfy matematyki i fizyki”206. Podkreślmy tu, że autor Młodej Parki stał się też szybko
autorytetem literackim w Europie okresu międzywojennego, symbolem europeizmu i
unii intelektualnej (por. twórczość i wspomnienia Jarosława Iwaszkiewicza).

P a u l  C l a u d e l  to druga obok Valéry’ego postać francuskiej poezji XX wieku
uważana za reprezentatywnego współczesnego neoklasyka. Jego klasycyzm – paradok-
salnie – wyrasta z katolicyzmu pisarza, zainteresowania Biblią, łaciną, tekstami litur-
gicznymi. Zastępują one inspiracje antyczne, ewokując własny „klasycyzm tematu”.

                                                
201 P. Valéry, W sprawie „Adonisa”, w: tegoż, Estetyka słowa. Szkice, przeł. D. Eska i A. Frybesowa,

wyb. A. Frybesowa, wstęp M. Żurowski, Warszawa 1971, s. 122.
202 Tamże, s. 128.
203 Tamże, s. 125.
204 Tamże, s. 129.
205 Tamże, s. 130–131.
206 M. Żurowski, Wstęp, w: P. Valéry, Poezje wybrane, wyb. i opr. M. Żurowski, Warszawa 1980.
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Drugi wyróżnik klasyczności jego twórczości (zwłaszcza tomu Pięć wielkich ód z do-
łączeniem Procesjonału na powitanie nowego stulecia, 1910) to długi, dyskursywny
wers, skłonność do retoryki. Peyre pisze: „Klasycyzm Claudela jest równie istotny
i głęboki [jak Valéry’ego – AK], choć mniej widoczny”207.

Spod pióra Claudela wyszła bardzo ciekawa definicja klasycyzmu, zogniskowana
na trzech pryncypiach normatywnych: dyscyplinie, umiarze i nieustannym doskonale-
niu.

Nie wiem [pisze Claudel] czy można mówić o ideale klasycznym, czy o doktrynie klasycz-
nej. Ale sądzę, że istnieje dyscyplina klasyczna. Podstawową zasadę wyraża maksyma, która słu-
ży za tytuł jednej z bajek la Fontaine’a: „Niczego w nadmiarze”. Znaczy to, że w powstawaniu
dzieła sztuki rozsądek, inteligencja, troska o porządek i proporcje, staranne dążenie do zamierzo-
nego celu odgrywają tak ważną rolę jak wyobraźnia w ścisłym znaczeniu słowa. Najpewniejszą
rzeczą, którą można powiedzieć o pięknie, jest stwierdzenie, że polega ono na właściwej kompo-
zycji, i że wyczucie umiaru, zresztą nie dające się określić w szkolarskich formułach, jest ukoro-
nowaniem uzdolnień artysty i bez takiego wyczucia żadne jego zalety nie mają znaczenia – gust
to francuski synonim Mądrości. Początkiem sztuki klasycznej jest moment, kiedy artysta zaczyna
się interesować swoim dziełem bardziej niż sobą208.

I ma ży z m uznać można za anglosaską gałąź dwudziestowiecznego neoklasycy-
zmu, i to gałąź potężniejszą od francuskiej. Członkowie ugrupowania to: Thomas Er-
nest Hulme, John Gould Fletcher, Frank Stuart Flint, Edward Storer, Allen Upward,
Ezra Loomis Pound, David Herbert Lawrence, Richard Aldington, Hilda Doolittle,
Amy Lowell, „wczesny” William Carlos Williams. Sympatyk i kontynuator – T.S.
Eliot.

Podstawowa dla teorii imażyzmu koncepcja czystego obrazu, od której pochodzi
nazwa kierunku, jak i nakaz wyzbycia się metrum i rymu wydają się dalekie od dzie-
dzictwa Boileau, jak i parnasizmu. A jednak imażyzm zawiera ważne punkty stanowią-
ce twórcze kontynuacje klasycznej normy. Dojrzałą formą programu jest tekst Pounda
Rzut oka za siebie (1918, w tomie Pavannes and Disions)209.

Wiosną lub na początku lata 1912 roku H.D. [Hilda Doolittle – AK], Richard Aldington i ja
[Pound pisze w Rzucie oka za siebie] stwierdziliśmy, że zgadzamy się co do następujących trzech
zasad:

1. Należy bezpośrednio traktować „rzeczy” zarówno subiektywne, jak i obiektywne.
2. Należy bezwzględnie rezygnować z każdego słowa, które nie przyczynia się do prezenta-

cji.
3. Co się tyczy rytmu, należy komponować w zgodzie z frazą muzyczną, a nie rytmem me-

tronomu210.

W dalszej części szkicu Pound dodaje kolejne zasady: (1) żadnych przymiotników,
unikać abstrakcji; (2) obraz jako intelektualno-emocjonalny kompleks; (3) lepiej stwo-

                                                
207 H. Peyre, Co to jest klasycyzm?, dz.cyt., s. 267.
208 Odpowiedź na ankietę „Paris-Journal” w 1910 roku, cyt. za: H. Peyre, Co to jest klasycyzm?,

dz.cyt., s. 267.
209 Składają się na niego krótsze fragmenty, w tym A Few Don’ts by an Imagiste, opublikowany

w marcowym numerze „Poetry” z 1913 roku – pierwszy program imażystów. Zaś w październiku poprzed-
niego roku Pound wydał swój tom Ripostes, zamieszczając na końcu pięć wierszy Hulme’a (tam też po raz
pierwszy, w towarzyszącej wierszom nocie, użyta zostaje nazwa imagiste).

210 E. Pound, Rzut oka za siebie, przeł. L. Engelking, „Literatura na Świecie” 1985, nr 1.
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rzyć w życiu jeden dobry obraz niż napisać mnóstwo wielotomowych dzieł; (4) ćwi-
czyć różne formy, naśladować jak malarze, by dojść do mistrzostwa.

W 1913 roku sam Pound ogłasza w „Poetry” szkic Tradycja, będący także rodzajem
ars poetica, jak i ważkim dla neoklasycyzmu dokumentem programowym. „Tradycja
to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują” – tak brzmi już pierwsze
zdanie211. Dalej Pound wskazuje jako dwa główne źródła poezji europejskiej meliczną
lirykę starożytnych Greków oraz poezję Prowansji. Nakazuje uczyć się z najlepszych
wzorów, szukać w nich inspiracji, ale – i to najdonioślejszy fragment tekstu – krytykuje
„imitację”: „powierzchowna imitacja nie przynosi wielkiego pożytku, gdyż imitacja
jest naprawdę przydatna jedynie o tyle, o ile oznacza dokładniejszą obserwację lub
próbę dokładniejszego studiowania pewnych sił poprzez rezultaty ich działania”212.

Kwestia owej „imitacji” stanowi jeden z kluczy do zrozumienia poezji Pounda,
szczególnie zaś dzieła jego życia, monumentalnego i nieukończonego cyklu Cantos.
W imitacji tkwi też istota popularności metody Pounda u bliższych i dalszych kontynu-
atorów (od Eliota po Rymkiewicza czy Niemojowskiego). Pound jest chorobliwym
wręcz erudytą, ale nie imitatorem czy zwykłym kompilatorem. Nie mogąc żyć ni two-
rzyć bez tradycji, czyni z niej swoisty język, kod, którym mówi o wszystkim, nie tylko
o współczesności, ale i o sobie samym. Tradycja to medium między nadawcą i odbior-
cą, między teraźniejszością a przeszłością, teraźniejszością a przyszłością, teraźniejszo-
ścią a teraźniejszością. Dlatego przeważnie obraz poetycki budowany jest z tzw. cytatu
kulturowego.

Program Pounda wiąże się też z ukształtowanym w latach 1914–1920 tzw. w o r t y -
c y z me m, jako następnym wcieleniem imażyzmu. Wortycyzm zawdzięcza nazwę
Poundowi – to koncepcja w i r u  (vortex) jako siły twórczej213. Obrazy są puszczane
w ruch za sprawą tej siły jakby magnetycznej, witalnej, nie do końca definiowalnej.
Wortycyzm, choć był krokiem ku awangardzie, nie odrzucał tradycji, przeciwnie, jak
piszą Andrzej Kopcewicz i Maria Sienicka:

Wortycystyczne poszukiwania nowych kanonów sztuki przebiegały w duchu rewerencji dla
tradycji i szacunku dla geniuszy przeszłości. Podobnie jak strukturę dzieła sztuki, wortycyści
traktowali symultanicznie przeszłość, ponieważ mogła mieć ona sens dla teraźniejszości i przy-
szłości jedynie jako kategoria ponadczasowa. Głównym zadaniem wortycystów było więc
wprowadzenie sił tradycji w wirujący ruch impulsów twórczych i zużytkowanie zmodyfikowa-
nych, a nawet przekształconych zdobyczy dawnych mistrzów w kontekście nowoczesności214.

W wortycyzmie liczy się konkret, ale konkret kulturowy, łączony w tzw. ideogra-
my:

„ideogramatyka” polega tu na ściągnięciu, zestawieniu, skupieniu, zebraniu pewnej liczby różno-
rodnych elementów w taki sposób, aby ich  „esencjonalne” sensy współtworzyły znaczenie syn-
tetyczne i uniwersalne, które nigdy nie osiągałoby poziomu abstrakcyjnego uogólnienia

                                                
211 Tegoż, Tradycja, przeł. L. Engelking, tamże.
212 Tamże.
213 Główną postacią był Wyndham Lewis (malarz, pisarz), innymi: Henri Gaudiera-Brzeska (plastyk),

George Antheil (muzyk); wortycyzm odbił się też na poezji Pounda i Eliota.
214 A. Kopcewicz, M. Sienicka, Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie. Wiek XX, War-

szawa 1982, s. 32.
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 – podsumowuje to zagadnienie autor wyboru i posłowia do polskiego wydania Pieśni,
Andrzej Sosnowski215. Stąd też dorobek poetycki Pounda przypomina słownik pełen
trudnych słów, dziwnych cytatów, mało znanych tytułów i mitów. Ale za tym mozai-
kowym obrazem świata kryje się też ogólniejsze przesłanie i pisarska świadomość
nieodwracalności rozpadu tradycji i kultury, której nie da się już odbudować jako
optymistycznej całości, w jaką wierzyli, w której żyli pisarze Wielkiego Klasycyzmu.
Został stos gruzu, labirynt fragmentów – neoklasyk nie może go opuścić, ale nie widzi
już szansy ponownego scalenia, nawet mając „plany” w postaci dawnych poetyk, wzo-
rów, idei.

Eliot we Wstępie do Poezji wybranych Pounda podkreśla „prawdziwą oryginalność”
tego pisarza, polegającą na sięganiu nie tylko do życia, ale i do literatury:

Istnieje dość powierzchowny sprawdzian, który mówi, że poeci oryginalni sięgają do życia,
poeci wtórni zaś do „literatury” [...] zwyczajne życie zwyczajnych kulturalnych ludzi jest mie-
szaniną życia i literatury. Dla ludzi wykształconych literatura może być życiem, a życie literaturą
– w dobrym i złym sensie216.

Tak scharakteryzowany typ poezji – na styku imitacji i oryginalności, które się
w tym wypadku nie wykluczają – jest istotny dla zbudowania jednego z modeli nowo-
czesnego klasycyzmu.

T . S .  E l i o t  to pisarz, który wyjątkowo silnie wpłynął na poszukiwaczy nowej
klasycystycznej dykcji w różnych krajach. Autor Czterech kwartetów potwierdził XIX-
-wieczną i awangardową nieufność do klasycystycznych dogmatów ładu, harmonii,
stosowności, odżegnał się od parnasizmu, jak i zasad ukazywania idealizowanej natury,
szukania utopii w fizycznym świecie; stawiał jednak nadal na intelektualizm, erudycję,
ale też nie zamykał się na osiągnięcia symbolizmu, awangardy (wiersz nieregularny,
asocjacjonizm, elipsy, język potoczny); a przy tym udowodnił żywotność, funkcjonal-
ność w świecie poetyckim dawnych mitów, archetypów, toposów, uczył nowoczesnej
metody kulturowego kolażu, „cudzej mowy”, ponowień. „Fragmentaryczność jest [...]
zasadą poezji Eliota [...] są to montaże z odłamków najróżniejszego pochodzenia, nie
ma mowy o przyporządkowaniu ich konkretnemu czasowi i miejscu” – konkluduje
Hugo Friedrich w Strukturze nowoczesnej liryki217. Poezja jest jednak dla Eliota przede
wszystkim domeną intelektu, obszarem pozbawionym subiektywizmu i emocji, zorga-
nizowanym zaś poprzez dobór tzw. obiektywnych korelatów (objective correlative), to
jest precyzyjnych odpowiedników myśli.

Koncepcja literatury według Eliota wyrażona została przez niego w kilku esejach,
między innymi Tradycja i talent indywidualny (1917) oraz Kto to jest klasyk (1944).
W pierwszym z nich wyraził zasadę depersonalizacji (bezosobistości – impersonality)
i tradycjonalizmu jako przeciwieństwa zarówno pełnej oryginalności, jak i całkowitego
naśladownictwa. Pisał:

                                                
215 E. Pound, Pieśni, wyb. i posłowie A. Sosnowski, przeł. L. Engelking, K. Kozioł, A. Sosnowski,

A. Szuba, Warszawa 1996.
216 T.S. Eliot, Ze wstępu do „Poezji wybranych” Ezry Pounda (1928), przeł. K. Boczkowski, „Literatu-

ra na Świecie” 1985, nr 1.
217 H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki, dz.cyt., podrozdz.: T.S. Eliot, s. 274.
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Zmysł historyczny wymaga od autora nie tylko tego, żeby w kościach czuł swoją współcze-
sność, ale odczucia, że całość literatury europejskiej, od Homera począwszy, i z nią również lite-
ratura ojczysta współistnieją jednocześnie i składają się na ład współistniejący218. [I dalej:]
W konsekwencji takie życie [polegające na zdobywaniu świadomości przeszłości – AK] jest cią-
głym wyrzeczeniem się swojego aktualnego „ja” na rzecz czegoś, co jest więcej warte. Rozwój
artysty to bezustanne poświęcanie samego siebie i stała zagłada swojej osobowości219.

W słynnym eseju Kto to jest klasyk obok systematyzacji i definicji znaczeń termi-
nów „klasyk”, „klasycyzm” dawał też Eliot wskazówki dla współczesnych pisarzy,
chcących wejść na drogę umiejętności i sławy dawnych mistrzów, być „klasykiem
uniwersalnym” (a nie tylko „autorem klasycznym”).

Aby spełnić wysokie wymagania uniwersalności i dojrzałości, pisarz (poeta) powi-
nien osiągnąć: dojrzałość języka (języka współczesnego, który doskonali w sferze wy-
razu, brzmienia, składni, zwięzłości, precyzji sensu), dojrzałość umysłu (intelektu-
alizm), dojrzałość obyczaju (Eliot słabo to wyjaśnia, chodzi zapewne o moralne doce-
re), dojrzałość pospolitego stylu, szerokość i uniwersalność tematu („wiele obejmuje”),
pojemność, „znajomość historii co najmniej jednego innego narodu o wysokiej cywili-
zacji, i to narodu cywilizacji na tyle pokrewnej, że wpłynęła na naszą i częściowo z nią
się złączyła” (dla Europejczyków jest to starożytna Grecja i Rzym), ciągłe „przykłada-
nie” do siebie „miary klasycznej” (odnoszenie się, porównywanie do mistrzów, np.
Wergiliusza), by nie popaść w „prowincjonalizm”220.

Ale zarazem Eliot nie daje żadnemu współczesnemu językowi szans na osiągnięcie
stopnia uniwersalizmu łaciny, żaden też język nie wyda już klasyka na miarę Wergiliu-
sza. W tym sensie mamy do czynienia z Eliotowskim marzeniem neoklasycznym, tęsk-
notą za jednością kultury (i literatury) europejskiej, za owym „tym samym strumieniem
krwi”, krążącym w jej ciele.

Do tego sprowadza się też główne przesłanie poezji Eliota neoklasyka, który jest
zarazem głosicielem katastrofizmu kulturowo-cywilizacyjnego: świat jest zagrożony
cywilizacyjną i duchową pustynią, człowiek zaś to podmiot wydrążony, rozbity, banal-
ny. Nadzieja tli się w odrodzeniu poprzez tradycję, mity, toposy, religie – ale to anti-
dotum jest już nieodwracalnie przemieszane, króluje brak harmonii, mozaika. Niemniej
język kultury jest jedynym wartościowym kodem, jakim ludzie mogą się jeszcze poro-
zumieć, godnie i głośno zaznaczyć swój ślad221.

„O d r o d z e n i e  k l a s y c z n e ”  T h o ma s a  E r n e s t a  H u l me’a222 jest mniej
znanym i nieco „tajemniczym” wkładem w budowę nowego klasycyzmu.

                                                
218 T.S. Eliot, Tradycja i talent indywidualny, w: tegoż, Szkice literackie, red., wyb., przedm. i przypisy

W. Chwalewik, przeł. H. Pręczkowska, M. Żurowski, W. Chwalewik, Warszawa 1963, s. 3.
219 Tamże, s. 6.
220 T.S. Eliot, Kto to jest klasyk, w: Szkice literackie, dz.cyt., s. 202–221.
221 Na temat recepcji T.S. Eliota w Polsce por. J. Dudek, T.S. Eliot a poezja polska (z dziejów recepcji),

w: tejże, Poezja polska XX wieku wobec tradycji, Kraków 2002.
222 T.S. Hulme – filozof, estetyk, 1883–1917. W 1908 roku założył w Londynie Klub Literacki, funda-

ment imażyzmu. Zginął w 1917 roku koło Nieuport na froncie we Francji (Hulme poszedł na wojnę na
ochotnika, bronił w prasie militarystycznej ideologii, gdyż miał poglądy prawicowe, co jego zdaniem było
właściwością postawy klasycznej, w przeciwieństwie do romantycznej, tj. demokratycznej, rewolucyjnej);
por. H. Read, Introduction, w: T.E. Hulme, Speculations. Essays on humanism and the philosophy of art,
ed. by H. Read, London & New York 1987, s. x–xi, I wyd.: 1924. Pozostawił niewiele wierszy i esejów
(wyd. pośmiertnie). Opracowania dot. Hulme’a: M. Roberts, T.E Hulme, London 1938; A.R. Jones, The
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Esej manifest Hulme’a zatytułowany Romanticism and Classicism (1913), wydany
został w 1924 roku, kilka lat po śmierci autora (1917), wraz z innymi pracami, przez
Herberta Reada w tomie Speculations223, ale znany był wcześniej w maszynopisie,
m.in. Eliotowi i Poundowi. Tekst Hulme’a jest programem odrodzenia klasycznego,
zawierającym też próbę oglądu i oceny rywalizacji dwóch nadprądów w mijającym
(XIX) i na początku nowego stulecia, jak i – przede wszystkim – proroctwem na temat
kierunków rozwoju poezji w XX wieku. Jak pisze we wstępie do Speculations ich wy-
dawca, Herbert Read:

He was not, by design, a systematic thinker. He was, in one sense at least, a poet: he preferred
to see things in the emotional light of a metaphor rather than to reach reality through scientific
analysis. [I dalej:] he had advanced the ideals of a new generation224.

Taki sposób wykładania programu (właściwy wszakże esejowi, a tym jest formalnie
dzieło Hulme’a) mało przypomina estetyki klasyczne z poprzednich wieków, a jednak
to właśnie tekst Hulme’a – z braku innych, bardziej normatywnych – wypada uznać za
jedną z najbardziej wyrazistych doktryn klasycystycznych w XX wieku, obok esejów
Valéry’ego.

Podobnie jak parnasiści czy Maurras, Hulme postrzega nowy klasycyzm jako reak-
cję na „wybryki” romantyzmu, prowadzące sztukę, ale i cały humanizm na manowce.
Hulme widzi specyfikę i „zło” romantyzmu w wyobraźni (imagination), zaś antidotum
na romantyczną chorobę w... fantazji (fancy).

Zaczyna wszakże od ogólniejszych uściśleń, dotyczących historii ścierania się nad-
prądów. Romantyzm to „idea wolności”, „nieskończone możliwości człowieka”, któ-
rym trzeba dać szanse rozwoju, to burzenie porządku, nowa religia postępu. Klasycyzm
stanowi przeciwieństwo. Tu: „Człowiek jest wyjątkowo niezmiennym i ograniczonym
zwierzęciem, którego natura jest absolutnie stała”, to „ocembrowana studnia”225, coś
skończonego i ustalonego, więc pożądanego, bo tylko rygory trzymają człowieka
w ryzach. Dlatego – zdaniem Hulme’a – Kościół zawsze przyjmował pogląd klasycz-
ny, romantyzm dochodził do wniosku, że człowiek jest bogiem, wierzył w Niebo na
ziemi. Romantyzm, zdaniem filozofa, jest już – w chwili pisania przez niego eseju –

                                                
Life and Opinions of T.E. Hulme, London 1960; R. Przybylski, Manifest klasyczny T.E. Hulme’a, w: tegoż,
To jest klasycyzm, dz.cyt.

223 T.E. Hulme, Speculations, London 1924. Potem Read wydał jeszcze Notes on Language and Style
(London 1929). Sam Hulme napisał zaledwie pięć wierszy (!), opublikował je potem Pound w swoim tomie
(patrz wyżej). Ale to właśnie wiersz Hulme’a Jesień uważany jest za pierwszy, programowy tekst imaży-
styczny:

JESIEŃ
Szczypta chłodu jesienną nocą –
Wyszedłem z domu
I zobaczyłem jak rudy księżyc przechyla się przez płot
Niby rumiany farmer.
Nie przystanąłem, żeby zagadać, tylko skinąłem głową.
A dookoła były smutne gwiazdy
O bladych twarzach miejskich dzieci.
(przeł. Leszek Engelking, „Literatura na Świecie” 1985, nr 1).

224 H. Read, Introduction, w: T.E. Hulme, Speculations, dz.cyt., s. xv.
225 T.E. Hulme, Romantyzm i klasycyzm, cyt. za: Nowa Krytyka, dz.cyt., s. 20.
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skończony, wyczerpał możliwości rozkwitu, odkrycia nowej techniki, „cud musi prze-
stać być cudem”226.

Romantyk – przypomina Hulme – uważa człowieka za nieskończonego, mówi
o tym, co nieskończone, mroczne; jego postawa „krystalizuje się w poezji wokół me-
tafory”227, „podąża ślepo w atmosferę wyższej prawdy”, „atmosferę zbyt rozrzedzoną”,
natęża napuszoną retorykę228; wiersz jest przeważnie „lamentem”, „kwileniem”. Ro-
mantyzm wytworzył u odbiorców nieodwracalne nawyki, nie znoszą oni oschłości,
twardości, czczą emocje, kochają zaciemnienie, metafizykę, powagę; nie uznają piękna
poza nieskończonością.

Poeta klasyczny, mimo niewykluczonych u niego wzlotów wyobraźni, zakłada ja-
kieś oparcie, ograniczenie, skończoność; świat klasyczny „jest zawsze doskonale ludz-
ki i nigdy nie przesadny: człowiek jest zawsze człowiekiem, nigdy bogiem”229; piękno
polega na zgodności z pewnymi wzorcami, ustalonymi normami.

Piękno może być i w tym, co niepozorne i oschłe, „dokładny, precyzyjny opis może
być wielkim celem”, trzeba po drodze pokonać językowe konwencje, „konwencjonalne
krzywizny”, postrzegać rzeczy takimi, jakie są, niezależnie od sposobów, jakie zostały
nam wpojone. Ale odrodzony, nowy klasycyzm nie będzie już według Hulme’a przy-
pominał Pope’a, „możemy nawet nie spostrzec, że to klasycyzm” – mówi.

Kluczowy dla rozumowania Hulme’a wydaje się mariaż intelektu i zwięzłości
z fantazją; pod koniec tekstu filozof wyjaśnia to tak (znów w opozycji do romanty-
zmu):

Jeżeli owa jakość [pozytywna – AK] ujawnia się w dziedzinie emocji – mamy do czynienia
z wyobraźnią; jeżeli owa jakość ujawnia się w kontemplacji rzeczy skończonych – mamy do
czynienia z fantazją230.

Służy ta fantazja przełamywaniu szablonów języka (liczmanów, algebry – mówi
Hulme) typowych dla prozy. Poezja musi nazywać konkretne, fizyczne rzeczy, dlatego
„wybiera świeże epitety i świeże metafory”, bo stare przestają się już odnosić do kon-
kretnych rzeczy; ale ta świeżość nie ma być celem dla siebie, ale wiernym opisem:
„Chodzi o unikanie konwencjonalnego języka, po to, by dokładnie uchwycić kształt
rzeczy”231. „Prorokuję – pisze Hulme – że nadchodzi okres wiersza oschłego, twarde-
go, klasycznego”. Ale: „w poezji, która nadchodzi, fantazja będzie nieodzowną bronią
szkoły klasycznej”232. Bo fantazja nie jest „dekoracją dodaną do języka potocznego.
Język potoczny jest z istoty swej nieścisły. Tylko dzięki nowym metaforom, to jest
dzięki fantazji, może uzyskać precyzję”233. Ale i tu następuje ważny „ukłon” w stronę
dawnych doktryn klasycznych: wytworzona przez fantazję „analogia” ma stanowić
z rzeczą opisywaną „całkowity paralelizm”, ma „pokrywać rzecz”, nie pozostawiając
„pewnego nadmiaru”. Analogia, o której mowa, ma być „ścisła”, „szczera”, „odtwarzać
dokładnie krzywą uczucia”.

                                                
226 Tamże, s. 39.
227 Tamże, s. 22.
228 Tamże, s. 23.
229 Tamże.
230 Tamże, s. 34.
231 Tamże, s. 36.
232 Tamże.
233 Tamże, s. 34–37.



67

Reasumując, Hulme pisze:

Umysł wyposażony w potężną wyobraźnię w tym samym momencie ogarnia i łączy ze sobą
wszystkie ważne idee swego poematu albo obrazu i w tym samym czasie, w którym zajmuje się
jedną z nich – opracowuje i przekształca wszystkie inne, które pozostają z nią w jakichś rela-
cjach, nigdy nie tracąc z oczu ich wzajemnych związków – tak jak ruch węża przebiega przez
całe jego ciało jednocześnie i jego wola powoduje, że w tym samym czasie porusza się on w spi-
ralach skierowanych w przeciwne strony234.

Hulme modernizował więc klasycyzm, wychodząc od filozofii modnego wtedy
Bergsona235 (nie ma sprzeczności między myśleniem a uczuciem, w myśleniu wręcz
ważny jest pierwiastek emocjonalny, jak i intuicja). Przekonywał, iż poezja ma być
obiektywna, choć pełna funkcjonalnej fantazji, „męska, opanowana i pełna życia”.
Poezja to równanie myśli i uczuć. To nobilitacja obrazu i metafory, ale bez rezygnacji
ze zwięzłości i dokładnego przystawania do rzeczywistości. Dzięki metaforom poezja
może wyrażać się bardziej precyzyjnie niż mowa potoczna (!).

Hulme uczynił neoklasycyzm prądem bardziej otwartym, nowoczesnym, ale i nie-
zwykle kontrowersyjnym. Bo choć nadal intelektualnym, powściągliwym, obiektyw-
nym, związanym z „rzeczami” jako naturą, to zbyt niepokojąco przesuwającym ak-
centy w stronę autonomicznego obrazu.

K o n s t a n d i n o s  K a w a f i s  (1863–1932), zwany przez krytyków „Aleksandryj-
czykiem”, choćby za sprawą szczególnego genius loci (mieszkał w Aleksandrii, podró-
żował po Grecji, czuł się potomkiem Homera, kochał helleńską i hellenistyczną kultu-
rę) oferuje nam klasycyzm „z pierwszej ręki”.

Kawafis jest wzorcowym przykładem zobiektywizowanej refleksji, Eliotowskiej
„bezosobistości”, w sferze tematu zaś cały praktycznie poświęcił się – jak pisze wybit-
ny znawca jego twórczości i tłumacz Zygmunt Kubiak – „reklasycyzacji” i „rehelleni-
zacji” sztuki236. Marzeniem Kawafisa jest ponowienie nie tylko tematu i atmosfery, ale
i dykcji sztuki antycznej. Kubiak nazywa tę poezję „historiograficzną”. Sam Kawafis
mówi o sobie: „Jestem poetą historycznym”237. Stara się wchodzić w przeszłe czasy,
rekonstruować wydarzenia słynne i wzniosłe (Termopile), jak i fabularyzować do-
mniemane, prawdopodobne sceny (historyczno-obyczajowe). Jak pięknie pisze Ku-
biak:

Konstandinos Kawafis Kształt Piękności znajduje w tej przestrzeni, jaką jest przeżywana
przez niego historia, minione wieki i tysiąclecia, przeszłość, która dla niego jest nie przeszłością,
ale teraźniejszością. Osobliwość wierszy Kawafisa z lat jego dojrzałości polega właśnie na tym,
że historia nie jest dla niego przeszłością ocenianą z perspektywy tego czasu, w którym historyk
żyje: historia jest dla niego nie ciągiem czasowym, ale zawsze obecną przestrzenią, w której
spotyka on różnych ludzi jako swoich współczesnych, razem z nimi niepokoi się o ich teraźniej-

                                                
234 Tamże, s. 39.
235 Hulme został przywrócony na Cambridge, po wcześniejszym dyscyplinarnym zwolnieniu, dzięki

wstawiennictwu prof. Bergsona, który go doceniał. W 1913 roku Hulme opublikował w Londynie przekład
Introduction to Metaphysics Bergsona.

236 Por. Z. Kubiak, Kawafis i jego Aleksandria, wstęp do: K. Kawafis, Wiersze zebrane, Warszawa
1981, s. 5–56.

237 G. Lechonitis, Kavafiká aftoscholia, Athina 1977, s. 19–20. Cyt. za: N. Chadzinikolau, Literatura
nowogrecka 1453–1983, Warszawa–Poznań 1986, s. 95. Obok nurtu historycznego Kawafis uprawia też
poezję filozoficzną oraz miłosną.
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szość i ich przyszłość – na ogół nie zakładając wiedzy (właściwej historykom) o tym, co ma się
wydarzyć (a co z naszego punktu widzenia już się dawno wydarzyło) – i poprzez nich, ich gło-
sami, przemawia238.

Kawafis nie pisze o nich (ludziach Hellady i Aleksandrii) – on j e s t  jednym z nich
i będzie, także po śmierci. Oni będą nami, a my nim... „Dąży do uchwycenia stanów
współczesnego człowieka w perspektywie doświadczeń historycznych” – pisze Cha-
dzinikolau239.

W tym sensie twórczość Kawafisa jest wypełnieniem testamentu francuskich staro-
żytników, szukających w tradycji antycznej wciąż żywych przykładów, dowodzących
tożsamości czasu, uniwersalności moralnych praw cywilizacji śródziemnomorskiej.
Należy podkreślić – co czyni Chadzinikolau – iż historia w wierszach Kawafisa ma
przeważnie wymiar pesymistyczno-etyczny:

Dla Kawafisa wartość moralna człowieka jest jednak tym wyższa, im więcej wiemy o jego
klęsce. Ponad osiągnięcie celu, zwycięstwa, stawia godność, honor [...] Dla Kawafisa – sceptyka
i pragmatologa –  „wolność” jest uwięziona w  „konieczności”. Pozostaje więc tylko postawa
czystej godności  „w żałobnym świecie, który jest igraszką losu” (Konie Achillesa)240.

Chadzinikolau za przykład tego etosu – zaszczytnego obowiązku godnego przegra-
nia z losem – daje też Trojan i Termopile. Chadzinikolau konkluduje:

Stopniowanie godności – [...] prowadzi do zmiany bezsilności w siłę, choćby nawet złudną.
Źródło tego przetasowania jest w niespełnionej wolności i obowiązku. Poecie w ten sposób udaje
się zbudować świat idei, odnajdując jednocześnie azyl w sferze intelektualnej241.

Takie przesłanie poezji Kawafisa najlepiej podsumowuje fragment jego Trojan –
„W dążeniach swych jesteśmy skazani na klęskę: / nasze dążenia są jak walka Trojan”
– nieodparcie kojarzący się z konstatacjami Zbigniewa Herberta w Przesłaniu Pana
Cogito, podobnie jak cała owa filozofia przegranych a zwycięskich moralnie ciekawie
antycypuje ducha naszego poety. Wnioski wyciągane z historii przez Kawafisa kore-
spondują też dobrze z tym, co w stosunku do poezji polskiej Przybylski nazywa „kla-
sycyzmem tragicznym”.

Kawafis świadomie nawiązuje do tradycji poezji aleksandryjskiej, w tym epigra-
matu, rekonstruuje, jakby na wzór Antologii Palatyńskiej, dialogi, listy, opisy, czasem
z pozoru błahe, ale pomagające złączyć teraźniejszość z przeszłością w jeden – ludzki –
wymiar. Zdarzają się u niego erudycyjne rekonstrukcje, jak i zaskakujące apokryfy.
Znamienna dla Kawafisa – podkreśla Kubiak – jest „na pozór absurdalna ścisłość
w notowaniu owej przeszłości-teraźniejszości”, „drobiazgowość rzekomo niedorzecz-
na”242; to żywioł epicki zastosowany z sukcesem w liryce, żywioł z jednej strony uwia-
rygodniający wiersz poprzez stylistyczną aluzję do Homera, z drugiej – poprzez atrofię
symbolu i metafory – budujący pomost do pewnych nurtów liryki awangardowej, hoł-
dującej faktowi (drobiazgowość, konkret) i prozaizacji (Kubiak mówi: „epicka dokład-

                                                
238 Tamże, s. 21.
239 N. Chadzinikolau, Literatura nowogrecka 1453–1983, dz.cyt., s. 95.
240 Tamże.
241 Tamże.
242 Z. Kubiak, Kawafis i jego Aleksandria, dz.cyt., s. 37.
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ność”243). Tu kondensuje się siła Kawafisa jako poety tradycyjnego i nowoczesnego
zarazem. Godny uwagi jest język Kawafisa: „aforystyczne frazy”, przywodzące na
myśl szkołę aleksandryjską, oszczędność środków stylistycznych połączona z dyskur-
sywnością i dbałością o sens każdego słowa.

Kawafis pozostawił po sobie Ars poetica – pisany prozą tekst wykładający jego
pryncypia w kwestii tworzenia. W części pierwszej zaleca „pracę korekcyjną” (długie
doskonalenie dzieła), „kontrolę filozoficzną” (eliminowanie nielogiczności, przesady),
unikanie „doświadczenia osobistego”, „wglądanie w doznania innych ludzi” „branie
pod uwagę „człowieka” a pomijanie „jednostki”, „kreowanie doświadczenia” poprzez
przenoszenie się – za pomocą wyobraźni – w sferę konkretnego, zwłaszcza historycz-
nego, kontekstu (por. Arystotelesowskie prawdopodobieństwo i doskonalenie natury).
Działalność poety Kawafis widzi przede wszystkim jako pracę, tworzenie rzeczy pięk-
nych (służących ładowi, miłości). W części drugiej Kawafis podnosi typowe dla klasy-
cystycznych poetyk znaczenie wielkich jednostek, przełomowych wydarzeń dziejo-
wych jako „wysokiego tematu”244.

„Poezję historiograficzną” Kawafisa przypominają niektóre „wiersze historyczne”
(okr. Bolesława Taborskiego) R o b e r t a  G r a v e s a, takie jak Kirasjerzy granicy, Wer-
sja perska, Gniewny Samson; są też u Gravesa utwory będące ponowieniami mitów czy
glosami do nich (jak Maska Gorgony, Apollo fizjologów, Dobranoc dawnym bogom),
jednakże wierszy takich jest u tego autora stosunkowo niewiele, trudno więc umiesz-
czać go w czołówce neoklasyków.

S t e f a n  G e o r g e  (1868–1933) to charyzmatyczny, a nawet „demoniczny” poeta
niemiecki XIX i XX wieku, prorok sztuki „nowej Rzeszy”, mającej być odrodzeniem
Hellady i Rzymu245. George zakładał obalenie współczesnego drobnomieszczaństwa,
materializmu, egalitaryzmu przez arystokrację ducha, niemającą wszakże nic wspólne-
go z feudalnymi tytułami, ale wyłonioną w oparciu o starożytne pojęcie aristoi – naj-
lepszych i najszlachetniejszych. W tym sensie koncepcja Georgego (przypominająca
nieprzypadkowo filozofię Nietzschego) jest pewną analogią do „odrodzenia klasyczne-
go” Hulme’a, tyle że nacisk położony został tu na wartości moralno-społeczne oraz
posłannictwo narodowe. Poetyka miała być narzędziem. W tym sensie George konty-
nuował klasyczne pryncypia utylitaryzmu i dydaktyzmu sztuki, jego neoklasycyzm to
przede wszystkim idea, w drugim rzędzie techne.

Idei tej służył George-Kreis: rodzaj elitarnej (owianej tajemnicą) grupy czy niefor-
malnego stowarzyszenia, wywodzącego się z wydawanego przez Georgego w latach
1891–1919 czasopisma „Blätter für die Kunst”. Do kręgu – skupiającego niemało ów-
czesnych osobistości świata nauki czy polityki – należeli między innymi: Friedrich
Gundolf, Friedrich Wolters, bracia Berthold i Claus von Stauffenbergowie, Ernst Mor-
witz, Robert Boehringer, Kurt Hildebrandt.

                                                
243 Por. rozdz.: Magia wspomnienia. Epicka dokładność, w: Z. Kubiak, Kawafis Aleksandryjczyk, War-

szawa 1995.
244 K. Kawafis, Ars Poetica, cz. 1–2, w: tamże, s. 238–244.
245 Por. M. Szyrocki, Historia literatury niemieckiej, Wrocław 1963; A. Rogalski, Trzy portrety nie-

mieckie: Fryderyk Hoelderlin, Jean Paul, Stefan George, Poznań 1980; K. Kamińska, wstęp do: S. George,
Poezje, Warszawa 1979.
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Jak pisze biograf Clausa von Stauffenberga:

„Nowa Rzesza”, o jakiej marzyli członkowie grupy Georgego, nie mogła powstać inaczej niż
tylko jako nawiązanie do przekazów z przeszłości, do historycznych legend hołdujących szla-
chetnym i wzniosłym ideałom246.

H.-G. Gadamer przytacza zaś opinię Gundolfa, iż George „był jedynym antycznym
człowiekiem w naszych czasach”247.

George był w czasach hitlerowskiej III Rzeszy „wywyższony” do rangi jednego
z jej proroków248, na czym mu bynajmniej nie zależało, a po dojściu Hitlera do władzy
wręcz usunął się z życia publicznego i wyemigrował.

Jego poezja odznacza się wielką dbałością o formę, estetyzmem, który przejął od
parnasistów francuskich (poznał ich oraz ich twórczość przebywając w Paryżu). Rów-
nież z inspiracji poezją francuską rozwija się drugi symbolistyczny nurt jego poezji;
trzeci to nawiązania romantyczne, czwarty zaś – katastrofizm, narastający pod koniec
życia poety i zwiastujący nadciągającą istotnie wojnę oraz upadek Niemiec (tomy
Gwiazda Przymierza, Neue Reich – Nowe Królestwo).

Cechy wyraźnie parnasistowskie noszą pierwsze tomy: Hymny, Pielgrzymki. Także
i później bez trudu dostrzeże czytelnik estetyzm Georgego i jego kult sztuki jako naj-
wyższej wartości świata. George często wybiera typowo klasyczne gatunki liryki: sie-
lanki, hymny, wiersze pochwalne, epigramaty. Dykcja jego poezji charakteryzuje się
skłonnością do emfazy, archaizacji, czasem profetyzmu. Gadamer zwraca jednakże

                                                
246 W. Venohr, Stauffenberg – symbol oporu, przeł. J. Raszkowski, Warszawa 2002, s. 37.
247 H.-G. Gadamer, Poeta Stefan George, w: tegoż, Poetica: wybrane eseje, przeł. M. Łukasiewicz,

Warszawa 2001, s. 14, pierwodr.: Poetica. Ausgewählte Essays, F.u.M. 1977.
248 Stan Lauryssens pisze w swym eseju: „Stefan George jest wraz z Hermannem Hesse najważniejszą

postacią literatury niemieckiej okresu przedwojennego. Od pewnego czasu mieszka w Paryżu, uczestnicząc
w wieczornych spotkaniach u Mallarmégo, i jest pod silnym wpływem Baudelaire’a, Verlaine’a i Dantego,
których dzieła tłumaczy na niemiecki. Sam jest autorem mrocznej, rytmicznej i silnie działającej poezji,
w której uwydatniają się wyraźnie słowa «Rzesza» i «fuehrer»; wierzy w wizję poety, w arystokrację ducha
i w odrodzenie teutońskiej supremacji. Pociąga go idea bezlitosnej, nieograniczonej potęgi i przepowiednia
narodzin bohatera, który zasieje ziarno nowej Rzeszy i poprowadzi przede wszystkim Niemcy, potem
«związek Europejski», i wreszcie «rząd światowy» do nowego «Światowego Porządku». W dramatyczny
sposób Stefan George lansuje tajemniczą akademię zwaną «Krąg Geoge’a», której sam jest najwyższym
kapłanem, a Nietzsche jednym z apostołów. Odziany wyłącznie na czarno, w ubranie przypominające strój
duchownego i używając swastyki jako symbolu, jeździ z miasta do miasta, głosząc nauki dla małego au-
dytorium oddanych zwolenników Rzeszy, która jest wyidealizowaną utopią, a zatem nie jest z tego świata”
(S. Lauryssens, Człowiek, który wymyślił Trzecią Rzeszę, przeł. K. Bockenheim, Wrocław 2000, s. 136–
–137). Notabene Adolf Hitler również widział Trzecią Rzeszę jako spadkobierczynię tradycji śródziemno-
morskich, choć w budowaniu tej ideii patronowali mu bezpośrednio Nietzsche i Wagner. Werner Maser
przytacza wypowiedzi Hitlera w kwestii sztuki i wiecznego obiektywnego piękna, będące w gruncie rzeczy
powtarzaniem estetyk klasycznych, np.: „Piękno powinno mieć władzę nad ludźmi, ono chce trwać
w swojej sile”, „W szczytowym okresie rozwoju greckiego antyku było niewątpliwie wspaniałe, że wy-
chowywano ludzi dla piękna”. Dyktator nawiązywał też do Platońskiej „duszy świata” (W. Maser, Adolf
Hitler. Legenda, mit, rzeczywistość, przeł. E. Zigler-Brodnicka, Warszawa 1999, s. 141–142). Uważający
się za „akademickiego” malarza i architekta Hitler nie znosił abstrakcji, secesji i awangardy; „Symetria,
fasada i neoklasycystyczny ład, nie zaś wolne plany i organiczny układ przestrzeni, nadawały wyraz jego
architekturze. [...] Charakterystyczny dla jego szkiców był wyraz linearny, goły, sztywny, płaski” (tamże,
s. 77). W antycznej Grecji i Rzymie kazał Niemcom szukać „naszych przodków”, „był przekonany, że
również sztuki piękne Grecji i Rzymu stanowią szczyt malarstwa i rzeźby”, a jedyne prawdziwe epoki
artystyczne to antyk, styl romański i barok (tamże, s. 80). Maser nazywa artystyczny światopogląd Hitlera
„(romantyczno)-klasycystycznym racjonalizmem” (tamże, s. 77).
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uwagę na równie obecną „rzymską surowość, imperatorską lakoniczność i stanowczość
języka”, surowy układ zdań249. Inny wymiar neoklasycyzmu stanowi w całej prawie
twórczości autora Nowego Królestwa akt pielgrzymowania (ekspiacji) po obszarze
kultury grecko-rzymskiej czy romańskiej. Krystyna Kamińska przytacza hasło Kręgu
Georgego: „Naszą miłością wieczną Hellada”250. George odbył wiele podróży, które
zaowocowały wierszami o słynnych historycznych miastach, zabytkach, postaciach.
Podejmowanie wątków z mitologii służy idei hellenizacji świata współczesnego jako
ratunku przed małością i upadkiem. Dlatego szukając tematów także w swojej ojczyź-
nie, chętnie sięga po postacie germańskich cesarzy, królów, bohaterów, często pisze
o najstarszych miastach, świątyniach, grobowcach. Swój program poetycki, noszący –
jak widać – liczne znamiona neoklasycyzmu, wyraził najdobitniej w wierszach Porta
Nigra, Grobowce w Spirze, a zwłaszcza Do współczesnych:

Wy – odwracacie głowy ażeby nie widzieć
Wielkich i Pięknych. Chcecie się ich zaprzeć
I zwalić stare bogi i nowe posągi
A na drogach i niwach moszczonych ciałami
Budować z błota mgły kurzu i dymu
Łudzące mury nieba sięgające wieże
O których z dawna górne już wiedzą obłoki
Że w nicość się zawalą i w której godzinie

[...]
Ujrzałem oto także tysiącletnie oczy
Naszych kamiennych królów obciążonych snami
I naszą łzą. Oni też jak my wiedzieli
Że sady staną się pustynią upał mrozem
Że noc zastąpi jasność a pokuta szczęście
I że pochłonie noc i nas i nasze żale
A kryje się od wieków (nikomu nie znany)
Kwiat młodości rozśmiany i dźwięcząca śpiewka.
(przeł. Jarosław Iwaszkiewicz)

George przydał neoklasycyzmowi wymiar charyzmy i augustowskiej mocy, mogący
się równać z wizerunkiem romantycznych wieszczów i proroków. Wywarł też istotny
wpływ na polskich neoklasyków: Jarosława Iwaszkiewicza i Stefana Napierskiego.
(Wcześniej przyjaźnił się z symbolistą Wacławem Rolicz-Liederem.)

A k me i z m jako nurt stanowi najcenniejszy wschodnioeuropejski wkład do neo-
klasycyzmu XX-wiecznej liryki251.

                                                
249 H.-G. Gadamer, Poeta Stefan George, dz.cyt., s. 16.
250 Wstęp do: S. George, Poezje, dz.cyt.
251 Akmeizm powstał w Rosji z ugrupowania młodych poetów zwanego Akademią Poetycką, a skupio-

nego wokół nieco starszego poety, Mikołaja Gumilowa. W Akademii „wykładali” symboliści, jak Annień-
ski, Bieły czy Iwanow. Wkrótce młodzi opuścili Akademię i utworzyli Cech Poetów w składzie: Mikołaj
Gumilow, Siergiej Gorodiecki, Dymitr Kuźmin-Karawajew, Anna Achmatowa, Osip Mandelsztam, Wła-
dimir Narbut i inni. Por. Historia literatury rosyjskiej, t. I–II, Warszawa 1976, rozdz.: Akmeizm (autor
R. Przybylski), t. II, s. 601–616; Eulalia Papla, Akmeizm: geneza i program, Wrocław 1980. Nazwa ruchu
(AKME = szczyt) nawiązuje do greckiego pojęcia doskonałości. Jak przypomina Przybylski w Historii



72

Uważany dziś za najwybitniejszego z akmeistów Osip Mandelsztam jest też auto-
rem kilku manifestów literackich, z których Świt akmeizmu252 wydaje się najlepiej
prezentować „neoklasycystyczne” pierwiastki programu ugrupowania oraz odpowiadać
praktyce poetyckiej jego samego253. Według Mandelsztama akmeizm to: „świadome
znaczenie słowa” (logos), „godność” słowa, „duch” i „świadomość budowania”, „sza-
cunek dla trzech wymiarów przestrzeni”, „miłość do organizmu i organizacji”.

W drugim manifeście – Puszkin i Skriabin (1915) – pojawia się kluczowe pojęcie
hellenizmu, którego kontynuacją jest chrześcijaństwo:

Każdy, kto czuje się hellenem, powinien dziś również stać na straży, jak dwa tysiące lat te-
mu. Świata nie można zhellenizować raz na zawsze, tak jak można przemalować dom. [...] Trze-
ba więc walczyć z barbarzyństwem nowego życia, ponieważ w nim właśnie, w kwitnącym życiu
śmierć jest niezwyciężona! Dopóki w świecie istnieje śmierć, hellenizm będzie trwał, ponieważ
chrześcijaństwo hellenizuje śmierć... Chrześcijaństwo jest właśnie hellenizmem zapłodnionym
przez śmierć. Ziarno śmierci, padając na glebę Hellady, rozkwitło cudownie. Cała nasza kultura
wyrosła z tego ziarna254.

Ów zachwyt nad dziedzictwem Hellady nie dotyczy jednak Rzymu, „ponieważ gle-
ba Rzymu jest kamienista, ponieważ Rzym to Hellada pozbawiona łaski”255.

W napisanym w 1921 roku eseju manifeście Słowo i kultura Mandelsztam kontynu-
uje wątek utożsamienia Hellady, chrześcijaństwa i współczesnego poety (akmeisty),
który w podniosłym porównaniu przedstawiony jest jako nowy zakonnik kultury Ko-
ścioła, oddzielonej teraz od państwa (idzie o rewolucję w Rosji, ale i zmiany w całym
świecie, związane z procesami społecznymi, wojnami, czego efektem jest – oddzielenie
słowa od rzeczy [nurty awangardowe]). Dlatego „w życiu słowa rozpoczęła się era
bohaterska”, „zwątpienie Tomasza”; państwo istniejące poza wartościami kultury,
niezależne od niej, potrzebuje jej jednak, kultura przyozdabia państwowość. Tą kulturą
jutra ma być oczywiście kultura klasyczna: „Rewolucja w sztuce prowadzi nieuchron-
nie do klasycyzmu”256. To zaskakujące twierdzenie znajduje wytłumaczenie w cechach
owego klasycyzmu, tak jak go widzi autor Natura to też Rzym: „Często słyszymy: to
jest dobre, ale to dzień wczorajszy. A ja mówię, że wczorajszy dzień jeszcze się nie
narodził. Naprawdę to go jeszcze nie było. I znowu chcę Owidiusza, Puszkina, Katulla.
I nie zadowala mnie historyczny Owidiusz, Puszkin, Katullus”257. Tak ahistorycznie

                                                
literatury rosyjskiej (dz.cyt., s. 603), „akme” występuje już u Longinosa dla określenia świeżości, bystrości
umysłu, a u Boileau jego odpowiednikiem jest la vigeur d’esprit.

252 Manifesty literackie Mandelsztama to: Świt akmeizmu, Puszkin i Skriabin, Słowo i kultura,
w: O. Mandelsztam, Słowo i kultura. Szkice literackie, przekł. i komentarz R. Przybylski, Warszawa 1972.

253 Jak pisze w komentarzu do esejów Mandelsztama Ryszard Przybylski, powołując się na Achmato-
wą, Świt akmeizmu, napisany w 1913 roku, miał być wydrukowany jako manifest grupy, ale nie zgodzili się
na to Gumilow i Gorodiecki, którzy notabene w tym samym roku opublikowali w piśmie „Apollon” dwa
inne manifesty, mniej dziś znane, o których Przybylski w Historii literatury rosyjskiej mówi jako o słabo
prezentujących osobowości twórcze i pomysły „młodszych kolegów”. Owe manifesty to Gumilowa Spuści-
zna symbolizmu i akmeizm (Nasl’ed’e symbolizma i akmeizm, „Apollon” 1913, nr 1, przedr. w: Pisma
o russkoj poezii, Pietrograd 1923) oraz Gorodieckiego O niektórych prądach we współczesnej poezji rosyj-
skiej (Niekotoryje t’eczenija w sowr’em’ennoj russkoj poez’i, „Apollon” 1913, nr 1).

254 O. Mandelsztam, Słowo i kultura. Szkice literackie, dz.cyt., s. 191.
255 Tamże.
256 Tamże, s. 195. Za tym idealistycznym przeświadczeniem nie kryje się zapewne zapowiedź rozwoju

socrealizmu, który może być w dużym uogólnieniu traktowany jako wypaczenie klasycyzmu.
257 Tamże.
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pojęta kultura – jako zbiór toposów i symboli – staje się dostępna dla wszystkich, po-
zbawiona granic, zakazów i rygorów. A więc najwyższa dla poety wartość? Czy może
jednak kulturowy śmietnik, wieża Babel? Mandelsztam odpowiada:

Bo teraz wszystko jest glosolalią. W świętym uniesieniu poeci mówią językami wszystkich
czasów, wszystkich kultur. Nie ma niemożliwości. Pokój umierającego otwarty jest dla wszyst-
kich. Drzwi starego świata rozwarte są również na oścież dla tłumu. Nagle wszystko stało się
powszechną własnością. Idźcie i bierzcie. [...] Jest to zupełne przeciwieństwo erudycji [...] Poezja
klasyczna to poezja rewolucji258.

Tak kończy się ten zagadkowy szkic. Czy głosi on triumf nowego klasycyzmu, czy
raczej daje ironiczno-gorzki obraz jego agonii? Jedno jest pewne: poezja Mandelszta-
ma nie jest glosolalią, raczej siłą szukającą tożsamości podmiotu i czytelnika poza
dyktatem teraźniejszości. Toposy, mity (antyczne i chrześcijańskie), obrazy z podróży,
wyniki lektury stały się najważniejszymi „rzeczami”, a nie ozdobnikami czy muzeal-
nymi rekwizytami, co zarzucano zwykle parnasistom. Ale też nie wyrzeka się Man-
delsztam metrum i rymu, szanuje język narodowy, nawiązuje do antycznych gatunków,
broni logiki wypowiedzi.

Z najwyżej cenionej trójcy akmeistów (Gumilow – Mandelsztam – Achmatowa)
najbliższy neoklasycyzmu jest Mandelsztam, widać też takie dążenia u Achmatowej
w jej epigramatyczności oraz obecności „kulturowych” tematów. Gumilow od symbo-
lizmu przeszedł do pogłębionego neoparnasizmu swymi zobiektywizowanymi zapisami
z podróży, acz częsta u niego tematyka orientalna przywodzi na myśl raczej tradycję
romantyczną.

U nich trojga klasyczność kojarzy się jednak przede wszystkim z zewnętrzną formą,
to jest z regularną, perfekcyjną budową wiersza, precyzją języka, z mniejszą lub więk-
szą, ale zawsze widoczną dbałością o obiektywizm relacji i bezpretensjonalność.

Do przedstawicieli współczesnego neoklasycyzmu można też zaliczyć rosyjskiego
poetę, noblistę z roku 1997, J o s i f a  B r o d s k i e g o. Nie tylko dlatego, iż jego pocho-
dzący z 1965 roku, pisany klasyczną oktawą wiersz Pewnej poetce zaczyna się od
słów: „Ja zarażony jestem klasycyzmem / Panią zaś tknęła zaraza sarkazmu”. We
wszystkich jego ośmiu tomach poetyckich, ogłoszonych w latach 1965–1990, dominuje
regularna strofa (często bardzo wyszukana), króluje rym, brak elipsy, panuje dyskur-
sywność, nawet pewna epicka rozlewność, retoryczność, a zwłaszcza tematyka kultu-
rowa (historyczne postaci, mity, nawiązania do innych twórców); pisywał Brodski
swoiste wiersze-kartki z podróży po Europie (weneckie, rzymskie, rotterdamskie);
Petersburg–Leningrad to dla poety część architektonicznego klasycyzmu; wykazuje
Brodski zamiłowanie do gatunków takich jak elegia, ekloga, epitafium, stance; podej-
ście do tradycji jest u niego niewątpliwie podobne do Mandelsztamowskiego: aktywne,
dialogowe. Jak pisze Janusz Drzewucki:

Nie ulega wątpliwości, że świat opisywany przez Brodskiego to współczesna rzeczywistość,
a więc świat w stanie chaosu. Natomiast poprzez regularną formę poetycką, a nawet poprzez re-

                                                
258 Tamże, s. 197.



74

gularny rysunek graficzny poszczególnych tekstów, twórca próbuje uporządkować sprzeczności
i paradoksy świata, w którym żyjemy259.

Brodski prezentuje typowy dla klasycystów szacunek dla mistrzów, twórczość
traktuje jako proces kontynuacji tradycji. W obszernym wywiadzie udzielonym Davi-
dowi Montenegro mówi na ten temat: „A poprzednicy byli wielcy. Jeśli komuś się
wydaje, że może powiedzieć coś jakościowo nowego po takich twórcach, jak Cwieta-
jewa, Achmatowa, Auden, Pasternak, Mandelsztam, Frost, Eliot czy inni po Eliocie, no
i nie można pominąć Thomasa Hardy’ego, to ten ktoś jest albo bardzo przedsiębior-
czym człowiekiem, albo wielkim ignorantem”260.

Jeśli idzie o aspekt tradycji i ciągłości kulturowej jako powinności pisarza, w tym
samym wywiadzie Brodski tak formułuje swe credo, które wyraźnie zbliża go do neo-
klasycyzmu, do Eliota, Pounda czy Herberta: „Należy ją ożywiać [mitologię – AK],
próbować znaleźć sens we wszystkim, co się odziedziczyło. Właśnie tak. Nikt napraw-
dę nie poprawia mitologii, chodzi tylko o znalezienie w niej sensu. Po prostu dokonuje
się interpretacji. To, że interpretujemy Biblię, mitologię, Upaniszady czy też cokolwiek
innego z naszego dziedzictwa, łącznie ze snami, jest funkcją naszego gatunku”261.
Brodski jest więc zwolennikiem pogłębionego dialogu z tradycją, nie sakryfikowania
jej, ale ożywiania poprzez temporalne strategie reinterpretacyjne. Pisze bowiem:

W zasadzie każda epoka, każdy wiek, nie mówiąc już o każdej kulturze, ma własną Grecję,
własne Chrześcijaństwo, własny Orient, własną mitologię. Po prostu każdy wiek narzuca swoją
interpretację, w pewnym sensie działa to na zasadzie szkła powiększającego. Jesteśmy tylko ko-
lejną soczewką. Oznacza to, że rośnie odległość dzieląca nas od mitów i wydaje mi się, że wysi-
łek włożony w interpretowanie jest z reguły proporcjonalny do tej odległości262.

* * *

Na koniec chcemy powiedzieć o trzech z j a w i s k a c h  z  o b s z a r u  k r y t y k i  l i t e -
r a c k i e j  i  e s t e t y k i, które stanowią same w sobie głos wspomagający neoklasyczne
programy, były też one dla pisarzy inspiracją, wskazówką w ich własnej refleksji lite-
rackiej.

C a r l  G u s t a w  J u n g  znany jest najbardziej jako psycholog i religioznawca, ale
odegrał też wielką, zwłaszcza inspirującą rolę w literaturze i krytyce literackiej – jako
estetyk, badacz związków między psychologią i literaturą. Dla nowoczesnego klasycy-
zmu nie do przecenienia jest jego koncepcja czytania dzieł poprzez archetypy zawarte
w podświadomości zbiorowej. I tak w rozprawie Psychologia i literatura (1930) Jung
dowodzi, jak ważne są dla poety mitologiczne postaci, służące mu za wyraz jego osobi-
stych przeżyć. Przy czym motywy mitologiczne skrywać się mogą „pod postacią no-
woczesnych obrazów: i tak np. nie jest to już orzeł Zeusa czy ptak Rok, lecz samolot,

                                                
259 J. Drzewucki, Liryczny testament, „Rzeczpospolita” 1998, nr 30 (07.02.98). Inne prace dotyczące

Brodskiego to m.in.: J. Szymak-Reiferowa, Czytając Brodskiego, Kraków 1998; O Brodskim: studia, szki-
ce, refleksje, red. P. Fast, Katowice 1993; Brodski w analizach i interpretacjach, red. P. Fast, J. Madloch,
Katowice 1993; Reszty nie trzeba: rozmowy z Josifem Brodskim, zebr. i opr. J. Illg, Katowice 1993.

260 Wątpliwości są przekonaniami. Z Josifem Brodskim rozmawia David Montenegro, przeł. Z. Białas,
„Literatura na Świecie” 1988, nr 7, s. 72–73.

261 Tamże, s. 74–75.
262 Tamże.
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[...] chtoniczna matka jest grubą sprzedawczynią warzyw, Pluton porywający Prozerpi-
nę – niebezpiecznym szoferem itd.”263. Idzie więc nie tylko o proste motywy mitolo-
giczne, ale i te (głębokie) skrywające się pod postacią „nowoczesnych obrazów”. To
podejście do mitu będzie częste u nowoczesnych neoklasyków, poddających mity roz-
maitym świadomym i nieświadomym transformacjom oraz zaskakującym wykorzysta-
niom, w celu lepszego wypowiedzenia siebie, swojego czasu czy też poszukiwania
prawd uniwersalnych.

Ciekawy jest też pogląd Junga o kompensacyjnej właściwości literatury dzięki sto-
sowaniu w niej archetypów. Rozwijając ten pogląd, Jung mówi o możliwościach kom-
pensacyjnych dzieła (literatury) wobec świadomości epoki, w której dzieło to powstaje.
Ta koncepcja Junga może być bardzo przydatna w wyjaśnianiu źródeł mechanizmu
sięgania po mit, jak i popularności neoklasycyzmu w okresach dotkniętych anarchią
duchową, nihilizmem czy eskapizmem.

Pewne znaczenie wspomagające dla nowego klasycyzmu miała s z k o ł a  N o w e j
K r y t y k i; sprowadzało się ono zwłaszcza do sprzeciwu wobec tradycji romantycznej,
skupieniu zainteresowań na języku poetyckim, symbolice, mitach, na podejściu este-
tycznym, ahistorycznym wreszcie. Stefania Skwarczyńska, charakteryzując program
inicjatorów Nowej Krytyki (I. Babbita, T.E. Hulme’a) i jej patronów (Pounda oraz
Eliota), wskazuje na kluczową rolę w ich poglądach „tendencji do przewartościowania
w duchu estetyki klasycznej uznawanej dotychczas hierarchii wartości oraz ideałów
współczesnej poezji”264.

Jak pisze Zdzisław Łapiński:

Literatura, jaka pojawiała się w polu widzenia  „nowych krytyków”, był to zbiór wyjętych
z różnych epok najcenniejszych utworów, zaś zasady porządkującej ten zbiór nie stanowiło na-
stępstwo w czasie czy zróżnicowanie konwencji gatunkowych, lecz raczej stopień zbliżenia do
pewnego ideału estetycznego, który „nowi krytycy” starali się sami zbudować. [...] Koncepcja
sztuki – jej cechy i zadania oraz zawarta w poetyce idea komunikacji słownej – mogą być przy-
jęte dla wszystkich czasów i dla każdego miejsca jako niezmienne. Niewątpliwa różnorodność
struktur poetyckich (w przeciwieństwie do mniej uchwytnej rozmaitości funkcji) nie pozostała
nie zauważona. Objaśniano ją jednak jako różne stopnie krystalizacji wieczystego wzoru praw-
dziwej sztuki poetyckiej265.

Nowa Krytyka to działalność T.S. Eliota, I.A. Richardsa, F.R. Leavisa, Williama
Empsona w Anglii oraz Johna Crowe Ransoma266, Kennetha Burke’a, R.P. Blackmura,
Yvora Wintersa, Allena Tate’a, Roberta Penn Warrena, Cleantha Brooksa, W.K. Wim-
satta, Roberta Woostera Stallmana w Stanach Zjednocznych. Réne Wellek w Głównych
prądach krytyki XX wieku267 charakteryzuje tę szkołę jako dość złożoną (Eliot, szkoła
chicagowska [zwana też «nowymi arystotelikami»], krytycy z Południa, „inni krytycy”,
Blackmur, Wimsatt, Winters, wreszcie Northrop Frye łączący Nową Krytykę z ele-
mentami szkoły mitograficznej). Zdzisław Łapiński w polskiej antologii Nowej Krytyki

                                                
263 C.G. Jung, Psychologia i literatura, w: Z. Rosińska, Jung, cz. 2: Wybór pism, przeł. J. Prokopiuk,

Warszawa 1982, s. 198.
264 S. Skwarczyńska, Kierunki w badaniach literackich, Warszawa 1984, s. 244.
265 Z. Łapiński, Nowa Krytyka po latach, w: Nowa Krytyka. Antologia, wyb. H. Krzyczkowski, wstęp

i opr. Z. Łapiński, Warszawa 1983, s. 10.
266 Od jego książki The New Criticism z 1941 roku pochodzi nazwa szkoły.
267 R. Wellek, Główne prądy krytyki XX wieku, przeł. I. Sieradzki, w: Pojęcia i problemy nauki o lite-

raturze, dz.cyt.
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umieścił też w jej szeregach – co dla nas istotne – Pounda i Hulme’a, jako swego ro-
dzaju prekursorów.

W pochodzącym z 1947 roku obszernym szkicu syntezującym założenia i działal-
ność szkoły (Nowa Krytyka) Robert Wooster Stallman omawia zagrożenia, jakie widzą
przed współczesną literaturą przedstawiciele Nowej Krytyki. Wyliczając zwięźle, są to:
zanik tradycji (upominają się o nią zwłaszcza Eliot i Tate), zanik stałej konwencji
(Hulme, Blackmur), zanik wiary w religię i mit (Eliot, Tate), zanik ładu świata (Win-
ters, Tate, Leavis, Ransom, Blackmur); dlatego „wiersz musi mieć nadającą się do
zracjonalizowania strukturę, podstawowe znaczenie, schemat obiektywnych odniesień,
który mógłby porządkować emocje poety i nadawać im znaczenie”268. W dalszym cią-
gu wywodu Stallman omawia ważną tezę Hulme’a o pomieszaniu romantycznego oraz
klasycznego porządku we współczesności, co wywołało zamęt w obrębie sztuki i kry-
tyki (podobnie jak pomieszanie rozumu i wiary, nad którym ubolewał już Eliot).

Są to główne zbieżności prądu Nowej Krytyki z podstawowymi ideałami klasycy-
zmu. Samych nowokrytyków nazywano nawet wprost „neoklasykami”, bo – jak piszą
Andrzej Kopcewicz i Marta Sienicka:

Występowali [...] przeciw filozofii i poetyce romantycznej, twierdząc, że bezoosobowa,
„obiektywna” forma powinna zastąpić romantyczną ekspresję. Impresjonistyczną krytykę zastę-
powali semantyczną analizą dzieła. Występowali przeciw  „akademickim”, filozoficznym meto-
dom badawczym, którym przeciwstawiali teorię o ponadczasowości dzieła literackiego. Ponie-
waż we współczesnym świecie brak jest, według nich, obiektywnych wartości, poeta przedstawia
„własną wizję świata”. Tworzy on system mityczno-strukturalny lub opiera się na istniejących
mitach po to, by odnaleźć nowy moralny i estetyczny system. Odnosi się to szczególnie do połu-
dniowych przedstawicieli Nowej Krytyki – Warrena, Tate’a, Ransoma – według których system
ten powinien być przede wszystkim kształtowany według tradycji zawartej w mitycznej for-
mie269.

W sukurs neoklasycyzmowi przychodzi też k r y t y k a  mi t o g r a f i c z n a  (archety-
piczna), skupiająca zainteresowania na micie, odrzucająca teorię Junga o podświado-
mości zbiorowej, a zajmująca się badaniem obiektywnie istniejących wzorców (mitów,
podań, rytuałów) jako wspólnego kodu, z którego czerpią pisarze, a które w ich twór-
czości podlegają różnym modyfikacjom (przemieszczeniom). Przedstawiciele szkoły to
między innymi Francis Fergusson, Philip Whellwright, Northrop Frye. Zwłaszcza Frye
wspomaga zwolenników neoklasycyzmu takimi pracami, jak Archetypy literatury
(1951), Anatomy of Criticism (1957), Mit, fikcja, przemieszczenie (1961), Wielki kod.
Biblia i literatura270. Jak pisze Frye we wstępie do tego ostatniego dzieła:

Człowiek nie żyje bezpośrednio i nago w przyrodzie jak zwierzęta, ale w universum mitolo-
gicznym, będącym zbiorem przekonań i wierzeń wyłaniających się z jego problemów egzysten-

                                                
268 R.W. Stallmann, Nowa Krytyka, przeł. M. Szpakowska, w: tegoż, Nowa Krytyka. Antologia, dz.cyt.,

s. 382.
269 A. Kopcewicz, M. Sienicka, Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie, rozdz.: Literatu-

roznawstwo amerykańskie XX wieku, Warszawa 1982, s. 476.
270 N. Frye, Anatomy of Criticism, Princeton 1957; tegoż, Mit, fikcja, przemieszczenie, przeł. E. Mu-

skat-Tabakowska, w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, red.
H. Markiewicz i M. Głowiński, Wrocław 1977; tegoż, Archetypy literatury, przeł. A. Bejska, w: Współcze-
sna teoria badań literackich za granicą, antologia, opr. H. Markiewicz, t. II, Kraków 1976; tegoż, Wielki
Kod. Biblia i literatura, przeł. A. Fulińska, opr. i wstęp M.P. Markowski, Bydgoszcz 1998 (pierwodr. 1982:
The Great Code. The Bible and Literature).
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cjalnych. [...] praktycznie wszystko to, co widzimy z tego zbioru problemów, jest warunkowane
społecznie i dziedziczone kulturowo. Poniżej dziedzictwa kulturowego musi istnieć wspólne
dziedzictwo psychologiczne, inaczej bowiem formy kultury i wyobrażeń spoza naszej własnej
tradycji byłyby niezrozumiałe. Wątpię jednak, byśmy potrafili sięgnąć bezpośrednio do tego
wspólnego dziedzictwa, z pominięciem cech dystynktywnych dla naszej szczególnej kultury.
Jedną z praktycznych funkcji krytyki, przez którą rozumiem świadome organizowanie tradycji
kulturowej, jest, jak sądzę, głębsze uświadamianie nam mitologicznego uwarunkowania271.

3. „POSAG EUROPY”. NEOKLASYCYZM A EUROPEIZM I KULTURA
XX WIEKU

Klasycyzm i neoklasycyzm są nieomal modelowym przykładem wartościującego ro-
zumienia kultury272, przyjmującego, że najwyższy stopień rozwoju osiągnęła ona
w kręgu cywilizacji europejsko-amerykańskiej273 (grecko-rzymsko-judeo-chrześcijań-
skiej). Krąg ten cechowała wiara w swoją moc dyfuzyjną: rozchodzenia się po świecie
i akulturacji („nawracania” niżej stojących cywilizacyjnie społeczeństw). Neoklasy-
cyzm jest przykładem systemowego podejścia do kultury, widzenia jej jako zespołu
zgodnych, powiązanych ze sobą elementów274. Rozpatrywany być więc musi na płasz-
czyźnie aksjonormatywnej (wartości i normy). Mieści się w atrybutywnym i ponadcza-
sowym rozumieniu kultury. Może – i powinien – być postrzegany jako środek ocalają-
cy przed doczesnością, materializmem, „neobarbarzyństwem”, otwierający drogę do
idealnego uniwersum kultury i obiektywnej prawdy (a więc s o t e r y c z n y ). Z drugiej
strony, normy i wzory oferowane przez klasycyzm są synonimem imperatywów trud-
nych już dziś do realizacji, to ideały odnoszące się do wartości mających posmak wy-

                                                
271 Wstęp do: Wielki Kod. Biblia i literatura, dz.cyt., s. 33.
272 Na temat wartościującego znaczenia kultury por. m.in.: E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultur.

Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Warszawa 1998; A. Kłoskowska, Z historii
i socjologii kultury, Warszawa 1969; tejże, Socjologia kultury, Warszawa 1983; A.L. Kroeber, Istota kultu-
ry, przeł. P. Sztompka, Warszawa 1989; S. Czarnowski, Kultura, w: tegoż: Dzieła, t. 1, Warszawa 1956; S.
Ossowski, Więź społeczna i dziedzictwo krwi, w: tegoż, Dzieła, t. 2, Warszawa 1966. A.L. Kroeber, C.
Kluckhorn w Culture. A critical review of concepts and definitions (New York 1963) dają 160 definicji
kultury.

273 Stąd upowszechnienie terminu „kultura atlantycka”, tj. europejska poszerzona o jej naturalnego
kontynuatora, ucznia (nowego hegemona, obrońcę?) – Stany Zjednoczone. Także inaczej: europejsko-
-amerykański krąg kulturowy.

274 Jeśli idzie o definicję kultury to najbliższa jest nam ta podana przez Józefa Kozieleckiego: „kultura
to historycznie ukształtowany system wytworów materialnych, symbolicznych i socjetalnych, które są
nośnikami wartości i znaczeń dla ludzkości, narodu, plemienia, wspólnoty lokalnej lub innej zbiorowości”.
Kultura ma trzy sfery: kultura materialna – wytwory, których tworzywem jest środowisko naturalne (np.
narzędzia, struktury architektoniczne); kultura symboliczna – duchowa lub poznawcza (dzieła artystyczne,
odkrycia, wynalazki, filozofia, religia), czyli „pamięć zewnętrzna ludzkiego umysłu”; kultura socjetalna –
związana ze strukturą społeczeństwa i zachowaniem grup ludzkich (np. zasady wchodzenia w rolę zawo-
dową, wzory interakcji interpersonalych, reguły tworzenia instytucji, strategie walki o władzę. Wytwory
stają się składnikami kultury, gdy są nośnikami ponadindywidualnych wartości i znaczeń, społecznie
akceptowanych (J. Kozielecki, Transgresje i kultura, Warszawa 1997, s. 181–182).
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jątkowości, ale i niespełnienia, obiektu li tylko nostalgii275. Jak pisze Ryszard Kapu-
ściński w Podróżach z Herodotem, wyprawy w przeszłość – za sprawą literatury i hi-
storii – są reakcją, lekarstwem na „zmęczenie teraźniejszością”, a szczególnie na do-
raźną politykę, szare życie, podziały świata.

* * *

Do idealizacji antyku, a zwłaszcza Rzymu jako szczytowego punktu osiągnięć cywili-
zacyjnych, a także metafizycznego nieomal symbolu wieczności i potęgi klasycznej
Europy przyczynił się wydatnie wielki uczony i pisarz oświecenia Edward Gibbon,
swym Zmierzchem i upadkiem cesarstwa rzymskiego276. Z kart tomów Gibbona wyła-
nia się Rzym, który wprawdzie upadł materialnie, ale zachował wieczną sprawczą moc
ideału. Przywiązany do ujęcia historycznego Gibbon pisze o tym z patosem historio-
zofa: „trwałą budowlę potęgi rzymskiej wzniosła i zachowała mądrość wieków”277.
Opisuje też „ducha postępu”, jaki dał Europie Rzym, jak i topos klasycznych ruin. To
Rzym (zwłaszcza czasy Hadriana i Antoninów) „zbudził geniusz Europy”. W rozpra-
wie Gibbona idealizacja zyskuje też w wielkim nasileniu te aspekty, które pojawią się
niejednokrotnie w neoklasycznej nostalgii za „prawdziwą” cnotą, wolnością, prymatem
rozumu, wielkością bezinteresownego przywództwa, których brak w świecie XX wie-
ku (por. Wierzyński, Herbert).

Gdyby kto musiał wskazać w historii świata okres [pisze Gibbon], w którym ludzkość cie-
szyła się największą szczęśliwością i dobrobytem, bez wahania wymieniłby okres od śmierci
Domicjana do wstąpienia na tron Kommodusa278.

Północni najeźdźcy Rzymu stanowili – jak pisze Gibbon – „jeden wielki naród”279,
który ostatecznie stał się godnym spadkobiercą, kontynuatorem tamtej prawdy i tamte-
go mitu. Wiek Gibbona – „wiek rozumu” – ale i znaczna część wieku XIX zdawały się
ciągle wierzyć na jawie w „piękny sen” klasyczny.

* * *

Spojrzenie na teraźniejszość i przyszłość europejskiej kultury w XX wieku (w tym na
kondycję literatury i sztuki) było kształtowane przez różne syntezy filozoficzne, so-
cjologiczne, historyczne, także przez wpływowe prace futurologów i eseistów. Szcze-
gólnie szerokim echem odbiły się w świecie humanistyki (rozpatrywane nieomal
w kategoriach proroctwa) książki historiozofów i filozofów kultury – Oswalda Spen-
glera i Arnolda Toynbee. Ten pierwszy, nazywany przez Józefa Morzęckiego „herol-
dem śmierci kultury zachodniej”, opublikował w 1918 roku swe główne dzieło
Zmierzch Zachodu280 (w 1922 roku miało już 47 wydań, a przetłumaczone zostało na

                                                
275 Por. tamże, s. 78.
276 E. Gibbon, Zmierzch cesarstwa rzymskiego, przeł. S. Kryński, Warszawa 1975 (tytuł wyd. polskiego

dostosowany jest do ram przekładu).
277 Tamże, t. 1, s. 34.
278 Tamże, t. 1, s. 71.
279 „Prawie całe nowożytne Niemcy, Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Inflanty, Prusy i większa

część Polski” (tamże, s. 171).
280 Uzupełnione w 1922 roku tomem drugim: Zarys morfologii historii.
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większość europejskich języków). Spengler uważał, iż odkrył „ideę morfologii historii
powszechnej” oraz metodę badania historii i kultury poprzez unaocznianie ich biegu-
nowości oraz cykliczności. Jego zdaniem liczba historycznych form zjawiskowych jest
ograniczona: wieki, epoki, sytuacje powtarzają się. Wymienia zatem osiem wielkich
kultur281, które, choć różne, są jednak izomorficzne, to znaczy łączy je ten sam los:
młodość, wzrastanie, rozkwit i upadek. Żadna kultura nie jest uprzywilejowana (to
pierwszy tak silny cios w europocentryzm i klasyczne „wieczne idee”!). Trzeba zerwać
– dowodził Spengler – z „ptolemejskim” sposobem postrzegania kultur, gdzie zachod-
nia stanowi centrum, i przejść na „kopernikański”. Zaskakujące było też, że Spengler
zerwał dawną więź nowożytności z antykiem: wydzielił w Europie dwie kultury – an-
tyczną oraz zachodnią (zachodnioeuropejsko-amerykańską282). Sztuka tej pierwszej jest
„apollińska”, tej drugiej – „faustowska”. „Renesans – nie zostawia wątpliwości Spen-
gler w innej swej pracy – tylko deklaratywnie nawiązywał do antyku”283. Apogeum
przeciwnego do Spenglerowskiego postrzegania wzajemnych relacji kultur stanowił
zdaniem filozofa wiek osiemnasty, wiek klasycyzmu właśnie: „Wiek osiemnasty i kla-
sycyzm – także Goethe – wierzyły w Kulturę, w jedną, prawdziwą, etyczno-duchową
kulturę, która stanowiła zadanie całej ludzkości”284. To Nietzsche – jako poprzednik
i intelektualny inspirator Spenglera – zerwał z jednością („wyrozumowanej”) kultury
przez duże K, uznając nie tylko wielość kultur, ale ich „fizjonomikę”, niezbywalne
właściwości wzrostu i umierania.

Każda kultura, umierając – dowodzi Spengler – zastyga, przeradza się w „cywiliza-
cję”: „Cywilizacja jest nieuniknionym przeznaczeniem [każdej – AK] kultury”. Cywiliza-
cja to formacja „irreligijna”, „kosmopolityczna”, decydują w niej o wszystkim „kamien-
ne, petryfikujące umysły i serca metropolie”, obszar wiejski staje się prowincją, „zamiast
zrośniętego ziemią ludu” pojawia się „nowy monada”: wyzbyty tradycji „człowiek czys-
tych faktów”. „Do miasta światowego [jakie góruje w cywilizacji – AK] należy nie lud,
ale masa”285. W tym stadium jest właśnie cywilizacja (już nie kultura!) Zachodu na po-
czątku XX wieku, a proces ten rozpoczął się już w poprzednim stuleciu286.

Dramaturgii dodaje Spenglerowskiej diagnozie porównywanie naszej cywilizacji do
zmierzchu Rzymu (zwłaszcza podsuwanie analogii takich jak: dominacja retoryki
u schyłku starożytności a panowanie dziennikarstwa w XX wieku, panem et circenses
a walka o płace i moda na zawody sportowe).

Ocena dokonana przez Spenglera, który dość sarkastycznie pociesza: „człowiek
wartościowy to w sobie przemoże”, uderza nie tylko w optymizm XX-wiecznej awan-
gardy, ale i w doktrynę klasycyzmu jako nadziei na przyszłość poprzez więź z prze-
szłością: nie ma już ogólnych i wiecznych „niezbitych prawd” ani „wiecznych poglą-
dów”287. Zarazem jednak Spengler zauważa jako ważny fakt, iż dawne poglądy o po-

                                                
281 Babilońska, egipska, chińska, hinduska, meksykańska, antyczna, zachodnioeuropejska oraz (po-

wstająca) rosyjska.
282 Zwaną też potem przez innych badaczy „atlantycką”.
283 O. Spengler, Zmierzch Zachodu, przekł. i przedm. J. Marzęcki, Warszawa 2001, s. 10.
284 Tegoż, Nietzsche i jego stulecie, w: tegoż, Historia, kultura, polityka, wyb. i wstęp A. Kołakowski,

przeł. J. Łoziński, Warszawa 1990, s. 110.
285 Tegoż, Zmierzch Zachodu, dz.cyt., s. 48–49.
286 Inne symptomy końca Zachodu to wejście w fazę imperialistyczną, kult pieniądza i ekonomii, do-

minacja sceptycyzmu nad jakąkolwiek filozofią.
287 O. Spengler, Zmierzch Zachodu, dz.cyt., s. 42.
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nadczasowej dominacji kultury grecko-rzymskiej są co prawda „powierzchownie
pragmatyczne”, „ideologiczne”, ale implikujące widzenie starożytności, które „stwo-
rzyło [...] Florencję i Weimar, pojęcie Renesansu oraz zachodni klasycyzm”288. Ogła-
szając zaś odrębność kultury antycznej i zachodniej (nowożytnej), Spengler przyznaje
jednak: „w całej historii nie ma drugiego przykładu tak żarliwego kultu, jakim jedna
kultura otacza pamięć drugiej. Rzutowaliśmy każdorazowo – niejako wpisywaliśmy –
w nasz obraz Greków i Rzymian to, czego potrzebowaliśmy lub oczekiwaliśmy w głębi
naszej duszy”289.

Rozwijając niejako Nietzscheańską „mądrość tragiczną”, Spengler radzi jako drogę
cywilizacji szczególną odmianę heroizmu (nie „zmierzch”, ale „dopełnienie”) – czer-
panie wzoru ze starożytnego Rzymu i jego żołnierzy:

Wobec takiego losu istnieje tylko jeden godny nas [...] światopogląd Achillesa: raczej życie
krótkie, a pełne czynów i chwały, niż życie długie, lecz bez treści [...]. Biegu czasu nie da się
powstrzymać, nie ma żadnego mądrego odwrotu, żadnej rozsądnej rezygnacji [...] Jest naszym
obowiązkiem wytrwać na straconej pozycji bez nadziei i bez ratunku. Wytrwać jak ów rzymski
żołnierz, którego szkielet znaleziono przed bramą w Pompei, a który zginął, ponieważ podczas
wybuchu Wezuwiusza zapomniano odwołać go z posterunku. Oto wielkość, to się nazywa być
rasowym. Ten honorowy koniec jest jedyną rzeczą, której nie można ludziom odebrać290.

Inspiracją dla sztuki, która może dać końcowi zachodniej cywilizacji godny wy-
miar, jest więc „twardość rzymska”:

Twardość, rzymska twardość poczyna obecnie dominować na świecie. Wkrótce dla czegoś
innego nie będzie już miejsca. Sztuka – tak, ale w betonie i stali, poezja – tak, ale tworzona przez
ludzi o stalowych nerwach i bezwzględnym wejrzeniu, religia – tak, ale bierz śpiewnik, nie zaś
Konfucjusza na czerpanym papierze, i idź do kościoła, polityka – tak, ale uprawiana przez mę-
żów stanu, nie zaś przez naprawiaczy świata. [...] Nie powinniśmy przy tym nigdy zapominać o
tym, co legło za nami i co leży przed nami, ludźmi tego stulecia291.

Ironią historii jest fakt, iż na wykonawców owego wyżej opisanego nowego „cezary-
zmu”, postrzymskiego heroizmu w krytycznej sytuacji kultury pasował Spengler spadko-
bierców Goethego i jego klasycyzmu – naród niemiecki (przypisując mu szczególną mi-
sję w XX wieku). A jednak, abstrahując od tej strasznej omyłki filozofa, podkreślmy, iż
właśnie w neoklasycyzmie „po Apokalipsie” wojen światowych do miana głównych
kategorii klasycyzmu zwanego tragicznym urasta tęsknota za rozbitymi formami, rygo-
ryzm moralny, heroizm przegrywania, poezja o „bezwzględnym” wejrzeniu...

* * *

Niejako optymistyczną odpowiedzią na groźną historiozofię Spenglera stał się tom The
Outline of History (1920) Herberta George’a Wellsa. Również i ta książka należy do
najczęściej tłumaczonych (na wszystkie bodaj języki europejskie!) prac tego typu,
a odbiła się w Europie i świecie szerokim echem (między rokiem 1920 a 1934 w sa-

                                                
288 Tamże, s. 47.
289 Tamże.
290 O. Spengler, Człowiek i technika. Przyczynek do filozofii życia, w: tegoż, Historia, kultura, polityka,

dz.cyt., s. 82.
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mym tylko języku angielskim sprzedano ponad dwa miliony egzemplarzy!). W ostat-
nim rozdziale The Outline... (Polityczna i społeczna odbudowa świata) autor Wehikułu
czasu dość ogólnikowo, ale z pełnym przekonaniem głosi optymistyczną przyszłość:
cywilizacja jest dopiero „u świtu wielkości człowieka”. Zadaje też retoryczne pytanie:
„Czyż możemy wątpić, że ludzkość urzeczywistni kiedyś nasze najśmielsze marzenia
[...]? ta cała historia [...] to zaledwie wstęp do rzeczy, których ma jeszcze dokonać”292.
Wells jawi się jako ciągle „wierzący” wyznawca oświecenia i jego ducha, a także histo-
riozoficznej wyjątkowości epok klasycznych, gdy w odpowiednim rozdziale (Okres
świetności Grecji) mówi, iż „Grecja stała się pochodnią oświaty dla całej następnej
historii ludzkości”, a Sofokles i Eurypides to „najwyższe szczyty piękna i szlachetno-
ści”293. Klasyczny kulturotwórczy (ahistoryczny) ideał nie stracił więc wiele w jego
oczach, mimo symptomów, które inni (jak Spengler) zdążyli już poczytać za klęskę.

* * *

Myśl Spenglera stanowiła biegun pokrewny licznym teoriom katastroficznym, które
w latach trzydziestych w dużym stopniu stymulowały rozwój literatury (w tym i lirykę
„klasycystyczno-katastroficzną”, jak ówczesna twórczość Miłosza czy Jastruna). Do
najsłynniejszych zalicza się W obliczu końca (1937) Mariana Zdziechowskiego, który
widzi analogie między upadkiem Rzymu a „dzisiejszym stanem”. Bolszewizm („zgniły
wrzód na żywym ciele”294) powoduje reakcje nacjonalistyczne, w rezultacie następuje
dewaluacja autorytetów, bankructwo „pryncypium demokratycznego”, upadek chrze-
ścijaństwa. Upadek cesarstwa rzymskiego miał konsekwencję w postaci przyjęcia
chrześcijaństwa przez barbarzyńców. Teraz – współcześnie – efektem będzie rozpad
„w postaci najohydniejszej”295. Ten sam Zdziechowski w Widmie przyszłości konkre-
tyzuje przyczyny upadku w najeździe Sowietów, nowych barbarzyńców, zwanych
przez filozofa metaforycznie „czarną chmurą” ze Wschodu296.

Szerokim echem odbiły się – także w środowiskach literackich i artystycznych –
katastroficzne poglądy na kulturę polskiego filozofa, przedstawiciela humanistycznej
socjologii, Floriana Znanieckiego. Jego rozprawa Upadek cywilizacji zachodniej
(1921) jest polskim odpowiednikiem słynnej pracy Spenglera. Znaniecki wyraża
wstępne przekonanie o wysokiej wartości cywilizacji zachodniej, ale ma znacznie po-
ważniejsze obawy, „że cywilizacji tej zagraża w najbliższym czasie zniszczenie, o ile
się nie zdobędziemy na świadomy i planowy wysiłek w celu jej uratowania”297. Przy-
czyny zagrożeń, jak i przyszłego upadku widzi Znaniecki we wzroście materializmu,
„imperializmu rasowego” (!), wzroście roli (władzy) „motłochu” (ochlokracja) oraz
ekspansji bolszewizmu. Omawiając szczegółowo zagrożenia narastające na obszarze
sztuki i literatury, Znaniecki kładzie nacisk zwłaszcza na zbytnią rozległość (różnorod-

                                                
292 H.G. Wells, Historia świata, wstęp J.K. Palczewski, przeł. J. Parandowski, Wrocław–Warszawa–
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ność) ideałów (o ile są!) oraz „decentralizację zadań”; tego niebezpieczeństwa nie
znajdujemy na przykład w sztuce greckiej, japońskiej czy średniowiecznej, gdzie pa-
nowała „względna koncentracja”. Znaniecki apeluje o to, aby jednostki przodownicze,
„arystokracja umysłowa”, zdążyły „zaszczepić masom własne swe pragnienia twór-
cze”, zanim dojdzie do upadku naszej cywilizacji298.

Diagnozy Znanieckiego dobrze wychodzą naprzeciw neoklasycznym tęsknotom za
sztuką opartą na idei kontynuacji, ciągłości, dośrodkowości, ahistoryczności – jako
antidotum na ogarniające świat, i estetykę w szczególności, brak scalającej idei, frag-
mentaryczność, wąską aktualność, oryginalność za wszelką cenę.

Te niekorzystne zmiany w kulturze europejskiej Jose Ortega y Gasset, jeden z naj-
wybitniejszych przedstawicieli myśli humanistycznej w XX wieku, nazwał „dehumani-
zacją sztuki”, nawiązując tym samym do jednego z fundamentów nowożytnej doktryny
klasycznej. Również jego poglądy i ostrzeżenia odbiły się szerokim echem w Europie.
Diagnozy zawarte w rozprawie Dehumanizacja sztuki (1925) do dziś prawie nie stra-
ciły na aktualności. Ortega y Gasset stwierdza przede wszystkim, iż bodźce powodują-
ce sztuką nie mają – mniej więcej od początku XX stulecia – charakteru ogólnoludz-
kiego. Jest to tzw. sztuka artystyczna, w której element estetyczny odgrywa główną
rolę, przeważa ekspresja metaforyczna, poezja stała się „wyższą algebrą metafor”299.

Zjawiska te stawiają sztukę współczesną w ostrej opozycji zwłaszcza do norm, jak
i samej idei sztuki etycznej, która jawi się jako rozdział zamknięty.

Wyparowały już resztki ducha tradycji [pisze Ortega]. Dawne modele, normy, wzory nie
mają już zastosowania. [...] Europejczycy zostali sami, bez umarłych u swego boku [...] utracili
swój cień300.

* * *

W międzywojennej Europie świadomość powyżej opisanych zagrożeń owocowała
działalnością licznych organizacji międzynarodowych oraz kongresami, w których
czołową rolę odgrywali intelektualiści. Nośne i modne stało się więc hasło „europe-
izmu” i pokrewne – „paneuropeizmu”.

Ofensywne (zinstytucjonalizowane) działania paneuropejskie prowadził zwłaszcza
Austriak, Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergii (1894–1972), założyciel Unii Paneu-
ropejskiej (1923) i tzw. ruchu paneuropejskiego, autor książek Pan-Europa (1923),
Kampf um Pan-Europa (1925–1928), a także książę Karol Antoni Rohan, inicjator
i sekretarz federacji Unii Intelektualnych (obaj bywali w Polsce, w ramach swojej „mi-
sji”, Rohan współpracował zwłaszcza z Iwaszkiewiczem).

Najważniejsze w Dwudziestoleciu zjazdy uczonych-humanistów, wyrazicieli „du-
cha Europy”, to:

                                                
298 Tamże, s. 975.
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y Gasset, Dehumanizacja sztuki i inne eseje, przeł. P. Niklewicz, wyb. i wstęp S. Cichowicz, Warszawa
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● narada filologów klasycznych i pedagogów w Berlinie (kwiecień 1925) – jej
mottem mogło być zdanie z wystąpienia prof. T. Zielińskiego: „Antyk nie ma być nor-
mą, lecz nasieniem”;

● kongres Pen Clubów (Paryż 1925), z udziałem reprezentantów prawie wszystkich
literatur europejskich (wśród nich T. Mann, Joyce, Valéry, Galsworthy, Chesterton,
Iwaszkiewicz). Jak wspomina ten ostatni:

Ze wszystkich przemówień, a jeszcze bardziej rozmów prywatnych, wyzierał lęk o przy-
szłość Europy. W tym skłóconym, pogmatwanym i nie mogącym odnaleźć siebie świecie rzecz-
pospolita literacka – la République des Lettres – starała się stworzyć jakąś całość, przeciwstawić
bezkształtnemu chaosowi, w jaki z wolna pogrążała się Europa, zorganizowaną, przemyślaną
formę301.

● zjazd Unii Paneuropejskiej w Wiedniu, 1926 (z udziałem między innymi Va-
léry’ego, L.H. Morstina, T. Zielińskiego, J. Iwaszkiewicza);

● sympozjum filologów klasycznych w Hamburgu (1930);
● założenie czasopisma „Die Antike” (1931), będącego pochwałą normatywizmu

klasycznego, jak i kształcenia w duchu klasycznym;
● zjazd pod egidą Ligi Narodów (Nicea 1935) – kwestia przywrócenia równowagi

między „maszynizmem” a humanizmem;
● zjazd Instytutu Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej w Budapeszcie

(czerwiec 1936) – uchwalono, iż przedstawiciele nauk humanistycznych nie powinni
zrywać kontaktu z literaturą łacińską, „głoszącą przecież mądrość grecką”, podobnie
jak pisarze i artyści302.

● kongres Pen Clubów (piętnasty) w Paryżu (1937); jednymi z głównych tematów
były przyszłość poezji w świecie współczesnym303 i wypowiadanie się społeczności
poprzez literaturę.

Wyrazem aktywności i solidarności intelektualistów w trosce o przyszłość Europy
była też w Dwudziestoleciu postawa ideowa zwana klerkizmem, zapoczątkowana gło-
śną książką Juliena Bendy Zdrada klerków (La Trahison des clercs, 1927). Klerkizm
wiązał obawy o zagrożoną pozycję społeczną intelektualistów z ciosem zadanym przez
wojnę humanizmowi. W klerkizmie można wyróżnić postawy bierne, jak i aktywne.
W tych drugich dążył on do obrony uniwersalnych, autonomicznych wartości, poza
polityką i presją współczesności, a nawet domagał się wpływu intelektualistów (w tym
pisarzy) na społeczeństwo, na władzę, przywrócenia im pozycji bezstronnych myśli-
cieli i ekspertów. Słynnym wyrazicielem tej drugiej postawy był Karol Irzykowski304.
Ludwik Fryde w artykule Droga klerka utożsamia zaś klerkizm z tzw. świeckim huma-
nizmem, którego celem idealnym jest jedność kultury europejskiej oraz „uznanie za
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303 Por. J. Parandowski, Podróże literackie, Wrocław 1968, s. 91–102.
304 Por. K. Irzykowski, Zasada komplikacji, „Europa” 1930, nr 11.
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najwyższą wartość życia pełnej i harmonijnej osobowości”305. Sam w to jednak powąt-
piewa, widząc, że jako ideał w społeczeństwie zwyciężył „typ żołnierski”.

* * *

Ważnym aspektem idei europeizmu było odradzanie się „hellenizmu” czy tzw. neohel-
lenizm306 XX wieku. Nie stałoby się ono faktem bez wcześniejszego rozpowszechnie-
nia się gimnazjum (i liceum) klasycznego, w systemie opracowanym przez Wilhelma
Humboldta. Jak przypomina Sinko, Humboldt: „polecał [...] kształcić młodzież na –
Hellenów, tj. napełniać ją duchem helleńskim, odwagą i siłą do badania prawdy, ener-
gią woli do ostania się wobec oporów zewnętrznych, radosną miłością do wszystkiego,
co piękne i doskonałe, a przede wszystkim co ludzkie”307.

Gimnazjum klasyczne objęło prawie całą Europę, występowało też jako ważny
składnik systemu kształcenia w II Rzeczypospolitej. Wyniesiona ze szkoły znajomość
greki, łaciny, podstaw starożytnej literatury, szacunek dla „kodu kulturowego” i trady-
cji śródziemnomorskiej były dla niejednego pisarza i intelektualisty zalążkiem później-
szych neoklasycznych zinteresowań i takiejże twórczości (por. np. Herbert, Miłosz,
Wierzyński, wcześniej – Staff, Parandowski). Tadeusz Sinko308 nazywa tę ideę kształ-
cenia „posagiem Europy” i pisząc w 1947 roku swą rozprawę, ma nadzieję, iż w na-
stępnych powojennych latach klasyczne wykształcenie nie zniknie ze szkół za sprawą
presji nauczania „praktycznego” (matematyczno-fizycznego, biologicznego czy po
prostu „ogólnokształcącego”); (o nieuchronnej presji kształcenia w duchu marksistow-
sko-materialistycznym profesor nie wspomina zapewne ze względów cenzuralnych).
Chwali też pozostawienie łaciny w niektórych typach klas w szkołach francuskich, jak i
podbudowę klasyczną w amerykańskich grammar school.

* * *

Aktywny zwolennik idei europeizmu i paneuropeizmu, jeden z głównych polskich
przedstawicieli neoklasycyzmu, Jarosław Iwaszkiewicz opisuje w Książce moich
wspomnień309, jak narastało w nim irracjonalne podejrzenie, przeradzające się w niepo-
kój o przyszłość Unii, potem idei europejskiej, wreszcie samej Europy. Momentem
przełomowym był Zjazd w Heidelbergu. Tam Iwaszkiewicz zrozumiał, że troska prze-
wodzących wtedy intelektualistom Niemców o jedność i przyszłość kulturalną Europy
kryje chęć poszerzania i udowadniania wpływów kultury niemieckiej, realizowanie
odwiecznego niemieckiego mesjanizmu, który był zwykle ideologią ekspansji. Z tych
obaw pisarza, wcześniej i później germanofila, powstał słynny liryk Do przyjaciela
wroga, jak i późniejszy powojenny felieton 28 września o odsłonięciu tablicy Goethego
w Warszawie, gdzie czytamy: „są dwa oblicza narodu niemieckiego. A właściwie [...]
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oblicze jest jedno – a drugie to żelazny hełm i pokraczna, przeraźliwa, okrutna maska,
którą na prawdziwą twarz niemieckiego narodu wtłoczył faszyzm”310.

Iwaszkiewicz miał rację w swych przewidywaniach. W okresie II wojny światowej
(jak i tuż przed nią) hitlerowskie Niemcy wysuwają na czoło w swej propagandzie
nowy (z obiektywnego punktu widzenia „czarny”) mit Europy: utrwalanej, integrowa-
nej i rozwijanej w czasach nowożytnych przez ludy Północy (nordycko-germańskie),
prawdziwych dziedziców grecko-rzymskiej, ale i chrześcijańskiej spuścizny (Chrystus
był blond-błękitnooko-nordyckim Germaninem, pretorianie Hitlera tworzyli obrzędo-
wość opartą na duchu rzymskich legionów i średniowiecznych zakonów rycerskich!).
Nowym Rzymem miała być III Rzesza, cezarem – führer311. W miarę ponoszonych
przez Hitlera klęsk owa agresywna germańska wizja mitu Europy przybiera znów for-
mę stonowaną, bliższą jakby prawdzie i białemu mitowi. Oto Niemcy muszą teraz bro-
nić całej rasy aryjskiej (nie tylko germańskiej) oraz Europy – kolebki cywilizacji, z jej
zabytkami, muzeami, kościołami, owej słynnej Festung Europa, na linii Gotów
i Zygfryda, na froncie zachodnim i wschodnim, przed pozakontynentalną (!) zdrajczy-
nią – Anglią, przed barbarzyńskimi Amerykanami, a przede wszystkim „żydowsko-
-azjatyckim” najazdem Sowietów312. Ciekawe, iż ci sami Sowieci chętnie posługiwali
się w tym czasie hasłem obrony Europy (i jej kultury) przed hitlerowskimi hordami, tak
jak wcześniej – przed polską anarchią i zepsuciem!

Obie wojny światowe i stojące za nimi imperia totalitarne nie tylko prawie unice-
stwiły europejską kulturę z jej wspólnym dla większości narodów „duchem” i tradycją,
ale rozwinęły na niespotykaną dotąd skalę jej antytezę: „kulturę zła”313. Składają się na
nią „fabryki śmierci”, diabolicznie fascynujące hitlerowskie parteitagi, propagandowe
filmy, rasistowskie i klasowe doktryny, systemy sowieckich gułagów. I w tym wzglę-
dzie – o ironio! – Europa (ojczyzna Homera i Goethego) zdobyła światowe mistrzo-
stwo!

W Godzinie śródziemnomorskiej (1956, opowiadanie Roscher) Jan Parandowski
wspomina scenę, która urosła u niego do rangi symbolu: oto w 1944 roku Niemcy palą
dom pisarza, a w nim wśród innych książek istny skarb – dziewięć tomów mitologii
greckiej i rzymskiej autorstwa niemieckiego filologa Roschera. Na kanwie tego wspo-
mnienia słynny znawca antyku definiuje tę szczególną rolę śródziemnomorskiej trady-
cji, jaką przypisały jej wojenne kataklizmy i okresy zachwiania wartości. To szczegól-
ny azyl, znak innego świata, pozwalający przetrwać: „Każdy z nas ratował się wów-
czas takim światem, którego żadna przemoc nie mogła zniszczyć ani sponiewierać, ani
przekształcić”314. Podobne przekonanie – o ideowo klasycystycznym rodowodzie – co
do roli tradycji w czasie Apokalipsy wyrażał Miłosz w tomie Ocalenie oraz w Rodzin-
                                                

310 Tegoż, Ludzie i książki, Warszawa 1983, s. 20.
311 „Naukowym” podłożem były znacznie starsze prace H.S. Chamberlaine’a (Die Grundlagen des 19.

Jahrhunderts, 1899), wątki dzieł Spenglera, antysemickie pisma Wagnera, jak i wypaczone idee Nie-
tzschego czy profetyczne poezje Stefana Georgego. Wykładem nazistowskiej doktryny niemieckiego –
także kulturowego – posłannictwa (a wręcz mesjanizmu) stały się książki „filozofa” nazizmu, Alfreda
Rosenberga (Mythus der XX Jahrhunderts, Blut und Ehre), jak i odpowiednie fragmenty Mein Kampf
(o Aryjczykach – piastunach kultury).

312 Por. V. Klemperer, LTI. Notatnik filologa, przeł. J. Zychowicz, Kraków–Wrocław 1983, rozdz.:
Café Europe.

313 Pojęcie „kultury zła” przyjmujemy za typizacjami kultury dokonanymi przez J. Kozieleckiego,
Transgresje i kultura, Warszawa 1997, cz. I.

314 J. Parandowski, Godzina śródziemnomorska, Warszawa 1956, s. 5–6.
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nej Europie. Jednakże jeśli idzie o tożsamość i autorytet kultury (zwłaszcza literatury)
po wojnie, do diagnozy stulecia urosła myśl Theodora W. Adorna, iż to właśnie pisanie
wierszy po Oświęcimu jest największym barbarzyństwem315. Do tego samego wniosku
doszedł najsłynniejszy bodaj europejski poeta próbujący uwzględnić w praktyce zmia-
ny, jakie dla estetyki i etyki oznaczała wojna – Tadeusz Różewicz, powołując poetykę
najprostszych słów, nauki mówienia, odwróconych znaków. Wracając do Adorna –
w 1959 roku w eseju Ostatnia scena „Fausta”, daje on pisarzom wskazówkę na czasy
współczesne: w sytuacji „poczucia wstydu”, nihilizmu, sekularyzacji, wzdragania się
przed „wyrażaniem intencji metafizycznych”, naturalnym wyjściem jest „schronienie
w tekstach” minionych, „interpretujące zgłębianie przekazanych tradycją pism”, szuka-
nie tam autorytetów, których brakuje w rzeczywistości316.

* * *

Po II wojnie światowej swoistą kontynuacją paneuropejskich działań intelektualistów
stały się najpierw światowe kongresy pokoju317; były one raczej trampoliną dla ideolo-
gii marksistowskiej w Europie Zachodniej. Podział Europy w okresie „zimnej wojny”
na dwa antagonistyczne i rywalizujące obozy położył się cieniem na idei tożsamości
i kulturowego dziedzictwa. Zadanie międzynarodowej promocji kultury i integracji
wokół duchowych wartości spoczęło też na Organizacji Narodów Zjednoczonych do
Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO, zał. 1946), co owocowało raczej amor-
ficzną i nieskonkretyzowaną działalnością w duchu wielokulturowości i solidaryzmu
z krajami rozwijającymi się, ale i ochroną dziedzictwa kulturalnego, także europejskie-
go. Zagadnieniami humanizmu w świetle współczesnej cywilizacji oraz porozumie-
niem intelektualistów z obu stron „żelaznej kurtyny” zajmowało się też Europejskie
Towarzystwo Kultury (Société Européenne de Culture, SEC), powstałe w 1949 roku,
wydające wpływowe pismo „Comprendre”. W SEC aktywnie działali od początku
między innymi Parandowski i Iwaszkiewicz.

Kluczową sprawą dla rozwoju europeizmu, jak i odrodzenia wartości klasycznych
po II wojnie światowej wydaje się ciągłość i społeczno-edukacyjna atrakcyjność for-
macji humanistycznej. Niestety, cały wiek XX jest, jak wspomnieliśmy już wyżej,
okresem deprecjacji tejże, mimo symptomów czasowego odrodzenia. Dobrą charakte-
rystykę tego stanu daje artykuł Jerzego Stempowskiego O współczesnej formacji hu-
manistycznej318. Autor wskazuje na znaczne tempo rozchodzenia się dróg formacji
przyrodniczej i humanistycznej, w wyniku utylitaryzacji wiedzy, rosnącego nacisku na
aktualność, a także ogólnej metamorfozy świata – od lasów, muzeów, łaciny i książek
ku sieci szyn i drutów, ku królestwu sześcianów z betonu. Warunkiem odrodzenia się
humanistyki w nauce jest – zdaniem Stempowskiego – modernizacja metodologii oraz
przyswojenie sobie terminów i pojęć stosowanych w naukach ścisłych, nadążanie za
ich poziomem. Z drugiej strony, tenże krytyk nie zapomina wytknąć naukowcom,
owemu – jak mówi – „ludowi w białych tunikach”, że pozostał niemy w czasie naj-

                                                
315 Esej Kulturkritik und Gesellschaft, Frankfurt am Mein 1947.
316 Th.W. Adorno, Ostatnia scena „Fausta”, w: tegoż, O literaturze. Wybór esejów, wyb. L. Budrecki,

przeł. i posł. A. Wołkowicz, Warszawa 2005, s. 28–29.
317 Wrocław 1948, Warszawa 1950.
318 [Paweł Hostowiec] J. Stempowski, O współczesnej formacji humanistycznej, „Kultura” (Paryż)

1948, nr 4.
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ważniejszej próby, „fabrykując posłusznie bomby atomowe”319. Od humanistów ocze-
kuje się zdecydowanie czegoś więcej, dają oni w tym zakresie znacznie więcej nadziei.

Tenże Stempowski w eseju O pewnej tradycji klasycznej zwraca uwagę na pochop-
ne „odpychanie spadku” klasycznego (łaciny, klasycznych dzieł, uniwersalnych tema-
tów, doświadczeń). Od owego spadku „nie można” się uwolnić:

Pewne natomiast wydaje się, że podzielona dziś na zaścianki, zamknięta dla książek murami
celnymi, Europa Zachodnia nie potrafi więcej podźwignąć spadku po Grekach i Rzymianach, na
których zresztą – z braku wystarczających tytułów – coraz mniej się powołuje320.

A właśnie w tamtej literaturze i historii zawarte jest wiele wskazówek, nie tylko
głosów euforii, ale i tych tragicznych, które mogą być niezbędnymi drogowskazami
w czasach „nihilizmu” – dowodzi Stempowski.

* * *

W kolejnym wielkim – zaczętym przed, a ukończonym długo po II wojnie światowej –
systemie historiozoficznym XX wieku A.J. Toynbee (Studium historii)321 przedstawia
kontakt różnych cywilizacji w czasie, zwany „renesansami”. Wpływ martwej cywiliza-
cji na żyjącą, ów renesans, także „chęć archaizacji” to być może „próba ucieczki od
nieznośnej teraźniejszości”, reakcja na „nemezis twórczości i ubóstwienie efemerycz-
nej techniki”322. W tym sensie wywody Toynbee’ego niejako potwierdzają zasadność
XX-wiecznego neoklasycyzmu jako idei, będącej częścią większej całości, przydają
znów neoklasycyzmowi dawny humanistyczny i aksjologiczny sens.

Warto też przypomnieć opinie Arnolda Toynbee’ego zawarte w szkicu The Dwarfing
of Europe323. Opisuje tam „karlenie Europy” za sprawą rozdrobnienia narodowego, jak
i wpływu „świata zamorskiego” (wpływ Ameryki – promotorki kultury masowej) oraz
dominacji sowieckiej, która na Odrze i Nysie ustaliła granicę swego świata324.

Najnowszą z wielkich syntez historii cywilizacji, ze szczególnym i oryginalnym
uwzględnieniem roli cywilizacji europejskiej, w tym literatury, jest przełożona na 20
języków książka Felipe Fernándeza-Armesta, Milenium. Historia ostatniego tysiącle-
cia325. Sytuuje się ona w rzędzie wielkich syntez historiozoficznych, obok Spenglera
i Toynbee’ego, opisując szczegółowo kryzys, jaki w XX wieku przechodzi cywilizacja

                                                
319 Tamże, cyt. za: tegoż, Klimat życia i klimat literatury, wyb. i opr. J. Timoszewicz, Warszawa 2001,

s. 25.
320 Tegoż, O pewnej tradycji klasycznej, w: tamże, s. 59 (pierwodr. „Kultura” [Paryż] 1954, nr 4).
321 A. Toynbee, A Study of History (12 tomów), London 1934–1961.
322 Tegoż, Studium historii, przeł. J. Marzęcki, Warszawa 2000, s. 803.
323 Tegoż, The Dwarfing of Europe, w: tegoż, Civilization on Trial, Oxford [b.r.].
324 „For if Eastern Europe is to be associated with the Soviet Union under Soviet hegemony and West-

ern Europe with the United States under American leadership, the division of Europe between these two
titanic non-European powers is the most significant feature of the new map to a European eye. Are we not
really arriving at the conclusion that it is already beyond Europe’s power to retrieve her position in the
world by overcoming the disunity that has always been her bane? The dead-weight of European tradition
now weighs lighter than a feather in the scales, for Europe’s will no longer decides Europe’s destiny. Her
future lies on the knees of the giants who now overshadow her” (tamże, s. 124).

325 F. Fernández-Armesto, Milenium. Historia ostatniego tysiąclecia, przeł. R. Bartołd, J. Grzegorczyk,
J. Polak, J. Ruszkowski, Poznań 2000.
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atlantycka326. W części Kryzys atlantycki, biorąc za punkt odniesienia dawne diagnozy
Gibbona, Fernández-Armesto przypomina „ideał Europejczyka”, zbudowany na ujed-
noliconym (oświeceniowym) klasycyzującym guście, międzynarodowym statusie języ-
ka francuskiego, kulcie rozumu, postrzeganiu Europy jako „jednej wielkiej republiki,
której różni mieszkańcy osiągnęli prawie ten sam poziom ogłady i kultury ducho-
wej”327. Rozwijając dalej myśl Gibbona, Fernández-Armesto wini za upadek cywiliza-
cji atlantyckiej (w tym zachodniej) fale nowego barbarzyństwa, i to wewnętrznego.

Wyznawcy idei postępu [pisze Fernández-Armesto] z przerażeniem patrzyli na dowody be-
stialstwa ujawnione w Auschwitz lub Katyniu, na okrucieństwa wojen, których przyczyną
w większym stopniu była nienawiść niż własna korzyść. Barbarzyństwo, które złamało Rzym,
przyszło – jak sądzono – z zewnątrz; nowe barbarzyństwo narodziło się na tej ziemi328.

Powstała w tych warunkach literatura to „realizm – krwawy i plugawy” bądź skry-
wanie okropności wojny „za zasłonami romantyczności i retoryki”329. Wszystko to
oznaczało triumf nerwowości, koszmaru, „głębokiej rozpaczy”, destrukcji nad dawnym
racjonalnym porządkiem, także nad ideałami historycznego klasycyzmu.

* * *

Owym „wewnętrznym barbarzyńcą” świata kultury atlantyckiej może być – z punktu
widzenia zwolenników neoklasycyzmu i nie tylko ich – kultura masowa z jej „ochry-
płymi okrzykami”, by użyć obrazowego określenia Fernándeza-Armesta.

Ekspansja kultury masowej, będąca ogniwem dłuższego łańcucha: urbanizacji, re-
wolucji technicznej, nowego populizmu, uniformizacji, homogenizacji, materializacji,
stanowiła wyzwanie, także dla poezji i jej twórców. Jak słusznie zauważa Jerzy Szacki,
kulturze wysokiej (aspirującej zwykle do roli tout court, „kultury prawdziwej”, ponad-
czasowej) szczególnie doskwierać i zagrażać zaczęły w XX stuleciu: utrata autorytetu,
„atmosfera nieokreśloności, relatywizmu i rozchwiania kryteriów”. Co gorsza, upo-
wszechniło się przekonanie, że popularna to nie zawsze jedynie „tandetna”, zaś elitarna
nie zawsze daje gwarancję atrakcyjności intelektualnej330.

Szczególnie szerokim echem, jeśli idzie o kasandryczne głosy na temat „wysokiej”
kultury, a zwłaszcza „konserwatywnej” literatury (kultywującej swe dawne role na-
uczania, humanizowania, symbolizowania świata), odbiły się w 2. poł. XX wieku dia-
gnozy i prognozy zawarte w głośnym artykule Dwighta Macdonalda Teoria kultury
masowej (1953). Jeden z podrozdziałów autor tytułuje znamiennie: Przyszłość kultury
wyższej: ciemna. Zdaniem Macdonalda w kulturze działa dziś prawo Greshama (zła
moneta zawsze wypiera dobrą). W podrozdziale Akademizm i awangardyzm Macdo-

                                                
326 Przyczyny tego kryzysu to wyzwanie rzucone przez „społeczności znad Pacyfiku”, „podkopanie za-

chodniej dominacji”„przesunięcie inicjatywy”, dekolonizacja, kontrkolonizacja, „zemsta Wschodu”, odno-
wa islamu, modernizacja społeczeństw wschodniej Azji i supremacja „białego Pacyfiku”, który zostaje
w książce nazwany „nowym Morzem Śródziemnym”. „Kolonizacja kulturowa przebiegająca przez ostatnie
dwieście lat w kierunku od Atlantyku ku Pacyfikowi odwróciła swój bieg i obecnie stanowi wyzwanie dla
dominacji tradycji atlantyckiej” (tamże, s. 14).

327 Tamże, s. 327.
328 Tamże, s. 477.
329 Tamże, s. 459.
330 J. Szacki, Czterdzieści parę lat później [komentarz], w: Kultura masowa, wyb., przedm. i przekł.

Cz. Miłosz, Kraków 2002, s. 9.
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nald dokonuje reasumpcji sposobów, jakimi kultura wyższa próbowała się bronić przed
ekspansją kultury masowej: (1) akademizm czyli współzawodniczenie, „kicz dla elity:
podrobiona kultura wyższa, z pozoru jak prawdziwa, ale w istocie produkt wyrabiany
tak samo jak tańsze kulturalne towary na użytek mas”331; (2) awangardyzm, czyli wy-
cofanie się ze współzawodnictwa. Ten ostatni:

robił rozpaczliwy wysiłek, aby odgrodzić jakiś teren, na którym mógłby jeszcze działać poważny
artysta. [...] Wysiłek przyniósł nadspodziewanie dobre owoce: zawdzięczamy temu prawie
wszystko, co jest żywe w sztuce ostatnich, z grubsza biorąc pięćdziesięciu lat. Właściwie kultura
wyższa naszych czasów jest niemal identyczna z awangardyzmem332.

Kropkę nad „i” w sporze o rząd dusz (społeczeństwa industrialnego i globalnego),
toczonym między zwolennikami wyższej i masowej (niższej) kultury, postawił Mars-
hall McLuhan. Nowe środki techniczne (zwłaszcza „obrazu i dźwięku”) zmieniły
człowieka i sposób jego postrzegania świata. Erazmem z Rotterdamu naszych czasów
jest James Joyce, który „pierwszy zaczerpnął z gazety, z radia i z filmu, układając swój
«słowno-głosowo-wizualny» dramat w Finnegans Wake”. W porównaniu z nim Pound
i Eliot są – stwierdza badacz – „lękliwymi wyznawcami książkowej sztuki”333, dla
której nie ma przyszłości w tradycyjnym kształcie.

Pod koniec wieku następuje inne – bo niejako programowe – zatarcie różnic między
dotychczas zantagonizowanymi obszarami kultury wysokiej i masowej, związane
z hybrydyzacją literatury i sztuki oraz konwencją gry niesionymi przez postmodernizm.
W związku z tym pojawia się poezja w hipermarkecie, estetyka hamburgera, banalizm;
atrybuty, a wręcz nowe „mity” kultury masowej i popkultury, zastępują dawne toposy,
składając się między innymi na antyetos „neobarbarzyństwa”, w Polsce specjalnie jako
hasło „powrotu do normalności” oraz do Europy, co jest reakcją na presję etycznej
i politycznej literatury okresu przemian niepodległościowych (1980–1989). W rezulta-
cie – nieco nieoczekiwanie – w obrębie pokolenia 60. wyróżnia się nurt nowych „kla-
syków”. I tak ważny aspekt kluczowego dla XX wieku sporu o ciągłość i humanizm
kultury stał się częścią postmodernistycznej intertekstualnej gry, pozbawionej dawnych
hierarchii i podziałów.

Interesująco rysują się też zjawiska europeizmu i neoklasycyzmu, gdy spojrzeć na
nie przez pryzmat t r a n s g r e s j i, opisywanych przez Józefa Kozieleckiego jako źródła
kultury334.

Badacz ten określa wiek XX jako szczególnie obfitujący w transgresje (szczególnie te
twórcze i innowacyjne), a w dodatku nie podziela obaw – głównie postmodernistów – co
do szans „znalezienia nowych tematów w literaturze”. Pisze natomiast: „Przypuszczam,
że transgresje twórcze typu P i H, polegające na przekraczaniu granic, same nie mają
swoich brzegów”. Zdaniem Kozieleckiego ewolucja kultury i proces twórczy są ciągle

                                                
331 D. Macdonald, Teoria kultury masowej, tamże, s. 20.
332 Tamże, s. 21.
333 M. McLuhan, Oko, dźwięk i furia, tamże, s. 58.
334 „Działania, które polegają na tym, że człowiek świadomie przekracza dotychczasowe granice mate-

rialne, społeczne i symboliczne, będę nazywał działaniami transgresyjnymi [...] transgresją”. Rozróżnia się
transgresje P (psychologiczne, przekraczanie swoich dotychczasowych możliwości, wiedzy) oraz transgre-
sje H (historyczne, przekraczanie przez jednostki czy grupy granic, których nikt jeszcze dotąd nie przekro-
czył). W wyniku tych drugich powstają wynalazki, rodzą się dzieła sztuki (J. Kozielecki, Transgresje
i kultura, dz.cyt., s. 43).



90

możliwe. Ale duże znaczenie mają też zjawiska „sinusoidy kulturowej”335 oraz tzw. po-
żegnania i powroty: po okresie martwoty i zapomnienia jakieś wytwory, nurty (Kozielec-
ki daje przykład właśnie sztuki i myśli antycznej) znów stają się wzorcowe, kanoniczne,
pożądane. Przyczyną może być aktualne nagromadzenie transgresji destruktywnych,
zwłaszcza zaś tzw. transgresje Zet: te zagrażające całej ludzkości, jak komory gazowe,
bomba atomowa lub niszczenie środowiska. Narasta wtedy znaczenie etyczne transgresji,
powraca też kryterium agotoniczne, np. sztuki (agoton = dobro), a nawet kultura czy
pewne jej obszary mogą wchodzić w stan d e g r e s j i  – szukać powrotu do jakiegoś stanu
poprzedniego. Nadużyciem byłoby powiedzieć, iż neoklasycyzm to degresja czy „po-
wroty”. Trudno nie odnieść jednak tych wątków refleksji Kozieleckiego oraz jego termi-
nów właśnie do nawrotów neoklasycznej nostalgii w XX wieku, poszarpanym wojnami
i innymi kataklizmami, ogałacanym z etyki, humanizmu i norm. Tak jak można by też
mówić o neoklasycyzmie i odwołaniach do „kodu kulturowego” w wymiarze jednostko-
wym (podmiotu twórczego) jako wzmożonej potrzebie tego, co Kozielecki nazywa
k u l t u r y z a c j ą: jednostka tworzy sobie „reprezentację wewnętrzną świata kultury [...].
W procesie kulturyzacji sprawca jest podmiotem aktywnym; reprezentacja wewnętrzna,
którą tworzy, nie przypomina taśmy magnetofonowej”336.

* * *

Ostatnie dekady XX wieku to ożywienie idei europeizmu, przypominające sytuację
z Dwudziestolecia opisaną wyżej. Wiąże się to z procesem integracji i rozszerzania się
Unii Europejskiej. Nowa tęsknota za zjednoczoną Europą, za uniknięciem kolejnej
wojny, najazdu barbarzyńców z jakiegoś Wschodu czy Południa, za jednością atlantyc-
ką, a nawet zajęciem przez Unię pozycji światowego suwerena na równi z USA mogły
być ciekawą szansą nowego otwarcia dla tradycji grecko-rzymsko-judeo-
-chrześcijańskiej, jak i sztuki wartości. Tak się jednak nie stało. Mało tego, niektórzy
publicyści i uczeni są zdania, a jesteśmy skłonni się z nimi zgodzić, że u progu XXI
stulecia stara Europa wypiera się swych korzeni, otwiera zaś na ekspansję amerykani-
zacji z jednej, a agresywnych kultur Wschodu i Południa z drugiej strony. Dodajmy,
zostaje też w tyle w rywalizacji naukowo-technologicznej i gospodarczej.

Eseista i historyk Robert Conquest w 1999 roku w swej książce Uwagi o spustoszo-
nym stuleciu337 wylicza dylematy, jakie stają dziś przed budowniczymi, jak i akcesjo-
nariuszami UE, w kontekście historii XX wieku, który pisarz określa jako ciąg „ide-
ologicznych szaleństw” („eksplozja marksistowska”, nazizm i faszyzm, obie wojny,
zimna wojna, imperializm, kolonializm), jak i rozlicznych symptomów rozkładu (biu-
rokracja, skomplikowane prawo, korporacjonizm, wadliwa edukacja). W tym kontek-
ście Conquest rozważa kondycję sztuk pięknych. Kwestionuje starą tezę o „korelacji
pomiędzy uznanymi osiągnięciami artystycznymi a poziomem rozwoju cywilizacyjne-
go”338. Upadł ostatecznie związek etyki z estetyką! Conquest tworzy więc na koniec
metaforę tego stanu: zbiorowy tomik poezji Stalina, Mao, Castro i Ho Szi Mina z ilu-
stracjami Hitlera!

                                                
335 Za: J. Łotman, Pamięć w świecie kulturologii, „Odra” 1966, nr 1.
336 J. Kozielecki, Transgresje i kultura, dz.cyt., s. 22–23.
337 R. Conquest, Uwagi o spustoszonym stuleciu, przeł. T. Bieroń, Poznań 2002.
338 Tamże, s. 282.
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Szczególnie ciekawie w kontekście problemu odrodzenia (zachowania) czy osta-
tecznego załamania się kultury śródziemnomorskiej jawi się diagnoza Benjamina Bar-
bera339. Koniec wieku XX jest areną nowej walki. Zdaje się panować już w świecie
kosmopolityczna i globalna kultura Zachodu, będąca kiepskim zamiennikiem dawnej
kultury wysokiej i etycznej tego kręgu. Barber zwie ją „McŚwiat”. Ale oto przeciw niej
powstaje groźna odpowiedź, „Dżihad”: ortodoksja, ekstremizmy narodowe, religijne,
konserwatyzm, fanatyzm i szowinizm; towarzyszy temu widoczne zjawisko zamykania
się, etnicyzacji, różnicowania, filozofia walki. Choć Barber nie wypowiada się o neo-
klasycyzmie, niewątpliwie jego diagnoza wpisuje się doskonale w tok naszych rozwa-
żań nad – zasługującymi na różną ocenę – motywacjami kryjącymi się za potrzebą
powrotu do tradycji, reaktywowania idei europeizmu jako wspólnoty wartości, a nie
tylko ekonomii.

Dramatycznym kontrapunktem dla myśli Barbera są książki Oriany Fallaci, zwłasz-
cza Wściekłość i duma340. Autorka, słynna i kontrowersyjna dziennikarka eseistka,
zdecydowała się po 11 września, dniu apokalipsy na Manhattanie, „przerwać milcze-
nie”, powiedzieć o uległości Zachodu wobec zagrożenia światowego, jakim jest islam,
który wybrał właśnie Europę na przyczółek światowej ekspansji, z początku kulturowej
i religijnej.

Europa zdaniem Fallaci sama wycofuje się ze swych pozycji, odcina ostatnie korze-
nie, za sprawą zepsucia „od wewnątrz”, źle pojętej „poprawności politycznej”, ducho-
wego lenistwa, wreszcie zbyt niefrasobliwego „wpuszczania wroga” w wielkiej liczbie.
Europa stała się dla „światłych”, liberalnych, poprawnych politycznie Europejczyków
li tylko „Klubem Finansowym” – tak autorka nazywa ironicznie Unię Europejską –
podczas gdy „synowie Allacha”, przypływający codziennie tysiącami z Bliskiego
Wschodu i Północnej Afryki, chcą „wymazać cywilizację” swych naiwnych gospoda-
rzy. Fallaci nazywa to „samobójstwem Europy”, a analogia tego emocyjnego opisu do
upadku Rzymu „na własne życzenie” przedstawionego przez Gibbona jest nieprzypad-
kowa. Za „samobójstwo Europy” – konstatuje autorka – odpowiadają nie tylko polity-
cy, intelektualiści, dziennikarze, ale szarzy obywatele, którzy zatracili poczucie ważno-
ści tradycji, dumę przodków, godność, honor. Fallaci na wielu stronach wylicza skarby
i osiągnięcia europejskiej, zwłaszcza antycznej, renesansowej i klasycystycznej kultu-
ry, nie mogąc wybaczyć narodom, że nie bronią swoich skarbów oraz ideałów, czego
drastycznym przykładem jest Italia, dopowiedzmy: Italia klasycyzmu, Winckellmanna,
Burckhardta i Goethego.

Równie radykalny, oskarżycielski okazał się głos konserwatywnego publicysty
i polityka amerykańskiego Patricka J. Buchanana, acz jego książkę341 można by trak-
tować jako kontynuację pewnych myśli Gibbona, Spenglera czy Toynbee’ego. Za to, iż
świat Zachodu stanął nad przepaścią, winne są same społeczeństwa Zachodu, które
dopuściły do powszechnej dekonstrukcji tego, czego były od wieków strażnikami:
„likwiduje się stare święta i deprecjonuje dawnych bohaterów [...] sztuka i pamiątki
chwalebnej przeszłości są usuwane z muzeów [...] ukochane książki [...] zastępowane
są przez autorów i tytuły, o których [ludzie ci] nigdy nie słyszeli [...] Zburzono kodeks

                                                
339 B. Barber, Dżihad kontra McŚwiat, przeł. H. Jankowska, Warszawa 1997.
340 O. Fallaci, Wściekłość i duma, przeł. K. Hejwowski, Warszawa 2003 (pierwodr. 2001).
341 P.J. Buchanan, Śmierć Zachodu. Jak wymierające populacje i inwazje imigrantów zagrażają nasze-

mu krajowi i naszej cywilizacji, przeł. D. Konik, J. Morka, J. Przybył, Wrocław 2005.
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moralny, jaki im wpajano”342. I dalej: „To, co wczoraj było słuszne i prawdziwe, dzi-
siaj jest fałszem i złem. To, co niegdyś było niemoralne i karygodne [...] stało się po-
stępowe i chwalebne. Nietzsche nazwał to przewartościowaniem wszystkich wartości:
dawne cnoty stają się grzechem, dawne grzechy stają się cnotą”343. Ów kasandryczny
lament dokładnie odpowiada tęsknotom neoklasyków XX wieku za „tak-tak nie-nie”,
za „utraconą lirą Orfeusza”, „białym Rzymem”, światem sprzed „demuzykalizacji”.

Wydaje się, że wymownym i jakże wiele mówiącym epilogiem wysiłków o utrzy-
manie „posagu Europy” w XX wieku był trwający na początku kolejnego stulecia spór
wokół Konstytucji Europejskiej, która nie tylko że ma niewielkie szanse na przyjęcie,
ale najzacieklejsze spory toczyły się wokół preambuły, mówiącej o dziedzictwie du-
chowym Unii – ostatecznie nie znaleziono tam miejsca ani na grecko-rzymskie, ani na
chrześcijańskie korzenie...

W tym kontekście niespodziewaną nutą optymizmu brzmi stanowisko wyrażone
przez Alinę Motycką w jej rozprawie Postmodernizm a kryzys kulturowy. Choć wiek
XX ogarnięty jest złożonym kryzysem kulturowym – wywodzi autorka – to należy
pamiętać, iż kryzysy są jednak okresami wzmożonej aktywności, owocują twórczymi
poszukiwaniami. Dominująca w postmodernizmie postawa regresywna, implikowana
świadomością pozbawienia materiału do tworzenia, jak i odpowiednich narzędzi, sta-
nowi ważne wyzwanie, owocujące tzw. wędrówką regresywną, i to właśnie – dodajmy
– często w kierunku zbieżnym z neoklasyczną nostalgią:

Uczeni i poeci, filozofowie i artyści dokonują (raczej nieświadomie) wędrówki w przeszłość,
która dla twórcy z obszaru cywilizacji zachodniej staje się podróżą do starożytnej Grecji [! –
AK]. Nie jest to podróż po treści gotowe, po nowe formy i narzędzia, lecz po wyobraźnię. W wę-
drówce tej chodzi o odnowę wyobraźni kreatywnej, o pobudzenie wyobraźni archetypowej. Dla-
tego powrót do przeszłości, do greckiego mitu, do starożytnych źródeł kultury jest podróżą w
głąb własnego wnętrza, do pokładu archaicznego. [...] Właściwym celem i głębszym sensem
każdej postawy regresywnej (każdej „podróży” do Grecji) jest odnowa tej kreatywnej wyobraźni,
bez której nie ma twórcy344.

* * *

Reasumując, neoklasycyzm – chce czy nie – włączony jest w jeden z najistotniejszych
w XX stuleciu dyskursów, dotyczący żywotności i współczesnego oblicza tego, co
Sinko nazwał kiedyś „posagiem Europy”, jak i w tym kontekście: podziałów na kulturę
wyższą i niższą, duchową i materialną. Neoklasycyzm z góry zajmuje tu stronę „kon-
serwatywną”, mając niejako zawsze pod ręką swój najdroższy i najtragiczniejszy mit
przestrogę: upadek Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, a następnie Wschodnio-
-Rzymskiego pod ciosami barbarzyńców. W XX wieku pojęcie barbarzyństwa
i neobarbarzyństwa zyskało nowe, ekscytująco aktualne konotacje, z czym trudno się

                                                
342 Tamże, s. 12.
343 Tamże, s. 13.
344 A. Motycka, Postmodernizm a kryzys kulturowy, w: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red.

S. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1996, s. 337. Motycka daje w swej rozprawie przykłady twórców
i myślicieli, którzy odbywali takie regresywne wędrówki, np. Joyce’a, Ionesco, Freuda, Teilharda de Char-
dina. Por. też: tejże, Regres jako element postawy twórczej uczonego, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1996,
nr 1.
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nie zgodzić. Motyw jego nadejścia – mniej lub bardziej spektakularny, ujęty drama-
tycznie, proroczo, to znów ironicznie czy aluzyjnie – często jawi się w liryce XX wie-
ku i jest niejako probierzem „neoklasyczności”.

Neoklasycyzm może być ogniwem w łańcuchu działań, które pomogłyby ocalić
(odrodzić) europejską tożsamość i siłę na przełomie tysiącleci. Stać się zarzewiem po-
ponowoczesności, pomóc znów obudzić ducha Europy nie poprzez sztuczne znoszenie
ceł i granic czy wprowadzanie wspólnej waluty, ale przez przywracanie historyczno-
-etyczno-estetycznej, także edukacyjnej wspólnoty. Neoklasycyzm jest przykładem
literatury wartości, przeciwstawiającej się pozbawionemu ducha materializmowi i kon-
sumpcjonizmowi, jak i narodowo-religijnym ekstremizmom.

4. KLASYCYZM HISTORYCZNY W POLSCE DO POCZĄTKU
XX WIEKU (ZARYS)

4.1. Klasycyzm renesansowy

Renesansowy humanizm, jako prąd klasycystyczny, reprezentowany jest w Polsce
przede wszystkim przez indywidualność Jana Kochanowskiego. Jego pisarstwo stano-
wi nie tylko doskonały przykład twórczej i od razu dojrzałej realizacji zasad czerpa-
nych ze wzorów i poetyk antyku, ale też spełnia Eliotowskie znaczenie terminu „kla-
syk” – ktoś najdoskonalszy w obrębie literatury narodowej, prezentujący ponadczaso-
wy wzór. Julian Krzyżanowski pisze:

Wymownym dowodem [...] klasyczności Kochanowskiego jest fakt, iż pisarz, który wyszedł
ze środowiska szlacheckiego i z kręgu jego swoistej kultury, [...] stał się z biegiem wieków poetą
ogólnonarodowym, podziwianym przez wszystkie klasy społeczne345.

Kochanowski spełnia też rzadko realizowany warunek: jego twórczość i pisarski
wzorzec osobowo-intelektualny stały się inspirujące dla kolejnych pokoleń klasyków
i neoklasyków polskich (także dla romantyków). Jan z Czarnolasu występuje w wier-
szach, jest autorytetem, poetą idealnym, jego obrazy poetyckie stały się obiektem po-
nowień, cytatów (rzecz czarnoleska, lipa czarnoleska, Czarnolas jako polskie Tusculum
i Arkadia, Urszulka), jego topika wzbogaca polski neoklasycyzm o rodzime elementy.

Próbując syntetycznie ująć wkład autora Pieśni w rozwój polskiego klasycyzmu
i neoklasycyzmu należy wskazać przede wszystkim:

● szczególnie głębokie humanistyczne wykształcenie w duchu klasycyzmu renesan-
sowego, nabyte w latach 1552–1559 we Włoszech, a owocujące w całej twórczości
szeroką erudycją, zwłaszcza z zakresu mitologii i historii antycznej, wiedzy filologicz-
nej grecko-łacińsko-hebrajskiej, co słusznie przydało mu miano poeta doctus – ideału
większości neoklasyków346;

                                                
345 J. Krzyżanowski, Poeta czarnoleski, w: J. Kochanowski, Dzieła polskie, Warszawa 1989, s. 42.
346 Do tego i następnego punktu szczegółów biograficznych dostarcza zwłaszcza monografia

M. Korolko, Jana Kochanowskiego żywot i sprawy, Warszawa 1985.
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● podróże po Włoszech, Francji, dające znajomość materialnej, jak i duchowej bazy
Śródziemnomorza, pomogły mu w zeuropeizowaniu poezji polskiej;

● wczesna twórczość łacińska (Lyricorum libellus, 1580; Elegiarum libri IV, 1584;
Foricoenia sive Epigrammatum libellus, 1584), będąca naśladowaniami i kontynu-
acjami starożytnych motywów oraz form liryki greckiej i rzymskiej;

● cała późniejsza twórczość opiera się na klasycznych wzorach, które poeta dosko-
nali (twórcze naśladownictwo); szczególnie wiele wniósł w pohoracjański żywot pie-
śni, w rozwój nowożytnego epigramu (jako fraszki)347 oraz trenu;

● wierność normatywizmowi Kochanowski umiejętnie sprzągł z indywidualnym
mistrzostwem: dbał o dostojne, ale i zrozumiałe słownictwo, cenił umiar i zwięzłość,
doskonalił precyzję rytmiki, rymu i składni;

● intelektualizm jego poezji potęgują liczne zamiennie, aluzje, ukryte cytaty, cza-
sem i dziś przydające jego poezji miano erudycyjnej, trudnej; rozumiał to poeta, mó-
wiąc: „Sobie śpiewam a Muzom” (Muza);

● budował swój wizerunek (za Horacym) jako mistrza, którego prace przetrwają
próbę miejsca i czasu, który „wdarł się na skałę pięknej Kalijopy”; racjonalnie podcho-
dząc do twórczości, znał jej obiektywną wartość, nie kierował się pychą, ale uzasad-
nioną dumą (np. w Muzie, mogącej uchodzić za manifest twórczy);

● pisząc o temacie współczesnym (politycznym, obyczajowym) posługuje się bo-
gatym zasobem starożytnej topiki (np. Odprawa..., Satyr, liczne Pieśni); obraz polskiej
wsi wspomagany jest starożytnymi mitami (Pieśń świętojańska); nawet skrajnie osobi-
sty i traumatyczny temat Orszulki oddany jest z wydatnym (a funcjonalnie uogólniają-
cym cierpienie) użyciem odniesień i rekwizytów ze starożytności klasycznej348;

● 12 z 50 pieśni to spolszczone horacjańskie ody, wiele fraszek to nawiązania do
starożytnych epigramatów czy przekłady z nich. Zdaniem Cytowskiej349, jest to działa-
nie zgodne z klasyczną zasadą imitatio, klasyczne konteksty stanowią sposób porozu-
mienia poety z czytelnikiem, odsłaniają drugie dno utworów;

● bardzo istotny temat i mit chrześcijański owocuje licznymi ponowieniami, nawią-
zaniami, przekładami (Psalmy, Psałterz Dawidów) – co jest przykładem charaktery-
stycznego dla humanizmu antykizowania chrześcijaństwa i chrystianizowania antyku;

● w kwestiach moralno-etycznych Kochanowski chętnie opiera się na przyjętych
przez renesans starożytnych pojęciach „cnoty”, na stoicyzmie, racjonalistycznej zasa-
dzie „ludzkie przygody ludzkie noś” czy „złotej mierności” jako zasadzie „złotego
środka” i umiaru.

Nie ma w Polsce XVI wieku poety mogącego dorównać mistrzowi z Czarnolasu ja-
ko przedstawicielowi renesansowego klasycyzmu. Powstało natomiast coś w rodzaju
„szkoły” – grona naśladowców, kontynuatorów, co dodatkowo dowodzi stworzenia
przez Kochanowskiego – jak konstatuje Ziomek – „kanonu klasycznego”, a „poezja
czarnoleska stała się «czwartą» literaturą klasyczną”350 w sensie czerpania z niedości-
głych mistrzów (trzy pierwsze to: grecka, rzymska, włoska). Do owej szkoły naśla-
dowców autora Odprawy... zaliczyć można pisarzy: Marcina Bielskiego, Erazma Otwi-
                                                

347 Znał dokładnie tzw. Antologię Planudejską i czerpał z niej.
348 Szeroko odnosi się do kwestii antycznej erudycji Kochanowskiego Maria Cytowska w rozprawie

Kochanowski a antyk (tradycjonalizm czy nowatorstwo?), w: Jan Kochanowski i kultura Odrodzenia, red.
Z. Libera, M. Żurawski, Warszawa 1985.

349 Tamże.
 350 Por. J. Ziomek, Renesans, dz.cyt., s. 359.
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nowskiego, Malchera Pudłowskiego, Jana Smolika, Adama Czahrowskiego, Jana Ry-
bińskiego, Andrzeja Zbylitowskiego, Jana Achacego Kmitę, Marcina Błażewskiego.

Przejawem klasycyzmu renesansowego jest też rozpoczynający nasz renesans nurt
polskiej poezji łacińskiej, ściśle trzymającej się normatywizmu gatunkowego, starożyt-
nych wzorców, dopasowywanych jednak do współczesnego tematu lokalnego (i często
panegirycznej czy okolicznościowej funkcji). Ci łacińscy poeci to: Andrzej Krzycki,
Jan Dantyszek, Klemens Janicki (Żale, Elegie, Epigramaty). Należy też pamiętać
o późnych poetach łacińskich, takich jak Andrzej Trzecieski, Piotr Roizjusz, Krzysztof
Kobyleński.

4.2. Klasycyzm jezuicki

Tak określa się odłam baroku reprezentowany przez Macieja Kazimierza Sarbiewskie-
go, jednego z najsłynniejszych poetów staropolskich, piszącego po łacinie, a znanego
w całej Europie.

Renesansowy klasycyzm nie zakończył się z początkiem XVII wieku – jego teoria
i praktyka utrzymywały się, ewoluowały, oddziaływały przez długie lata, także pod
rządami baroku. Maciej Kazimierz Sarbiewski, wielki erudyta, profesor, teoretyk lite-
ratury, nazywany „Horacym chrześcijańskim” lub „sarmackim Horacym”351, swoją
twórczością daje doskonały przykład chrystianizowania klasycznego antyku, przyjęcia
jego norm i topiki, ale też parafrazowania, uwspółcześniania na użytek swoich czasów
i rodzimej kultury.

Sarbiewski wydał cztery księgi ód, jedną epod i jedną epigramatów oraz kilka roz-
praw o poezji, odwołujących się do klasycznych poprzedników, z których najważniej-
szą jest De perfecta poesi sive Vergilius et Homerus (1623), uważana za pierwszą
w Polsce prawdziwą poetykę, wzorowaną na Arystotelesie, idącą też śladem Platona
i Scaligera. Dużo uwagi poświęca Sarbiewski naśladowaniu (mimesis) natury przez
poetę, za ważniejsze niż pokazywanie (typowe dla artystów innych sztuk) uważa two-
rzenie (creat) rzeczy, które nie istnieją, ale mogłyby istnieć, a także budowanie pew-
nych ogólności, które znajdują odbicie w naturze jednostkowej (od uniwersaliów do
indywiduów). Jak słusznie podkreśla Pietraszko, tak ukształtowana koncepcja poezji
„w ogólności mieści się w schemacie teoretycznym wspólnym najważniejszym współ-
czesnym doktrynom klasycystycznym”352. Nowością wszakże i ogniwem już baroko-
wym jest przykładanie przez Sarbiewskiego wielkiej wagi do alegorii jako sposobu
pouczania oraz podkreślanie wolności twórcy, który tworzy na podobieństwo Boga,
twierdzi, wyrokuje, różniąc się od innych artystów-naśladowców natury (zwłaszcza
malarzy).

                                                
 351 Por. Cz. Hernas, Barok, Warszawa 1973, rozdz.: Maciej Kazimierz Sarbiewski – Horacy chrześci-

jański; S. Pietraszko, Doktryna literacka polskiego klasycyzmu, dz.cyt., rozdz.: Sarbiewski – sarmacki
Horacy; K. Stawecka, Maciej Kazimierz Sarbiewski. Prozaik i poeta, Lublin 1989; E. Sarnowska-
-Temeriusz, Świat mitów i świat znaczeń. Maciej Kazimierz Sarbiewski i problemy wiedzy o starożytności,
Wrocław 1969.

 352 S. Pietraszko, Doktryna literacka polskiego klasycyzmu, dz.cyt., s. 207.



96

4.3. Klasycyzm stanisławowski

Klasycyzm stanisławowski353 wyrastał na specyficznym, odmiennym od europejskiego
gruncie: jako opozycja wobec zepsutego baroku saskiego, upadku języka, zaniku grupy
odpowiednio wykształconych odbiorców wyższej kultury. Literatura miała być zatem
narzędziem naprawy, wyrazem zaangażowania w społeczno-kulturowe przemiany
kraju, w życie polityczne. Stawiano jej zadania skrajnie utylitarne i perswazyjne, miała
służyć utrzymaniu i odnowie państwa na modłę zachodnioeuropejską. Fundamenty
filozoficzno-ideowe polskiego klasycyzmu przedstawia obszernie Teresa Kostkiewi-
czowa354.

Polskich teoretyków i reformatorów literatury interesował przede wszystkim teatr
(idea sceny narodowej jako oręża reform). Pojawiają się wszakże i obszerne poetyki
czy podręczniki poezji oraz wymowy.

Polscy teoretycy literatury nie byli specjalnie oryginalni, odwoływali się do auto-
rytetów starożytnych: Arystotelesa, Horacego, jak i nowożytnych francuskich.

O wymowie i poezji Filipa Neriusza Golańskiego to dzieło oparte na podobnym
francuskim podręczniku La Porte’a. Zawiera (w części dotyczącej poezji, zwłaszcza
liryki) sporo niezgodności z francuską doktryną klasycystyczną, co zdaniem Klimowi-
cza355 było konsekwencją próby powiązania „przestarzałej już doktryny klasycystycz-
nej z aktualną sytuacją w literaturze i potrzebami życia kulturalnego, tendencjami re-
formy”. Golański wprowadza więc kategorie gustu, czułości i delikatności, czułego
serca, wspomagającego rozum. Typowo klasycystyczne jest przyznanie poezji funkcji
pouczania i zabawiania („zachęcania do dobrego miłą zabawą” – czyli Horacjańskie
docere, movere, delectare), naśladowania natury (mimesis), ale z prawem do „imaina-
cji” pod kontrolą rozumu i z nadrzędnym celem służenia cnocie (fikcja powinna być
„obrazem prawdy albo podobności do prawdy”356); wykłada dalej Golański hierarchię
gatunków (pogrupowanych w trzy klasyczne rodzaje, gdzie liryka to przypadek, gdy
„poeta sam tylko mówi”), przy czym za Boileau pomija bajkę (biorąc ją zapewne za
epikę), zaś w liryce wprowadza pojęcie „wiersza” jako formy wynikłej z faktycznego
już wtedy rozluźnienia rygorów. W wyborze tematów bardziej niż późniejszy Dmo-
chowski skłania się Golański ku koncepcji nowożytników. Źródłem gustu nie mógł już
być według niego sam tylko antyk, ale także Kochanowski, jak i współcześni, np.
Wolter, w ogóle literatura nowożytna; przestrzega przy tym autor O wymowie... przed
nadmiernym naśladowaniem Francuzów („gallomania”).

Sztuka rymotwórcza F.K. Dmochowskiego jest czymś pośrednim między przekła-
dem a adaptacją poetyk francuskich. Ale w Pieśni II Dmochowski, omawiając małe
gatunki poetyckie, pomija ronda, ballady, sonety, madrygały, które są u Boileau,
a dodaje fraszkę, bajkę, sielankę realistyczną (bo te są bardzo widoczne w polskiej
literaturze). Poza tym jest jednak całkiem zgodny z Boileau.

                                                
 353 Mieczysław Klimowicz (tegoż, Oświecenie, Warszawa 1998) wyróżnia jeszcze podokres tzw. wcze-

snego oświecenia (1730–1764), a w nim jako ważne ogniwo wskazuje grupę autorów wzorujących się na
włoskiej Arkadii oraz klasycyzmie francuskim XVII i XVIII wieku. Są to: Elżbieta Drużbacka, Adam
Kęmpski, Józef Andrzej Załuski, Józef Epifani Minasowicz, Wacław Rzewuski.

 354 T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko..., dz.cyt., s. 41 i n.
 355 M. Klimowicz, Oświecenie, dz.cyt., s. 270–273.
 356 F.N. Golański, O wymowie i poezji, Warszawa 1786, s. 388.
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W Pieśni I omawia Dmochowski (w sposób niezbyt dokładny) podstawowe dla kla-
sycyzmu kategorie gustu, dowcipu, geniuszu i natury. Choć Dmochowski – sympatyk
Younga – życzliwie patrzy na wyobraźnię i „geniusz” rozpuszczający poza konwencje
swe „lotne skrzydła”, to w konkluzji nie ma tu większych odstępstw od francuskiego
wzoru – najwyższym arbitrem wciąż pozostaje rozum, uczący, jak podporządkować
sobie słowa, ograniczać ich nadmiar, trzymać się zasady odpowiedniości; to rozum
prowadzący nieomylnie do „prawdziwych piękności”357.

Szczególnie istotny z naszego punktu widzenia jest fragment Pieśni III dotyczący
użycia mitów. Jest to polskie odbicie słynnego francuskiego sporu starożytników
z nowożytnikami. Przypomnijmy: w Polsce w kręgach klasycystów początkowo jedno-
znacznie broniono mitologii. W szkole Konarskiego nakazywano pilne jej studiowanie.
Mitologię polecali też cenić poeci, np. Zabłocki. Z kolei Krasicki w „Monitorze”
(1772, nr 67) w artykule przełożonym ze „Spectatora” ganił używanie mitologii jako
fałszywej religii. Kazał sięgać do mitów chrześcijańskich. Golański skłaniał się ku
modernes, Dmochowski generalnie docenia w swej poetyce anciens (za Boileau)358.
Protestuje wszakże przeciw mieszaniu pogańskości z chrześcijaństwem w mitologii,
podkreśla, że świat chrześcijański może i powinien posłużyć się cudownością chrze-
ścijańską, a więc własną – powiemy dziś – topiką359. Ale generalnie Dmochowski zale-
ca używać mitologii jako „pięknej przenośni”, podstawy stylu poetyckiego, stylu wy-
sokiego. To stanowisko tak analizuje Pietraszko:

Łączyła mitologia w sobie ogromnie ważny ze stanowiska estetyki klasycystycznej walor
„ogólności”, pewnej i stałej reprezentatywności poznawczej i ustabilizowanych kwalifikacji mo-
ralnych z elementami artystycznej indywidualizacji. [...] te wyobrażenia miały walor esencjalny,
odnosiły się do  „porządku moralnego”360.

Warto też pamiętać, że życzliwy stosunek do antyku i innej niż słowiańska mitolo-
gii zawsze był w Polsce przejawem nie archaiczności, zachowawczości, ale właśnie
europejskości, nowoczesności.

* * *

                                                
 357 Miej zawsze na pieczy,

 Byś dał równy blask z myśli, jak z słów twojej rzeczy.
 Insi mają za hańbę tak myślić jak drudzy
 I nie chcą być rozumu, są przymusu słudzy.
 Zatem trzymać się trzeba zdrowego rozsądku,
 By wątek był postawy wart, postawa wątku.
 Wiele jest dróg do błędu, lecz jedna prowadzi
 Do prawdziwych piękności. Tą rozum iść radzi.
 (F.K. Dmochowski, Sztuka rymotwórcza, Wrocław 1956, Pieśń I, s. 13–14.)

 358 Dmochowski był np. przeciwny wprowadzaniu do ody tematyki zbyt współczesnej.
 359 „Cnota zawsze wysoka, ufność w Boga szczera – / Może u nas wielkiego zrobić bohatera. / Zamiast

bajek pogańskich – w rzeczy przedsięwziętej / Można poruszyć piekło” (tamże, s. 140).
 360 S. Pietraszko, Doktryna literacka polskiego klasycyzmu, dz.cyt., s. 593.
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Dwie różne drogi polskiego klasycyzmu stanisławowskiego w poetyce immanentnej to
– zdaniem Kostkiewiczowej361 – „szkoły” stylowe związane z nazwiskami Naruszewi-
cza i Krasickiego362.

„Szkoła” Naruszewicza to przede wszystkim:
● chwyt nagromadzenia elementów treściowych (wyliczanie podbudowane jeszcze

anaforami, np. oda Nic nadto, I 12); to typowy środek perswazji;
● następujące po sobie obrazki ilustrujące określony pogląd (np. satyra Reduty);

zwykle ocena tych sytuacji jest wcześniej dana z góry, expressis verbis; obrazki te nie
wynikają koniecznie z obserwacji autora, ale z jego wcześniejszej wiedzy, często aprio-
rycznej (oda Namiętności, XIII 1);

● występujące licznie „utrwalone toposy poetyckie, wywodzące się po części
z twórczości antycznej, po części z tradycji przekładów biblijnych, a nawet ikonografii
nawiązującej do opowieści biblijnych” 363; są to stereotypy obrazowe, jak rozjuszony
lew, chytry smok, potężne cedry itp., „toposy pochodzenia antycznego”, jak figura
fortuny;

● charakterystyczne jest „współistnienie żywiołów”, metaforyka żeglowania, obra-
zy harmonii uniwersum, topos okrętu i sternika; Naruszewicz takie toposy „aktualizu-
je” wielokrotnie;

● inne typowe cechy stylu to liczne w utworach apostrofy, wykrzyknienia, zadzi-
wianie odbiorcy niezwykłością i wzniosłością tonu osiąganymi poprzez: „poetyckość
mowy i jej odmienność wobec potocznych sposobów przekazywania informacji” (ar-
chaizmy, dialektyzmy, neologizmy, śmiałe związki frazeologiczne, szyk inwersyjny,
retoryczne powtórzenia364); nie zawsze szło to w parze z postulatami jasności i harmo-
nii.

„Szkoła stylu” Krasickiego to:
● perswazyjność posługująca się wykładem, dowodzeniem tezy czy sądu zawartego

często już w tytule (np. Świat zepsuty), to „bieg zdań prostych, jasnych sprowadzonych
do najkrótszych formuł abstrakcyjnych służy uzasadnianiu preferowanych postaw
i przekonań, których przyjęcie jest bezdyskusyjnym punktem wyjścia” (np. list O obo-
wiązkach obywatela)365;

● w słownictwie panują pojęcia ogólne, język „wyprany” jest z elementów „figu-
ratywnej ozdobności, które nie wspierałyby logicznej konstrukcji wywodu”366;

● Krasicki wprowadza „sądy zaskakujące, a nawet przewrotne w stosunku do po-
wszechnej opinii i utartych szablonów myślowych”367 – to zabieg ironii, szyderstwa
czy sarkazmu (np. satyry Do króla, Palinodia, Pochwała wieku, Pochwała głupstwa,
wiersze Do księdza Marcina, Do... [Mości księże kanoniku]);

                                                
 361 T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko...,  dz.cyt., rozdz.: Formy artystyczne lite-

ratury klasycyzmu.
 362 Kostkiewiczowa powołuje się przy tym na pracę H.M. Davidsona, Audience, Words, and Art. Stu-

dies in Seventeenth-Century French Rhetoric, gdzie ten nazywa i opisuje dwa typy ekspresji: logiczny
i retoryczny.

363 T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko..., dz.cyt., s. 131.
 364 Tamże, s. 133.
365 Tamże, s. 134–136. Podobnie o stylu Krasickiego pisze J. Kleiner (O Krasickim i Fredrze. Dziesięć

rozpraw, Wrocław 1956, s. 96–99).
366 T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko..., dz.cyt., s. 137.
367 Tamże.
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● zamierzona racjonalizacja rzeczywistości przedstawionej zostaje tu pośrednio
zawarta w jej strukturze, którą czytelnik zmuszony jest odtworzyć i zrozumieć. Już nie
zebrane przez nadawcę tekstu logiczne argumenty mają przemawiać do władz umysło-
wych czytelnika, ale „ujawniona natura rzeczy stanowi jednocześnie przedmiot
i argument”368 (np. Żona modna, Pijaństwo, Marnotrawstwo, także Bajki);

● u Krasickiego, zwłaszcza w Bajkach, „jedna sytuacja, przykład, może stanowić do-
wód tezy ogólnej”; często abstrakcyjna formuła, morał, ma być dopiero drogą dociekań
czytelniczych skojarzona, połączona z następującą sytuacją (prowokowanie refleksji).

Pozostali twórcy epoki byli w mniejszym lub większym stopniu podobni do któ-
rejś z tych dwóch w znacznej mierze przeciwstawnych orientacji. Obie jakby godzi
Trembecki.

4.4. Klasycyzm postanisławowski

Klasycyzm postanisławowski (inaczej: warszawski, 1795–1820 lub 1800–1825) okre-
śla Kostkiewiczowa jako „przetwarzającą kontynuację”. To większy nacisk na stylisty-
kę, estetykę, kodyfikację, izolację (ograniczenie zasięgu do „wąskiego kręgu odbior-
ców literatury”, skupiającego się w salonach).

Spośród kilkunastu pisarzy okresu (Franciszek Wężyk, Ignacy Humnicki, Jan Ne-
pomucen Kamiński, Kajetan Koźmian, Ludwik Osiński, Alojzy Feliński, Stanisław
Kostka Potocki, Euzebiusz Słowacki, Ludwik Kropiński, Franciszek Morawski, Antoni
Hoffman, Aleksander Chodkiewicz, Franciszek Salezy Dmochowski, Jan i Jędrzej
Śniadeccy, Jan Paweł Woronicz) próbę czasu wytrzymali – i to tylko w oczach filolo-
gów – Feliński z Barbarą Radziwiłłówną i Koźmian z Ziemiaństwem polskim.

Zdzisław Libera, charakteryzując klasycyzm postanisławowski, podkreśla, że dba-
łość o piękno i czystość języka stanowiły sposób obrony zagrożonego życia narodowe-
go, a nie tylko konserwatywny normatywizm bastionu zagrożonego przez nadchodzą-
cych romantyków369. Bogata jest wówczas działalność programowa i teoretyczna kla-
syków warszawskich, przy czym nie tylko powiela ona, ale rozwija, unowocześnia
nawet ogniwa normatywnej doktryny poprzedników370.

W latach osiemdziesiątych XX wieku ukazały się dwie wielkie monografie, rzuca-
jące pozytywne światło na przedmiotowy problem, poddające zjawisko obiektywnej
analizie. W Klasycyzmie, czyli Prawdziwym Końcu Królestwa Polskiego Ryszard Przy-

                                                
368 Tamże, s. 138.
 369 Z. Libera, Oświecenie, w: Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu, red. J.Z. Jakubow-

ski, Warszawa 1974.
 370 Najważniejsze prace teoretyczno-programowe tego okresu to: Szymon Bielski – Wybór różnych

gatunków poezji z rymopisów polskich dla użytku młodzieży (1806–1807), Stanisław Kostka Potocki –
O wymowie i stylu, rozprawa (1815–1816), Franciszek Wężyk – O poezji w ogólności (1815), Ludwik
Kropiński – Sztuka rymotwórcza (1803–1828), Euzebiusz Słowacki – Prawidła wymowy i poezji (1826)
oraz Teoria smaku i Teoria poezji (ok. 1813), Feliks Bentkowski – Historia literatury polskiej wystawiona
w spisie dzieł drukiem ogłoszonych (1814), Ludwik Osiński – Wykład literatury porównawczej (1818–
–1830), Józef Korzeniowski – Kurs poezji (1823, druk 1829), Józef Franciszek Królikowski – Wzory este-
tyczne poezji polskiej... (1828) oraz Rys poetyki wedle przepisów teorii w szczegółach z najznako-mitszych
autorów czerpanej ułożony (1828). Sporo było też wypowiedzi metapoetyckich.
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bylski ukazuje klasyków warszawskich jako tragiczne pokolenie „ratowników” świa-
domości narodowej, którzy w chwili najcięższej próby tłumaczyli narodowi sens jego
historii. Poezję klasyków zwie Przybylski w zakończeniu „elegancką, szaloną
i jednocześnie opanowaną”, co stanowi zwięzłą i jakże trafną charakterystykę. Książka
Przybylskiego pokazuje też – na jednej płaszczyźnie – o b a  klasycyzmy (stanisławow-
ski i warszawski), nie uzasadniając bynajmniej wielkości pierwszego nicością drugie-
go, jak zwykle czyniono.

Współczesna ocena powinna zwrócić uwagę na główne artystyczne dokonania kla-
sycyzmu warszawskiego: Świątynię Sybilli J.P. Woronicza (przegląd historii Polski
dokonany z użyciem mitu antycznego i chrześcijańskiego, np. Polska–Troja), Ziemiań-
stwo Koźmiana (nawiązujące do „pięknych wzorów” Georgik, skupione wokół mitu
Cyncynata), Barbarę Radziwiłłównę Felińskiego (gdzie „historia w mit narodowy
przemieniła się”) czy napoleońskie ody Koźmiana i bohaterskie wiersze Godebskiego
(np. Wiersz do Legiów polskich). Aczkolwiek trudno nie zauważyć, że połowa tych
dzieł bywa nie bez zasadności anektowana przez sentymentalizm z jednej (Woronicz),
a romantyzm z drugiej strony (Godebski).

W rozdziale Prawdziwy koniec klasycyzmu Przybylski rozważa przyczyny „spadku
siły kulturotwórczej klasycyzmu” w XIX wieku. Widzi je przede wszystkim w niedo-
strzeganiu przeistoczenia, jakiemu podlegał wówczas naród polski (w wyniku trauma-
tycznych doświadczeń rozbiorów, jak i klęski napoleońskich nadziei). Konkretnym
przykładem jest Koźmianowska „idea zamknięcia polskości w zagrodzie ziemiańskiej”
(niezmiennej i idealizowanej, podobnie jak idea pracy), podczas gdy warstwa szla-
checka oscylowała już wtedy ku inteligencji, rozwijał się ruch spiskowy, a do znaczą-
cej roli zaczynało dochodzić chłopstwo. Po drugie – według Przybylskiego – klasy-
cyzm zgubił sam siebie akceptacją Królestwa Kongresowego i idei „niby oświeconego
absolutyzmu”, realizowanego przez państwa Świętego Przymierza. „Teodycea pracy
stanowi rzeczywiście chwałę Ziemiaństwa, ale nie sposób pominąć, że poemat ten jest
jednocześnie pochwałą rządów w Królestwie Kongresowym, oczywiście z «pięknej»
epoki Aleksandra, a nie z «dzikiej» epoki Mikołaja” – konkluduje Przybylski371.

W 1984 roku ukazał się Klasycyzm postanisławowski. Zarys problematyki Piotra
Żbikowskiego, który również uwalnia klasycyzm warszawski od ciążących na nim
stereotypów. Jego zdaniem klasycyzm ów kontynuuje „tradycje wielowiekowej forma-
cji kulturowej”372, i to w sposób zmieniony w stosunku do bezpośrednich poprzedni-
ków. Nie miejsce tu na streszczanie wyniku tych wnikliwych badań. Powiemy tylko, iż
uznając główne zasady i reguły wywodzące się z antyku oraz klasycyzmu francuskiego
(naśladowanie arcydzieł starożytnych, wyższość kunsztu nad talentem, wyższość ro-
zumu jako zdrowego rozsądku nad uczuciem, rola rozumu powszechnego, docere-
-movere-delectare, prawdopodobieństwo, bienséance, cudowność mitologiczna, czy-
stość gatunkowa, trzy jedności w teatrze), klasycyzm warszawski zgłaszał też własne
koncepcje i modyfikacje, a mianowicie (streszczam za Żbikowskim i wymienionymi
programami):

● krytyczny stosunek do nadmiernego rygoryzmu;

                                                
 371 R. Przybylski, Klasycyzm, czyli Prawdziwy Koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983, s. 354.
 372 S. Żbikowski, Klasycyzm postanisławowski. Zarys problematyki, Warszawa 1999, s. 35. Wnikliwie

omawia też programy polskich klasycystów XVIII i początku XIX wieku Marek Stanisz w swej książce
Wczesnoromantyczne spory o poezję (Kraków 1998).
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● ograniczanie mitu antycznego na rzecz własnej historii;
● przekonanie, iż same prawidła oraz wzory (bon modeles) „nie mogą odkryć

wszystkich tajemnic sztuki”, bo równie ważny jest „geniusz, opinia i charakter naro-
dowy (E. Słowacki)”373;

● bon modeles zaczyna się szukać poza antykiem i Francją, także np. w literaturze
niemieckiej (L. Borowski374);

● eksponuje się chęć bogacenia kanonu pięknych wzorów o zjawiska literatury na-
rodowej;

● roztrząsany jest sam sens naśladowania i korzystania z pięknych wzorów: czy
może to być „twórczość” na granicy przekładu, a z drugiej strony – czy może ma to
być tylko ogólna inspiracja; i tak Borowski podaje trzy sposoby naśladowania:
(1) zapożyczanie całych zwrotów, opisów obrazów i zespalanie z własnymi,
(2) przerabianie obiegowych wątków z arcydzieł literatury światowej, (3) wykorzysty-
wanie ich tylko jako ogólny impuls, natchnienie, tworzywo375;

● domaganie się od poezji większego autonomizmu estetycznego, a mniejszych
obowiązków dydaktycznych;

● znaczenie „geniuszu” (poplatońskiego „boskiego szału” poety) jako cechy wro-
dzonej, a nie nabytej w drodze rozumowej i przez naśladowanie mistrzów (Borowski,
Słowacki);

● rozszerzenie pojęcia „natury” i zasady imitatio na wszystkie właściwie byty real-
ne i nierealne, myśli, kategorie estetyczne, emocje;

● zróżnicowane rozumienie arcyważnej wciąż kategorii „dobrego smaku”. Według
Szymanowskiego to „część rozumu”, ale wykształca się go dzięki czułości, delikatno-
ści, trafności, a tych z kolei uczy się, obcując z bons modeles, dbając o jak najgłębszy
kontakt z kulturą. Według Słowackiego dobry smak składa się z „imaginacji, rozwagi,
rozsądku”, jest doskonalony w obcowaniu nie tylko z dziełami sztuki, ale z nauką
i naturą. Borowski upomina się o smak narodowy i smak natury (niepodlegający zmia-
nom). Stanisław Kostka Potocki zapewnia, że „smak jest kategorią stałą, uniwersalną
i obiektywną”, niezależną od historii i przeobrażeń kultury, bierze się z natury, a opiera
na takich prawidłach, jak „wspaniała wielkość, szczęśliwa prostota, dziwna jedność
i harmonia”.

Również w kwestii definiowania poezji poczyniono wiele, oddzielając ją ostatecz-
nie od wymowy, przyznając jej zdolność nie tylko mimetyczną, ale kreacyjną, choć
nadrzędnie podporządkowaną rozumowi i smakowi, także celom moralizatorsko-
-wychowawczym i ochronie narodowego języka.

Klasycy postanisławowscy dokonali sporo w celu uporządkowania podziałów ty-
pologicznych, jak i definicji gatunkowych, starając się zarazem dostosować je do
praktyki, czego dowodem było też opisywanie gatunków nieznanych w starożytności,
takich jak sonet, madrygał czy rondo; uznawali historyczną zmienność gatunków, także

                                                
373 E. Słowacki, Dzieła z pozostałych rękopismów ogłoszone, t. 1, Wilno 1827, s. 134. Cyt. za: S. Żbi-

kowski, dz.cyt. Podobnie uważał też Franciszek Morawski.
374 L. Borowski, Uwagi nad poezją i wymową pod względem ich podobieństwa i różnicy, w: tegoż,

Uwagi nad poezją i wymową i inne pisma krytycznoliterackie, wyb. i opr. S. Buśka-Wroński, Warszawa
1972.

375 Takie rozróżnienie antycypuje to, co czynią z mitem neoklasycy w XX wieku, koncentrując się
z jednej strony na naśladowaniach i ponowieniach, z drugiej – na daleko idących w oryginalności demito-
logizacjach, uwspółcześnieniach, glosach.
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ich przenikanie się (synkretyzm), o ile są do siebie generalnie zbliżone (Bielski, Sło-
wacki, Osiński, Korzeniowski, Królikowski); na straży stać ma jednakże smak i praw-
dopodobieństwo. Dostrzegali też multiplikacje gatunków, a więc różne odmiany ody,
satyry, komedii.

Godne podkreślenia jest rosnące wówczas zainteresowanie liryką i w ogóle tzw.
małymi gatunkami poezji. (To właśnie one, a nie eposy czy poematy dydaktyczne,
zdominują twórczość XX-wiecznych neoklasyków!)

4.5. Tendencje neoklasyczne towarzyszące polskiemu
romantyzmowi

Jednym ze stereotypów dotyczących recepcji polskiej literatury XIX wieku jest prze-
konanie o monolityczności romantyzmu jako polskiego zjawiska literacko-narodo-
wego. Wewnętrzne podziały epoki romantycznej w Polsce na podokresy miały cha-
rakter przede wszystkim czasowy bądź terytorialny. Mniejszą uwagę zwracano na
ewolucję samej doktryny, jej poligeniczność oraz pluralizm prądów. Stawiano zbyt
masywne mury między poprzedzającymi romantyzm (lecz niezamkniętymi automa-
tycznie datą 1822) klasycyzmem postanisławowskim i sentymentalizmem. Stosunek
romantyzmu do klasycyzmu postrzegany był przez pryzmat dualizmu estetycznego
i klimatu „walki”, której kulminacją była słynna rozprawa Brodzińskiego O klasyczno-
ści i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej. Zdaniem współczesnych badaczy
romantyzmu (Bogusław Dopart, Marek Stanisz) większą adekwatność wykazuje jednak
termin: „spory przełomu romantycznego”. Marek Stanisz słusznie przypomniał, iż
Brodziński w swej fundamentalnej rozprawie

nie opowiedział się [...] ani za  „klasycznością”, ani za  „romantycznością” [...] Według niego li-
teratura rodzima winna być zgodna z polskim charakterem narodowym. W praktyce oznaczało to
wybór sielskości jako jej podstawowej cechy i de facto było opowiedzeniem się po stronie trady-
cyjnych wartości literackich. Wizja literatury polskiej jako  „poezji sielskiej” była według kryty-
ka próbą powrotu do ideałów młodości cywilizacji, której niedościgniony wzór stanowiła poezja
starożytnej Grecji376.

W nowych badaniach nad dorobkiem romantyzmu nacisk położony więc został na
synkretyzm dzieła, wielopłaszczyznowość estetyczno-genologiczną, polimorfizm ga-
tunkowy, kontrastową różnorodność stylową (np. muzyczność – retoryczność, natural-
na ekspresja – wzniosłość, dysonans – śpiewna harmonia)377, a przede wszystkim na

                                                
376 M. Stanisz, Krytyka literacka, w: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, t. V: Romantyzm,

cz. 1, Bochnia–Kraków–Warszawa 2003, s. 197. W swej książce Wczesnoromantyczne spory o poezję
(Kraków 1998) Stanisz opracował też cztery modele systemów (formacji) estetyczno-literackich występu-
jących w okresie sporów przełomu romantycznego w Polsce, a mianowicie: idyllizm sentymentalno-
-narodowy, klasycyzm, kreacyjna poezja transcendentalna oraz poezja niematerialnych ideałów humani-
stycznych. Badania Stanisza dowodzą, że estetyka neoklasycyzmu i właściwa mu postawa twórcza były
szeroko reprezentowane wśród młodych twórców pokolenia przełomu romantycznego (Wilno, Krzemie-
niec, Lwów).

377 B. Dopart, Romantyzm polski: pluralizm prądów i synkretyzm dzieła, Kraków 1999, rozdz.: Poezja
romantyczna – liryka romantyczna – liryka romantyków, s. 32.
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wielość odmian prądowych (prądów literackich) składających się na interesujący nas
okres378. Ważne jest też przedstawione przez Doparta (w nawiązaniu do ustaleń Cze-
sława Zgorzelskiego379) rozróżnienie „liryki romantycznej” i „liryki romantyków”,
gdzie pierwsza jest sumą utworów o wspólnej i jednolitej dominancie stylowo-
-estetycznej, drugą zaś uobecnia „daleko idąca odmienność praktyki twórczej wielkich
poetów tego czasu”380.

Tożsamość liryki romantyzmu opiera Dopart przede wszystkim na „mowie uczuć”
oraz roli „wyobraźni”. Typowe zaś wyróżniki stylistyczne poetyckich utworów ro-
mantycznych to fragmentaryczność, forma otwarta, synkretyzm rodzajowo-gatunkowy,
subiektywizacja świata. Ale u twórców okresu – zarówno tych czołowych, jak i tych
drugiego szeregu, krajowych, postromantycznych – odnajdujemy wiele form właści-
wych dla epoki klasycznej.

Sielskość, szacunek dla tradycji, nieobojętność na starożytne wzory i mity, skłon-
ność do wysokiego tonu i retorycznych figur – to rozpoznawalne cechy twórczości
Mickiewicza, zwłaszcza w młodzieńczym okresie, o którym Wacław Borowy pisze
jako o terminowaniu w „szkole klasycznej”. Klasycystyczni i klasyczni mistrzowie
późniejszego autora Dziadów to Wolter (Pani Aniela, Mieszko książę Nowogródka,
Dziewica z Orleanu), Delille (Kartofla), Trembecki (Do Joachima Lelewela), także
Wergiliusz; poeta świadomie nawiązywał do oświeceniowych treści (Oda do młodo-
ści381), jak i klasycystycznych gatunków (poematy dydaktyczno-opisowe, ody, po-
ematy bohaterskie, klasyczny list poetycki, satyry)382.

Również Maria Straszewska zwie Mickiewicza jako autora Zimy miejskiej „uczniem
Trembeckiego”. Podkreśla, iż oświeceniowy charakter mają bajki – zwłaszcza naśla-
dowania z Lafontaine’a – takie jak Pies i wilk, Zając i żaba, Chłop i żmija, Przyjaciele.
Choć w Odzie do młodości „rodził się polski romantyzm”, to utwór ten nosi liczne
cechy klasycystyczne oraz oświeceniowe (ogólnoludzki uniwersalizm, nawiązania do
mitologii greckiej, hasła humanitaryzmu i solidarności ludzkiej, wiara w postęp, gatu-

                                                
378 Dopart wymienia następujące odmiany prądowe: ludowość, bajronizm, transcendentalizm (i orien-

talizm), mediewizm, profetyzm, neosarmatyzm, romantyzm kreacyjno-ironistyczny, mistycyzm genezyjski
(tamże, s. 119). Por. też: tegoż, Prądy kulturalne i filozoficzne, w: Historia literatury polskiej w dziesięciu
tomach, t. V: Romantyzm, cz. 1, dz.cyt.

379 Cz. Zgorzelski, Liryczność poezji romantycznej, w: tegoż, Obserwacje, Warszawa 1993.
380 B. Dopart, Romantyzm polski: pluralizm prądów i synkretyzm dzieła, dz.cyt., rozdz.: Poezja roman-

tyczna – liryka romantyczna – liryka romantyków, s. 33. Myśl tę rozwinął badacz we Wstępie do antologii
poezji romantycznej I ziarno duszy nagie pozostało: „Z określeniem «liryka romantyków» wiązałaby się
świadomość synkretycznego, niejako międzyprądowego, charakteru praktyki twórczej; określenie drugie
odnosiłoby się do utworów odznaczających się jednolicie romantycznym wyposażeniem lub romantyczną
dominantą stylowo-estetyczną” (B. Dopart, Wstęp, w: I ziarno duszy nagie pozostało. Antologia wierszy
polskiego romantyzmu, wyb. i opr. B. Dopart i A. Ziołowicz, t. I, Kraków 2006, s. 10). W rozprawie Mic-
kiewiczowski romantyzm przedlistopadowy Dopart pokazał, iż w okresie przełomu mamy do czynienia z
dialogiem wielu konkurencyjnych koncepcji poezji oraz z synkretyzmem konkretnych realizacji [B. Do-
part, Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy, Kraków 1992. Por. zwłaszcza rozdz.: Koncepcje
poezji w okresie sporów przełomu romantycznego w Polsce (1818–1830)].

381 O klasycznych i klasycystycznych proweniencjach Ody... pisali wcześniej m.in. T. Sinko (O trady-
cjach klasycznych Adama Mickiewicza, Kraków 1923) oraz I. Chrzanowski (Chleb macierzysty „Ody do
młodości”, w: tegoż, Studia i szkice, Kraków 1939).

382 W. Borowy, O poezji Mickiewicza, przedm. K. Górski, Lublin 1958, t. I, s. 11–51.
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nek ody, konwencjonalizm używanych motywów, frazeologia i sposób obrazowa-
nia)383.

Jak podkreśla Dopart, „nowatorstwo nigdy nie odcięło” Mickiewicza od tradycji li-
terackich, a doświadczenie klasycystyczne wyniesione z młodości procentowało także
w późniejszych dziełach takimi indywidualnymi na tle romantycznej doktryny dośrod-
kowymi cechami stylu, jak: „zmysł kompozycji spójnej”, „dążność do wyrazistego,
intensywnego obrazowania”, „zaufanie do wielowiekowej topiki kulturalnej”, „potrze-
ba więzi z odbiorcą”, wzgląd na oczekiwania czytelnicze384. Dopart zwraca uwagę na
obecność w pierwszych (postrzeganych jako manifest polskiego romantyzmu) tomach
poezji Mickiewicza (Poezye, 1822, 1823) „nieromantycznych przykładów poezji epo-
peicznej i opisowej”, a także „form hymniczno-elegijnych”. Króluje tam neoklasyczna
tradycja gatunkowa (oda, pieśń, hymn, elegia). Zdaniem Doparta, Mickiewicz dokonał
waloryzacji reguł klasycyzmu, twórczo je kontynuując. Badacz ukazuje to na przykła-
dzie: Hymnu na dzień Zwiastowania N.P. Maryi („neoklasycystyczna liryka wysoka,
stojąca na posadach zarówno hymnu starożytnego, jak i emocjonalnej ekspresji poezji
biblijnej”) oraz Ody do młodości (neoklasycystyczna liryka wysoka, takaż podstawa
gatunkowa, ale zarazem „niepowtarzalna, dynamicznie różnorodna całość myślowo-
-uczuciowa”). Także Grażyna zawiera „neoklasycystyczny program poezji narodo-
wej”385.

Do tradycji klasycyzmu odwołują się inni romantycy, uprawiając formy sielankowe,
narracyjno-opisowe, hymniczne, elegijne, ody. Tradycje sielanki oświeceniowej kon-
tynuuje Wincenty Pol, także Franciszek Kowalski sytuuje się na gruncie idylli. Neokla-
sycystą, który sobie „nakłada żelazny rygor sonetu”, zwie Dopart Stefana Garczyń-
skiego386. Zwolennikiem kunsztownych, zamkniętych form, stylizacji i wysokiego tonu
był autor Maratonu (1854) i Chorału – Kornel Ujejski387.

Wywodząca się z romantyczno-narodowej ludowości twórczość liryczna Lenarto-
wicza i Syrokomli wpisuje się w konwencję sielanki arkadyjskiej i stanowi wzór pro-
stoty oraz harmonii, podjęty między innymi przez XX-wiecznych reprezentantów od-
miany neoklasycyzmu, zwanego przez nas narodowym (por. część III).

Romantycznym klasycystą jest Aleksander Fredro jako dramaturg. Według Dopar-
ta: „Szczytowa twórczość Aleksandra Fredry to klasycyzm oryginalny z nadania autor-
skiej wybitności”. Obecne u Fredry cechy typowe dla interesującego nas prądu to
„prymat formy zamkniętej wraz z figuralną koncepcją fikcji poetyckiej i przywołaniem
klasycystycznej konstelacji form gatunkowych”388.

Prawdziwym pomostem między XVIII-wiecznym klasycyzmem, XIX-wiecznym
romantyzmem a XX-wiecznym neoklasycyzmem jest jednakże twórczość Cypriana
Norwida. To poezja myśli, bogata przy tym w antyczną topikę i oryginalne, funkcjo-
nalne nawiązania do mitów (wystarczy wymienić utwory takie jak: Quidam, Epimeni-

                                                
383 M. Straszewska, Romantyzm, w: Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu, red. J.Z. Ja-

kubowski, Warszawa 1974, s. 329–330.
384 B. Dopart, Adam Mickiewicz, w: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, t. V: Romantyzm,

cz. 1, dz.cyt., s. 271.
385 Tamże, s. 276–301.
386 B. Dopart, Wstęp, w: I ziarno duszy nagie pozostało. Antologia wierszy polskiego romantyzmu,

dz.cyt., s. 21.
387 Tamże, s. 25.
388 Tegoż, Romantyzm polski: pluralizm prądów i synkretyzm dzieła, dz.cyt., s. 146–150.
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des, Pompeja, Marmur-biały, Z listu. Do Włodzimierza Łubieńskego, Vendome, Plato
i archita, Odpowiedź do Włoch, Spartakus, Sfinks [II]). Lubianymi przez poetę gatun-
kami są elegia, list poetycki, wcześniej idylla klasycystyczna (Do wieśniaczki). Norwid
szuka porządku i ogólnej miary dla nowej industrialnej rzeczywistości. Dopart podkre-
śla, iż pisarz swobodnie posługuje się zarazem „idiomatyką romantyczną i klasycy-
styczną, wirtuozersko mieszając konfesyjność z dyskursywnością, rygoryzm gatunko-
wy i prozaizację lirycznego toku”389.

Pobyt pisarza na ziemi italskiej nie był li tylko pielgrzymowaniem wśród ruin, ale
też nie przypomina parnasistowskich zachwytów nad nieśmiertelnym pięknem (acz
poeta w pewnej mierze antycypuje parnasizm)390. Norwid rozumiał tradycję (nieco
podobnie jak Eliot) jako przeszłość, która musi stać się teraźniejszością, by mogła za-
istnieć przyszłość. Szukał w niej więc nie tylko tematów do wzruszeń, ale uniwersal-
nych mechanizmów rozwoju, wzorów etycznych i estetycznych. Idzie mu o uchwyce-
nie owej „rzeki czasu”, o której mowa w poemacie Epimenides. Kultura antyczna, jak
i chrześcijaństwo mają dla poety ważny walor edukujący współczesne społeczeństwa
w wymiarze estetycznym, jak i – zwłaszcza – duchowym. Dobrze ujął to Zdzisław
Łapiński w monografii Norwid: „Ucząc rozumienia Greków i Rzymian, uczył Norwid
solidarności z każdym przejawem poważnego życia duchowego”391. Przez strony po-
ezji i prozy poetyckiej Norwida przewija się korowód postaci, masek, kostiumów,
świat miniony odtwarzany jest z pietyzmem, tak w wymiarze procesualnym, jak i para-
bolicznym i symbolicznym. Jednymi z istotnych tematów pisarstwa autora Vade-
mecum są też – tak ważne dla neoklasyków XX wieku – pytanie o schyłkowość kultury
europejskiej oraz poszukiwanie analogii między współczesnością a czasami upadku
Rzymu (por. Quidam). Jak pisze cytowany już Łapiński: „Obrachunek z przeszłością
jest przeto także obrachunkiem z dniem dzisiejszym”392.

Reasumując, romantyzm i neoklasycyzm dokonały w XIX wieku wzajemnego
wzbogacenia. I tak romantyzm zwrócił neoklasycyzmowi uwagę na formę otwartą,
pogłębił lirykę refleksyjną, przyczynił się do rozwoju ewolucyjnych wariantów zwa-
nych przez nas klasycyzmem redukcyjnym, a przez innych nawet romantycznym kla-
sycyzmem (por. części II i III). Pozytywną i polemiczną odpowiedzią na „wieczne
wzory” zamkniętego świata klasycystów stała się romantyczna koncepcja poezji total-
nej, nieskończonego uniwersum i człowieka uniwersalnego.

                                                
389 Tegoż, Wstęp, w: I ziarno duszy nagie pozostało. Antologia wierszy polskiego romantyzmu, dz.cyt.,

s. 27.
390 O obecności antyku w twórczości Norwida pisał szeroko T. Sinko, Hellada i Roma w Polsce, Lwów

1933 (rozdz.: Klasyczny laur Norwida).
391 Z. Łapiński, Norwid, Kraków 1971, s. 112.
392 Tamże, s. 116.
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4.6. Parnasizm polski

Henryk Markiewicz w swej monografii pozytywizmu393 w rozdziale Poezja nie wyod-
rębnia nurtu parnasistowskiego. Wspomina jedynie o postawie opozycyjnej wobec
głównego, dydaktyczno-refleksyjnego stanowiska epoki. Pisze:

Dystans wobec świata współczesnego, najczęściej ukształtowany na podłożu pesymizmu i
rezygnacji, przejawia się również w artystowskim nurcie poezji, zresztą wąskim i epizodycznym,
a zbliżającym się po trosze do francuskiego parnasizmu. Liryka ta unika wylewów emocjonal-
nych i apelów perswazyjnych, nakłada sobie rygory spokoju i obiektywizmu, zmierza przede
wszystkim do plastyki opisu i precyzji wywodu intelektualnego394.

W części poświęconej poszczególnym poetom Markiewicz wskazuje wątki parnasi-
stowskie u Konopnickiej w zbiorach Italia (1901) i Drobiazgi z podróżnej teki (1903).

W książce Okresy literackie pod redakcją Jana Majdy parnasizm znajdujemy wśród
„kierunków” (prądów) Młodej Polski (rozdział Młoda Polska autorstwa Jana Maj-
dy)395. Ów prąd przejęli od Francuzów „poeci młodopolscy, a szczególnie Miriam
i Przybyszewski”. Dalej autor wymienia istotne cechy tego kierunku; są to więc zda-
niem Majdy: wyraźny kult antyku, zainteresowanie mitami, dbałość o doskonałą formę
artystyczną. Autor pisze:

Za typowych polskich parnasistów uważa się Miriama i Langego, oni bowiem uprawiali na
wzór francuski wersyfikacyjne cyzelatorstwo [...]. Ale gwoli ścisłości, prawie wszyscy poeci
młodopolscy realizowali jakieś wybrane zasady tego kierunku, przejawiło się to szczególnie w
częstym sięganiu po tematy antyczne (mieliśmy na wysokim poziomie gimnazja klasyczne z gre-
ką i łaciną, przyszli poeci mogli więc poznać antyk) czy do licznych dzieł sztuki (większość pisa-
rzy widziała europejskie galerie i pisała o nich) 396.

Pod koniec rozdziału, pisząc o antymłodopolskiej opozycji pod koniec okresu,
wprowadza Majda duży fragment o neoklasykach kręgu „Museionu” oraz „największej
klasycznej doskonałości”, jaką w poezji osiągnęli „L. Staff, a potem K. Tetmajer
i J. Kasprowicz” 397.

Polski parnasizm Aneta Mazur – autorka rozprawy jemu poświęconej – nazywa
nieco krzywdząco „kręgiem polskich «niemożności»”; nie pomógł jej zdaniem nawet
wysiłek Przesmyckiego w „Życiu”, liczne tłumaczenia z francuskich poetów Parnasu
czy swoisty patronat Norwida398.

W rozdziale III (Parnasizm polski – osiągnięcia) swej książki Aneta Mazur rekon-
struuje mały polski Parnas, wskazując na francuskie wzory istotne dla Polaków. Naj-
pierw przedstawia tzw. epizody: pioniera polskiego Parnasu widzi w Konstantym Ga-
szyńskim, przyjacielu Krasińskiego (zm. 1866), potem wymienia Józefa Szczepana
Chamca, Zofię Trzeszczkowską, Józefa Korwina Kuczyńskiego, Józefa Jankowskiego,
Wincentego Korab-Brzozowskiego. Następnie badaczka koncentruje się na „motywach
i tendencjach”, za którymi kryją się utwory wyraźnie już inspirowane przez Parnas czy
                                                

393 H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 1980.
394 Tamże, s. 251.
395 Okresy literackie, red. J. Majda, Kraków 1994, s. 307–308.
396 Tamże, s. 308.
397 Tamże, s. 314.
398 A. Mazur, Parnasizm w poezji polskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku, dz.cyt., s. 35–45.
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parafrazujące konkretne dokonania Francuzów. Wyraźny wydaje się według niej
zwłaszcza wpływ Heredii (jego cykle Rzym i barbarzyńcy, Grecja i Sycylia, Średnio-
wiecze i Renesans) na Poezje II Wacława Rolicz-Liedera, Mitologie Lucjana Rydla
i liczne jego sonety, gdzie częstym tematem są motywy mitologiczne. Naśladownic-
twami Heredii są też zdaniem Mazur Triumfy Wincentego Korab-Brzozowskiego, jak
i cykl Widzenia Jerzego Żuławskiego, zawierający liczne historyczne postaci i obrazy.
Za szczególnie istotny uważa też Aneta Mazur wpływ Leconte’a de Lisle’a („typowe
Lisle’owskie motywy oraz «obsesje»”399). Tym razem jest to drugie oblicze parnasizmu
– ładunek pesymizmu, Orientu, emocji, panteizmu i darwinizmu, a więc inspirujący dla
postaw typowo młodopolskich, dekadenckich. Tego typu wpływy widzi Mazur przede
wszystkim u Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Antoniego Langego. Ale u tego ostatnie-
go, jak i u Felicjana Felińskiego (tomy Kwiaty i kolce, Świstki Sylena) widać też wie-
lość kulturowych wizji, synkretyzm motywów, mitów, postaci, czerpanych z różnych
obcych kręgów kulturowych – to forma ucieczki od rzeczywistości w typowy erudy-
cyjno-intelektualny klimat, dwoiste więc, neoklasyczne i dekadenckie zarazem, jest tu
szukanie Arkadii natury (Nirwany) oraz Arkadii intelektu (rzadkiej wiedzy). Także
Asnyk jest wymieniony przez Mazur w tym kontekście jako poeta sięgający po wątki
teozoficzne i mitologiczne400.

Za ważny, acz nieudolnie wykorzystany uważa Mazur patronat Sully-Prudhomme’a
jako poety-myśliciela, rozważającego między wyborem drogi nauki oraz drogi wiary
– podobne postawy i styl widać wprawdzie u Asnyka, Józefa Jankowskiego, Jerzego
Żuławskiego (szczególnie ważny jest tu przykład Asnykowskiego cyklu Nad głębiami
czy cyklu Logos Langego), ale nie są one rozwinięte z odpowiednią siłą artystyczną.

Za najważniejsze dla istoty parnasizmu uważa jednak Aneta Mazur (rozdział
W stronę Hellady) „pożądanie antyku”, „sen o Helladzie”401 (znane jako neohellenizm,
w odniesieniu do twórców francuskich). Owo pożądanie – poetycko zrealizowane –
byłoby też dla nas cennym dowodem zbieżności polskiego parnasizmu z doktryną neo-
klasycyzmu. Niestety, zdaniem Mazur, i trzeba się z nią zgodzić, tematyka antyczna
rysuje się w omawianym okresie w Polsce dość wątło. Aby to udowodnić, badaczka
pokrótce typizuje neohellenizm Francuzów i zestawia z niedostatecznymi w tym zakre-
sie dokonaniami Polaków.

Wykorzystaliśmy ten fragment jej pracy do stworzenia tabeli konfrontującej główne
wątki neohellenizmu francuskiego i ich polskie denotacje w utworach.

Zdaniem Mazur – i trudno się z nią nie zgodzić – pełnia epoki młodopolskiej ozna-
cza już zmianę poetyki naszych twórców na całkowicie lub zdecydowanie obcą parna-
sizmowi. I choć motywy, tematy parnasistowskie (neohelleńskie) nadal się pojawiają,
to już wyzwolone z erudycji, powagi, zatopione w nowej metaforyce, symbolice, ba-
śniowości, ludowości – „świat helleński traci tożsamość”, Hellada staje się „kapliczką
wzniesioną głównie młodopolskim emocjom”402. Motywy antyczne służą teraz pre-
zentacji egzystencjalnego heroizmu, witalizmu, dekadenckiej zmysłowości itp. Jako
przykłady takiego odejścia Mazur wymienia wiersze Tetmajera czy Rydla. Pozytyw-

                                                
399 Tamże, s. 75.
400 Podobne wpływy Lisle’owskie wskazuje jeszcze Mazur u mniej znanych: Bogusława Adamowicza,

Józefa Wierzbickiego, Jana Nitowskiego, Stanisława Rossowskiego.
401 A. Mazur, Parnasizm w poezji polskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku, dz.cyt., s. 96 i n.
402 Tamże, s. 101.
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nym wyjątkiem – z punktu widzenia programu parnasizmu – wydaje się Kasprowicza
Posejdon srebrnołuskie zwołuje delfiny czy Poezje i Antiqua Wincentego Kosiakie-
wicza.

Tabela I.2

Porównanie neohellenizmu francuskiego i polskiego według Anety Mazur

Wzorzec francuski Przykład realizacji w Polsce

Antyk – dogodna sceneria dla społecznych utopii;
np. Leconte de Lisle, Wiktor Laprade (poemat
Psyche)

brak

Psychologiczno-moralny aspekt mitologii;
np. Sully-Prudhomme

brak

Nurt filozoficzno-socjologizujący Szymanowski (Psyche), Asnyk
(Prometeusz), Żuławski (Eros i Psyche)

Łączenie helleńskiej fabuły z nowożytnym
przesłaniem

Lange (Amor i Faun, Akteon), Asnyk
(Chór Oceanid)

Ewokacja i prezentacja Arkadii brak

Monolog liryczny maski lub roli ze świata
antycznego (np. monologi bóstw, inwokacje
do nich)

brak

Stylizacja, dająca utożsamienie z antycznym
światem; np. dramaty i hymny orfickie de Lisle’a,
reminiscencje z Horacego u Heredii

brak

Studia krajobrazu lub dzieł sztuki + reminiscencje
antyczne na kanwie tychże („iluminacje”, tęsknoty
za utraconym pięknem); np. Medaliony antyczne
Leconte’a de Lisle’a

Asnyk (Freski pompejańskie, Freski starożytne
[nieukończone]), Konopnicka (Faun)

Wiersze-manifesty neohellenizmu z pochwałą
Arkadii-antyku

Asnyk (Julian apostata, Odłamkowi Psychy
Praksytelesa), Miriam (Do Grecji), Nitowski
(Nad księgą Grecji), Rydel (W Olimpii),
Weyssenhoff (Tanatos)

Motyw Afrodyty jako niewzruszonego piękna
i harmonii lub „matki bogów”, „zawiadującej
harmonią kosmosu”; np. liczne wiersze: Leconte’a
de Lisle’a, Banville’a, Heredii, Verlaine’a

w Polsce tylko wariant idylliczny: Faleński
(Afrodyta Anadyomene), Kasprowicz (Anadiome-
ne), Tetmajer (Narodziny Afrodyty), Rydel (Afro-
dyte z Melos)

Poetyka realizmu, precyzyjnego opisu, dosłowno-
ści obrazu

w Polsce rzadko w pełni i z powagą stosowane:
Asnyk (Thetys i Achilles), Miriam (Prometeusz),
Szymanowski (Psyche), Wierzbicki (Mit starohel-
leński o wiośnie)

Ruiny i posągi, zmierzch bogów – nostalgia za
minionym czasem, skargi zapomnianych bóstw;
np. Heredia, Banville (Wygnanie bogów)

Asnyk (Teatr w Tuskulum), Górski
(Panatenaje), Rydel (Akropol ateński),
Tetmajer (Świątynia w Pestum)
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Generalnie – zdaniem Mazur – poezja polska nie zdołała przejąć wysiłku Parnasu
w „poszukiwaniu antyku samego w sobie”, „nie pociągała jej radość ewokacji helleń-
skiego panteonu”, erudycja, „dreszcz rekonstrukcji”403. Łatwo i płytko podejmowała
topikę, godziła ją z rodzimą fantazją, „nasycała postromantycznym albo modernistycz-
nym klimatem”, zabrakło jej „głębi neohelleńskiej wiary”404; zwyciężyły metamorfozy
i „autentyczna przygoda” z Helladą (jako dowód przywołuje autorka nazwiska Konop-
nickiej, Górskiego, Langego, Norwida jako patrona oraz – Wyspiańskiego).

Naszym zdaniem najwybitniejszym parnasistą polskim, który przeniósł ten nurt
w XX wiek, jest Maria Konopnicka. Poświęcimy jej osobny rozdział w III części tej
książki.

                                                
403 Tamże, s. 104.
404 Tamże, s. 104–105.



II. NEOKLASYCYZM POLSKI XX WIEKU
W REFLEKSJI KRYTYCZNO-NAUKOWEJ

I POETYKACH SFORMUŁOWANYCH
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM

LIRYKI (ZARYS)

1. KLASYCYZM W XX WIEKU JAKO NADPRĄD – SINUSOIDA
JULIANA KRZYŻANOWSKIEGO

Do dziś żywa w nauce, krytyce, jak i w edukacji polonistycznej jest – opracowana
w 1938 roku przez Juliana Krzyżanowskiego w oparciu o Wölfflinowską teorię1 –
słynna s i n u s o i d a, ukazująca zasadę przeplatania się prądów uwzględniającego tzw.
„ukryte wiązadła”, tj. cechy klasyczne i romantyczne.

W rozprawie Barok na tle prądów romantycznych2 – bo o niej mowa – cała literatu-
ra polska przedstawiona została jako historyczny proces następowania po sobie okre-
sów o przemiennej dominacji tendencji klasycznych i romantycznych. Prąd klasyczny
ma więc w tym ujęciu charakter nadprądu, a klasycyzm – jednego z dwóch generalnych
typów nadepoki.

Krzyżanowski stanął przed trudnym pytaniem: czy „to”, co nastąpiło po Młodej
Polsce (neoromantyzmie), potwierdza jego teorię? W 1970 roku badacz wydał Dzieje
literatury polskiej od początków do czasów najnowszych, gdzie po Neoromantyzmie
umieszcza część pt. Neorealizm międzywojnia (!). Charakterystyczne jest tu „podmie-
nienie” bardziej normatywnego, ostrego terminu „klasycyzm” pojemniejszym acz bar-
                                                

1 H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki..., dz.cyt.
2 J. Krzyżanowski, Barok na tle prądów romantycznych, w: tegoż, Od średniowiecza do baroku. Studia

naukowo-literackie, Warszawa 1938. Cyt. za: Granice i pogranicza. Próby podziału literatury polskiej na
okresy. Antologia, opr. J. Kapuścik, W.J. Podgórski, Warszawa 1983.
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dziej płynnym „realizmem”. W ten sposób Krzyżanowski uzupełnia swą sinusoidę
o kolejne ogniwo, sugerując – z czym można polemizować, że w Dwudziestoleciu
dominowała jednak literatura dążąca do normatywizmu oraz obiektywizacji obrazu
rzeczywistości. Także w pracy Sztuka słowa. Rzecz o zjawiskach literackich w roz-
dziale Dźwiękowa szata poezji (Rytmika) Krzyżanowski stwierdza, iż okres Dwudzie-
stolecia „w przybliżeniu nazwać można neorealizmem”3. Nie precyzuje zasadności tej
nazwy, podkreśla natomiast ważną rolę liryki w tym okresie, zaś w jej obrębie widzi
przewodnictwo Skamandra oraz Leopolda Staffa – chodzi tu o rolę tradycyjnej rytmiki
(sylabotonizm, tonizm) oraz dystansowanie się od eksperymentów w duchu awangar-
dy. Tym samym uzyskujemy sugestię dominacji w epoce Dwudziestolecia jakiegoś
kolejnego „klasycyzmu”, w myśl zasad sinusoidy.

Koncepcję sinusoidy i nadepok rozwinął Krzyżanowski w Nauce o literaturze,
w rozdziale X: Historia literatury – dzieło4 . Pokazując między innymi, jak stopniowo
nazwy okresów czerpane z historii i filozofii są zastępowane terminami literackimi (np.
„renesans” słusznie wypierany jest przez „humanizm” , „oświecenie” przez „neohuma-
nizm” lub „neoklasycyzm”), Krzyżanowski przekonuje do traktowania prądu jako
pojęcia ważniejszego, nadrzędnego wobec niepowtarzalnych okresów! Prądy zaś ukła-
dają się w „dwa szeregi” (poprzednio, przed wojną – patrz wyżej – Krzyżanowski mó-
wił o „nadepokach”): romantyczny oraz klasyczny.

Czy koncepcja ta nie jest zbyt mechanicznym ujęciem procesu literackiego? – za-
pytuje badacz sam siebie. I odpowiada sobie oraz nam, iż jest ona „w swej prostocie”
elastyczna, pozwala objąć różne odcienie i zjawiska, „znane z historii literatur europej-
skich”5.

Oto jak wyglądają oba „szeregi” według Krzyżanowskiego:

LINIA A: prądy szeregu romantycznego
A1. Alegoryzm
A2. Barok
A3. Romantyzm
A4. Neoromantyzm

(przez alegoryzm rozumie Krzyżanowski główny prąd okresu średniowiecznego)

LINIA B: prądy szeregu klasycznego
B1. Renesans
B2. Oświecenie
B3. Pozytywizm

Następnie badacz zastępuje tradycyjne nazwy prądów klasycznych nowymi na-
zwami, podkreślającymi obecność prądu nadrzędnego (czyni to też zgodnie z zasadą
zastępowania terminów filozoficzno-artystycznych literackimi). Zobrazujemy to w ta-
beli II.1, podsumowującej propozycje terminologiczne Krzyżanowskiego.

                                                
3 Tegoż, Sztuka słowa. Rzecz o zjawiskach literackich, Warszawa 1972, s. 77.
4 Tegoż, Nauka o literaturze, Warszawa–Wrocław–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984 (wyd. I: 1964).
5 Tamże, s. 335.
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Tabela II.1
Terminologiczne konsekwencje przyjęcia zasady sinusoidy według Juliana Krzyżanowskiego

NAZWA „TRADYCYJNA” PRĄDU, ODPOWIADAJĄCA
OKRESOWI

NAZWA ZMODYFIKOWANA,
EKSPONUJĄCA

DYCHOTOMICZNOŚĆ,
PRZEPLATANIE PRĄDÓW

Renesans humanizm renesansowy lub klasy-
cyzm renesansowy

Oświecenie neohumanizm czasów oświecenia
lub klasycyzm oświecony

Pozytywizm parnasizm (i naturalizm) lub klasy-
cyzm pozytywistyczny lub neokla-
sycyzm pozytywny

(„Np.”) Ekspresjonizm klasycyzujące kierunki nowoczesne

Szczególnie niejasno przedstawia się ostatni z „klasycyzmów” wskazanych przez
Krzyżanowskiego – nowoczesny klasycyzm, czyli... ekspresjonizm, który zdaniem
badacza manifestuje się poprzez awangardę w liryce, groteskę w dramacie, powieść
satyryczną, obyczajową i filozoficzną w prozie (przykłady nazwisk ani utworów nie
padają). Należy jednak pamiętać, że Krzyżanowski pisał tę pracę z małego dystansu,
w okresie II wojny światowej.

W swej obszernej monografii Neoromantyzm polski 1890–19186 Krzyżanowski wy-
różnia w poezji Młodej Polski tendencje parnasistowskie i „kierunek apolliński” (np.
Przesmycki, Lange czy późna poezja Konopnickiej). Jako kontynuatora „tradycji kla-
sycystycznych” przedstawia Staffa. (Wyodrębnia też grupę „dramaturgów klasycy-
stów”, omawiając w poświęconym im rozdziale twórczość Perzyńskiego, Grubińskie-
go, Morstina, Feliksa Płażeka.)

Rozwinięcia diagnozy dokonuje Krzyżanowski w Dziejach literatury polskiej od
początków do czasów najnowszych, wydanej w 1970 roku7, a napisanej na podstawie
części ocalonych z wojennej pożogi rękopisów. Wprawdzie okres wyznaczony datami
1918–1939 nazywa teraz badacz tylko „neorealizmem międzywojnia”, jednak w roz-
dziale „Skamander” czyli tryumf liryki podkreśla znaczenie „nawrotu do klasycyzmu”
jako istotnego symptomu przełomu antyneoromantycznego na początku wieku (wy-
mienia tu „Museion”, lwowski „Lamus”, twórczość Staffa i L.H. Morstina, działalność
przekładową Tadeusza Boya-Żeleńskiego). Przechodząc do samego Dwudziestolecia,
stwierdza: „Zwrot ku kulturze klasycznej stanie się wyraźnym współczynnikiem przy
powstaniu warszawskiego «Skamandra»”8. Dalej nazywa ten nurt „podstawowym,
doniosłym, bo twórczym”, w przeciwieństwie do ekspresjonizmu z kręgu „Zdroju” (co
dziwi w kontekście przypisania nazwy „ekspresjonizm” całemu okresowi w poprzed-
niej pracy – patrz wyżej) oraz futuryzmu, który „rychło poszedł w niepamięć”9. Dalej
następuje omówienie twórczości skamandrytów i Staffa, ale już bez eksponowania

                                                
6 Tegoż, Neoromantyzm polski 1890–1918, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.
7 Tegoż, Dzieje literatury polskiej od początków do czasów najnowszych, Warszawa 1970.
8 Tamże, s. 555.
9 Tamże.
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terminów i pojęć „klasycyzm”, „klasyczny” (najbardziej „klasyczne” tony przybiera
stopniowo – według badacza – liryka Iwaszkiewicza). W kwestii wskazania dominują-
cego (jednego z dwóch dychotomicznych nadprądów) prądu literatury czy choćby
samej liryki Dwudziestolecia nie stawia Krzyżanowski przysłowiowej kropki nad „i”;
w zakończeniu rozdziału o liryce dość zaskakująco mówi o „wtopieniu się” techniki
artystycznej „Skamandra” (grupy i poetyki jego zdaniem wówczas najwartościowszej)
„w tradycję rodzimą odziedziczoną po neoromantyzmie”10, które to stwierdzenie, acz
zapewne niepozbawione racji, jest niejakim dysonansem wobec całej wcześniejszej
koncepcji przeplatania się wiodących prądów. Zgodnie z tamtą teorią – udowodniona
obecność narastających tendencji neoklasycznych u schyłku neoromantyzmu powinna
zaowocować silną erupcją klasycznego prądu w następnej epoce, a z syntezy zawartej
w Dziejach... wcale to nie wynika. Cóż, sam Krzyżanowski już wcześniej ostrzegał, iż
czym bliżej współczesności, tym schemat staje się trudniejszy do wyeksplikowania,
górę bierze poczucie nawarstwiania, nakładania się i relatywizowania prądów, rolę
wiodącą przejmują coraz częściej grupy, nawet pojedyncze indywidualności.

2. KLASYCYZM W NAJWAŻNIEJSZYCH PRÓBACH PERIODYZACJI
I SYNTEZACH XX-WIECZNEJ LIRYKI POLSKIEJ

Kazimierz Czachowski w wydanym w latach 1934–1938 Obrazie współczesnej litera-
tury polskiej 1884–1933 (t. I–III) w tomie drugim poświęca kilka stron (s. 98–106)
Morstinowi, jak i „próbom neoklasycyzmu polskiego”, którego innych przedstawicieli
widzi w osobach poetów Stanisława Miłaszewskiego, Jana Mieczysławskiego, Romana
Brandstaettera, Jana Nepomucena Millera, jak i dramaturga Feliksa Płażeka11. Najwy-
żej z wymienionej grupy ocenia Czachowski Mieczysławskiego (Pieśni Jana Mieczy-
sława, 1910; Pochwała lutni, 1922); jako zdolnego ucznia Valéry’ego i Moréasa, który
jest wszakże „klasykiem z temperamentu i artyzmu, doskonałym cyzelatorem wiersza”,
poetą „zadziwiająco dojrzałym”12. Z kolei Brandstaetter (z tomów: Jarzma, 1928; Dro-
ga pod górę, 1931; Węzły i miecze, 1933) jest udatnym naśladowcą Koźmiana, poetą
wsi, próbującym odświeżyć „stare formy uczonej poezji pseudoklasycznej”13.

Henryk Markiewicz w rozprawie Próba periodyzacji nowożytnej literatury pol-
skiej14, dzieląc tę literaturę na okresy, wspomina o „klasycyzmie pozytywistycznym”
(parnasizmie). Periodyzacja literatury po 1918 roku jest, zdaniem badacza, ze zrozu-
miałych względów (brak dystansu, trudności selekcji) ryzykowna. Konstatuje zatem
tylko „wielość prądów”, podejrzewa przydatność wydzielenia dwóch kategorii – neo-
realizmu i kreacjonizmu, które wykazują jego zdaniem w XX wieku znaczną produk-
tywność. W tej części rozważań kategoria klasycyzmu ani neoklasycyzmu – w odnie-
sieniu do literatury XX wieku – już się nie pojawia.

                                                
10 Tamże, s. 577.
11 K. Czachowski, Obraz współczesnej literatury polskiej 1884–1933, t. II, Lwów 1934, s. 98.
12 Tamże, s. 100.
13 Tamże, s. 101.
14 W: H. Markiewicz, Przekroje i zbliżenia dawne i nowe, Warszawa 1976.
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W Zarysie dziejów literatury polskiej Juliusza Kleinera i Włodzimierza Maciąga
w rozdziale III części 2 dotyczącym Młodej Polski, znajduje się krótka wzmianka
o „Museionie” jako „organie neoklasycyzmu”, wymienieni są założyciele pisma (Mor-
stin, Kościelski) i główny krytyk – Adam Grzymała-Siedlecki. Zaraz potem następuje
charakterystyka poezji Staffa jako przykładu „opanowania i refleksji”, „siły intelektu-
alnej”, „harmonii” i „piękna klasycznego”15. Natomiast w podrozdziale X rozdziału 3
części II dotyczącym liryki 2. poł. XX wieku, jest próba wyodrębnienia prądów domi-
nujących, dychotomicznych. Tak więc wskazany zostaje ponadpokoleniowy „nurt
klasycystyczny”. Czytamy:

najporęczniejsze będzie może kryterium stylowe, oparte na opozycji: klasycyzm – poetyki eks-
presjonistyczne. Jednym biegunem będzie wówczas wzór poezji „opanowanej” ekspresyjnie, cią-
żącej ku moralizmowi, refleksji intelektualnej, retoryce, poezji, która zakłada pewien trwały po-
rządek wartości jako warunek porozumienia z czytelnikiem. Biegunem przeciwstawnym będzie
wzór poezji traktowanej jako próba indywidualnego wyrazu, gdzie celem poety staje się sama
kreacja [...]. Ten nurt klasycystyczny obejmuje kilka pokoleń poetów i tym samym gromadzi
bardzo różne doświadczenia historii. Można w nim umieścić dorobek poetycki Jarosława Iwasz-
kiewicza, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Jarosława Marka Rymkiewicza16.

Bardzo ważna z punktu widzenia naszego tematu okazuje się rozprawa Kazimierza
Wyki Pokolenia literackie17, a zwłaszcza jej rozdział Pokolenie a inne czynniki ewolu-
cji literackiej. Wyka formułuje w nim szczegółowo teorię procesu historycznoliterac-
kiego w oparciu o kluczowe pojęcia epoki, okresu, pokolenia i stylu. Wśród licznych
znalezionych i wskazanych prawidłowości Wyka opisuje i tę, iż proces literacki nie
kieruje się zasadą postępu, ale rytmu, periodyczności, przemienności. Każdy przewrót
„szuka dla siebie przodków i podobieństw w przeszłości”, „nigdy nie następują po
sobie prądy o takich samych ideałach przewodnich”18. W rytmiczny, przemienny spo-
sób układają się tak epoki, jak i pokolenia. Wymienia też Wyka ciąg epok skonstru-
owany podobnie do sinusoidy Krzyżanowskiego:

po średniowieczu humanizm, po humanizmie bliższy średniowiecza barok, po baroku racjonali-
styczne oświecenie, po oświeceniu romantyzm, widzący swego przodka duchowego w średnio-
wieczu, po romantyzmie znów racjonalistyczny pozytywizm, po nim irracjonalny symbolizm19.

Charakterystyczne, że dychotomia klasycyzm–romantyzm jest u Wyki zastąpiona
inną: racjonalizm–irracjonalizm (aczkolwiek racjonalizm jest też ważną składową nor-
my klasycznej). W kolejnym, trzecim, rozdziale swej książki Wyka omawia właśnie
kolejne pokolenia polskiego klasycyzmu i romantyzmu jako egzemplifikację powyż-
szych teorii.

Tak więc również Wyka otwiera drogę do poszukiwań klasycyzmu (neoklasycy-
zmu) współczesnego jako kontynuacji ponadindywidualnego stylu czy emanacji stylu
dychotomicznego, wyznaczającego rytm następstwa okresów i epok.

                                                
15 J. Kleiner, W. Maciąg, Zarys dziejów literatury polskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–

–Łódź 1985, s. 421–422.
16 Tamże, s. 551
17 K. Wyka, Pokolenia literackie, przedm. H. Markiewicz, Kraków 1977. Książka wydana na podsta-

wie odnalezionego po śmierci autora przedwojennego manuskryptu.
18 Tamże, s. 119.
19 Tamże, s. 120.
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W 1974 roku ukazała się Literatura Polski Ludowej. 1944–1964 Włodzimierza Ma-
ciąga20. W rozdziale Poezja lat 1958–64 autor wprowadza najpierw parę przeciwstaw-
nych stylistycznie „patronów”: to Przyboś i Jastrun. Pierwszy broni doświadczeń
Awangardy, drugi „wiąże poezję współczesną ze starymi tradycjami kultury śródziem-
nomorskiej, z problematyką egzystencjalną inspirującą sztukę od czasów antycz-
nych”21. Jak gdyby w konsekwencji artystycznego sporu dwóch wielkich przedstawi-
cieli Dwudziestolecia pojawiła się u młodych poetów lat pięćdziesiątych (tj. w ramach
pokolenia „Współczesności”) antynomia: „między ideą wszechwładu a relatywizmem
historycznym i między harmonią świata a katastroficzną koncepcją kultury”. Jak widać,
pierwsza z tych postaw odpowiada koncepcji neoklasycznej. Jako jej przedstawicieli
Maciąg wymienia Z. Herberta, J.S. Sitę i J.M. Rymkiewicza. Istotą tejże postawy jest
odczuwanie i opisywanie współczesności „poprzez pewne analogie historyczne [...]
poprzez powracające pytania i mity sztuki europejskiej, pierwiastek intelektualno-
-dyskursywny”, „elementy retoryki”, „ograniczenie sensualizmu”. Reakcją na zagroże-
nia niesione przez awangardowy XX wiek są tu: poszukiwanie harmonii, skłonności
historiozoficzne, ucieczka od „rozwichrzenia wyobraźni”, typowego dla „sztuki eks-
presjonistycznej”22.

Lesław Eustachiewicz w Obrazie współczesnych prądów literackich (część II: Liry-
ka) umieszcza podrozdział 8: Neoklasycyzm. Daje tam ciekawą, zwięzłą definicję prą-
du, zogniskowaną na podstawowej różnicy między nowym klasycyzmem a pseudo-
klasycyzmem. W neoklasycyzmie otóż wybrany model tradycji (niekoniecznie musi
nim być antyk grecko-rzymski) jest tylko historycznym odniesieniem, a nie wzorem
realizacji reguł ograniczających swobodę. „Neoklasycyzm liryki współczesnej przed
konstruowaniem formy rozbija kształt ją poprzedzający”23. Zaskakujący jest rozdział
20, w którym badacz nie tylko dostrzega prąd neoklasyczny, ale wysuwa go na czoło
pod względem klarowności i wartości etyczno-estetycznej:

Jedyną propozycją estetyczną najmłodszej poezji, która posiada cechy niezbędne w definicji
prądu, jest neoklasycyzm. Pojęcie tradycji jako wartości etycznej i estetycznej podsuwa drogę
wyjścia z labiryntu szybkozmiennych, krótkotrwałych i niekomunikatywnych konwencji24.

Następnie Eustachiewicz omawia krótko poezję J.M. Rymkiewicza jako przedsta-
wiciela prądu neoklasycznego.

Zbigniew Jarosiński w swej monografii świadomości poetyckiej od symbolizmu do
Nowej Fali, pt. Postacie poezji25, wyróżnia szereg antynomii jako przejaw istnienia
współczesnej liryki. Przy czym pierwszy ich człon przeważnie jest nawiązaniem do
założeń poetyk klasycznych. Są to więc pary: ja bezosobowe – głos osobowy, forma
zamknięta – forma otwarta, komunikat – odnowa języka, idiom konwencjonalny –
idiom konwersacyjny, słowo dojrzałe – słowo odchylone od normy, poezja tradycji –
poezja poza tradycją. Przechodząc do omawiania tytułowych „postaci”, Jarosiński obok
poezji komunikatu i poezji symbolu opisuje więc tzw. poezję tradycji i klasycyzm jako

                                                
20 W. Maciąg, Literatura Polski Ludowej. 1944–1964, Warszawa 1974.
21 Tamże, s. 131.
22 Tamże, s. 131–132.
23 L. Eustachiewicz, Obraz współczesnych prądów literackich, Warszawa 1978 (wyd. II), s. 65. Pseu-

doklasycyzm zaś to: „imitacja wzorów i sztywne stosowanie normatywnych zasad” (tamże, s. 64).
24 Tamże, s. 91.
25 Z. Jarosiński, Postacie poezji, Warszawa 1985.
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„zjawisko wprawdzie nie stanowiące żadnego prądu literackiego i przyjmujące rozma-
ite postaci programowe”, ale bardzo ważne, jako upominanie się o miejsce tradycji, o
ciągłość kulturową (poszukiwanie „przerwanego związku”); jako nawiązanie do wy-
bitnych wzorów, potrzeba dyscypliny, przejaw „odnowienia przymierzy z całością
europejskiej tradycji”, powrót do „harmonii estetycznej”, gdzie świat wartości este-
tycznych jest zarazem światem wartości moralnych26. Znamienne, iż Jarosiński istotę (i
odmienność od poprzedników!) nowego klasycyzmu widzi w zastąpieniu zwykłego
powtórzenia przeszłych wzorów dialogiem z przeszłością. Jako ideał tej postawy w
literaturze świata zostaje przedstawiony Eliot, twórca „korelatu przedmiotowego”
i aktywnego (a nie naśladowniczego) stosunku do przeszłości. W odniesieniu do pol-
skiego klasycyzmu współczesnego, Jarosiński nie podaje żadnej listy nazwisk. Jako
przykład takiejże poetyki zostaje natomiast przytoczony i zanalizowany wiersz Z. Her-
berta Na marginesie procesu (w którym zdaniem badacza dokonuje się ponowienie
tradycji i jej uniwersalizacja). Wiersz klasyczny to taki, w którym język symboliczny
czy język konkretu zastąpiony zostaje „językiem kultury”, językiem wielkich lektur,
językiem mitów jako nowym (zarazem starym!) kodem.

Z kolei w swej monografii Literatura lat 1945–1975 Zbigniew Jarosiński wyróżnia
w obrębie poezji po 1956 kilka nurtów: refleksję o człowieku (Różewicz, Miłosz),
dominantę moralistyczną (np. Szymborska, Jastrun, Twardowski), poezję wyobraźni
(np. Nowak, Wat), poetyckie nowatorstwo i lingwizm (Przyboś, Karpowicz, Biało-
szewski), dialog z tradycją i współczesny klasycyzm (Herbert, Rymkiewicz, Sito,
Bryll), poezję lat sześćdziesiątych (Orientacja), poezję pokolenia ’68 (Nowa Fala).
Najwyżej ocenia badacz Herberta, którego stosunek do tradycji nie ma charakteru sty-
lizacyjnego. Nieco niżej stawia „imitacje stylowe” Rymkiewicza, Niemojowskiego
i Brylla czy nawiązania tematyczne do poezji metafizycznej w wykonaniu Jerzego
S. Sity27. Jak widać, Jarosiński identyfikuje współczesny klasycyzm z aktywnym, in-
nowacyjnym stosunkiem do tradycji, czy to będzie styl epok i pisarzy, czy pokłady
motywów, symboli, archetypów.

Za najbardziej kompleksową, pisaną już z perspektywy XXI wieku syntezę naszej
literatury poprzedniego stulecia można uznać Literaturę polską 1939–1999 Stanisława
Burkota. Badacz dokonuje tu wielu oryginalnych ustaleń, modyfikujących dawniejsze
ujęcia, dzięki istniejącej już dziś dalszej perspektywie, której brakowało krytykom lat
sześćdziesiątych, siedemdziesiątych czy osiemdziesiątych. I tak Burkot ukazuje Her-
berta jako przedstawiciela pokolenia wojennego, a zarazem poetę kultury, pojmowanej
jako klucz do poznania współczesności. Badacz nie lekceważy też metatekstowości
jako źródła tożsamości artystycznej; idzie o liczne wiersze, w których „mit, dzieło
sztuki lub rytualna czynność są tematem poetyckiej reinterpretacji, a sama gra z tek-
stami kultury, z tradycją, staje się okazją do snucia refleksji nad naturą człowieka
w ogóle”28. Z tejże pozycji ocenia Burkot dokonania Wisławy Szymborskiej, przeci-
nając – słusznie – dyskusje na temat jej kulturowości czy klasycyzmu:

nie da się jej połączyć ani z manifestami poetyckimi Jarosława Marka Rymkiewicza, ani
z praktyką „odwołań do przeszłości”, czy też opisywaniem teraźniejszości poprzez przeszłość
u Zbigniewa Herberta, ani z grami stylizacyjnymi Grochowiaka. Jej język jest z jednej strony

                                                
26 Tamże, s. 270–273.
27 Z. Jarosiński, Literatura lat 1945–1975, Warszawa 1999, s. 118.
28 S. Burkot, Literatura polska 1939–1999, Warszawa 2002, s. 160.
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stale zorientowany na „tu i teraz”, a z drugiej – na paradoksy samego poznania. Jeśli zjawiają się
cytaty z przeszłości, to zawsze starannie zamaskowane29.

Omawiając późniejsze tomy Herberta, Burkot zwie go „konserwatystą”, dla którego
„istnieje tylko przeszłość”, wiek XX został „ unieważniony”, interesuje w nim poetę
głównie aspekt etyczny (filozoficzny)30.

Pisząc o debiutantach pokolenia ’56, badacz wydobywa aspekty kulturowe poezji
Nowaka czy Harasymowicza. Osobno natomiast traktuje poetów „neoklasycyzują-
cych”, „opierających swą twórczość na zasadzie powrotu, nawiązania dialogu z trady-
cją”, „przywracaniu człowiekowi współczesnemu pamięci [...], wpisywaniu go w kul-
turę”31. Ale ów neoklasycyzm jawi się też badaczowi jako niebezpieczeństwo, kryjące
się za strategią gry z przeszłością: naśladowanie i pastisz stają się celem dominującym,
nie ma owych funkcji poznawczych, ideowych, jakie znajdujemy u Herberta. Owa
„stylizacja na” to przede wszystkim erupcja erudycji na pokaz. (Burkot ma tu na myśli
głównie Rymkiewicza i Brylla, przy czym ten ostatni wiedzie dialog przede wszystkim
z romantyzmem.)

Tak więc z monografii Burkota można wyczytać dwie quasi-neoklasycystyczne
strategie w poezji po 1956: dialogu z tradycją (Herbert, Czerniawski) oraz gry z trady-
cją (Rymkiewicz). Ujęcie to wydaje się bardzo czytelne i adekwatne, mimo nieunik-
nionej w pracach syntetycznych hasłowości i skrótowości.

Dużo uwagi poświęca Burkot pisarzom (w tym poetom) polskiego postmoderni-
zmu, łączonego głównie z tzw. pokoleniem ’60. Klasycyzm zostaje tu zauważony jako
„złudzenie neoklasycystycznego ładu wierszy Artura Szlosarka” (wynikające z ich
„narcyzmu”, jak w tomikach Popiół i miód oraz Camera obscura) oraz „unieważnianie
świata zewnętrznego” przez Krzysztofa Koehlera na rzecz „zużytych rekwizytów”,
jakie ten poeta stosuje32.

W wydanej w 1999 roku monografii (zwanej przez autorów skromnie „przewodni-
kiem”) Literatura polska 1976–199833 Przemysław Czapliński i Piotr Śliwiński podob-
nie jak Burkot ukazują literaturę ostatnich dekad XX wieku w nowej pespektywie.
Dominantę stanowi literatura postnowofalowa, etyczna i solidarnościowa, wypełnione
zostają też białe plamy, dowartościowana literatura drugiego obiegu, równorzędną
z literaturą etyczną pozycję otrzymuje postmodernizm. W związku z tym Herbert
„przestaje funkcjonować jako klasycysta zapatrzony w utopię minionego ładu”; teraz
kluczami do zrozumienia jego poezji mają być „wydziedziczanie, ironia i wierność”34.
Szukając w Literaturze polskiej 1976–1998 klasycyzmu, natrafiamy natomiast na na-
zwisko Bohdana Zadury (rozdział Metamorfoza):

Jego wczesna twórczość zaliczana była do nurtu neoklasycznego. Poeta poszukiwał znaków
kulturowej ciągłości świata, sytuacje egzystencjalne współczesnego człowieka subtelnie rozpa-
trując w kontekście uniwersalnej antropologii. Styl jego wierszy – wytworny, obfity, zdialogizo-
wany – ponawiał wzorce tradycyjnej wersyfikacji35.

                                                
29 Tamże, s. 156.
30 Tamże, s. 267–270.
31 Tamże, s. 176.
32 Tamże, s. 335–336.
33 P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976–1998, Kraków 1991.
34 Tamże, s. 39.
35 Tamże, s. 187.
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Niejasny jest zaś podrozdział o oksymoronicznym tytule: Intymne klasycyzmy36. Nie
bardzo wiadomo, na czym owa poetyka dokładnie polega, gdy czytamy:

poezja nie jest niecierpliwością, zachłannością, pośpiesznym i powierzchownym obrazowaniem
– lub zastępowaniem – świata; poezja jest szukaniem korzeni lub oparcia, kontemplacją, skupie-
niem ducha, wewnętrznym napięciem, listem poszukującym adresata37.

Przedstawiciele to: Maciej Niemiec, Janusz Drzewucki, Krzysztof Ćwikliński, Ro-
man Bąk.

W kwestii neoklasycyzmu, najwięcej uwagi Literatura polska 1976–1998 poświęca
sporowi „klasyków” i „barbarzyńców” w pokoleniu „bruLionu”. Autorzy Literatury...
wyróżniają główne „-izmy” pokolenia w obszarze poezji. Są to: barbaryzm, neoklasy-
cyzm, postmodernizm. Szeroko omówiono następnie twórczość Wojciecha Wencela,
który „prowokacyjnie nawiązuje do klasycyzmu”, „zamieszkuje w micie (sacrum,
konfesji, epifanii, przede wszystkim w wierze, iż poezja posiada transcendentalne
umocowanie)”38. Inni wymienieni w książce „klasycy” pokolenia to Krzysztof Koehler
i Jarosław Zalesiński.

3. KAROL WIKTOR ZAWODZIŃSKI, KAZIMIERZ CZACHOWSKI –
RZECZNICY NEOKLASYCYZMU W DWUDZIESTOLECIU

Karol Wiktor Zawodziński – jeden z najwybitniejszych i najaktywniejszych, w zakre-
sie oceny poezji, krytyków Dwudziestolecia – był generalnie przeciwnikiem awangar-
dy (acz demaskując przerost formy, „dziwactwo” i „zacietrzewienie”, doceniał czasem
jej „ciekawe pomysły”). Dużą rolę przypisywał za to Zawodziński nurtom i konkret-
nym realizacjom wpisującym się w ciąg literatury „klasycyzującej”, „neoklasycznej”.

Zawodziński nie unikał refleksji na temat ciągłości prądów i tendencji. Nie bał się
też ustalać hierarchii współczesnych poetów, wskazywać mistrzów, uczniów, kontynu-
atorów. Zawodziński daje więc ciekawe definicje nowego klasycyzmu jako kierunku,
np. „Korelacją klasycyzmu w zakresie metody twórczej jest «zdegradowanie Pytii»
natchnienia, a świadoma praca nad techniką poetycką”39. Generalnie krytyk był zdania,
że zachodzi stopniowe zjawisko „klasycznienia” poezji polskiej XX wieku!

I tak, sugerował Zawodziński potrzebę wyróżnienia okresu (10 lat, od 1908 [rok po
śmierci Wyspiańskiego] do 1918) między Młodą Polską a „pierwszymi głośniejszymi
wystąpieniami skamandrytów”; wtedy to „zaczęło się głuche wrzenie protestu prze-
ciwko zwycięskiemu na całej linii kierunkowi” (Młodej Polsce), zmiana „dominanty
estetycznej”; wtedy Boy dał przekładami „wzory galijskiej jasności i zdrowego sensu
w sztuce”; nastąpiła „lekcja umiaru helleńsko pięknej poezji Staffa”; wróciła ciekawość

                                                
36 Tamże, s. 191–192.
37 Tamże, s. 192.
38 Tamże, s. 295.
39 K.W. Zawodziński, Poezja Polski Odrodzonej, „Świat Książki” 1928, nr 1–3.
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do „wyśmianych pseudoklasyków”40. Także dla poezji po 1918 roku szansę i ratunek
widział Zawodziński w zapobieżeniu rozwichrzeniom, jakie niosła poetyka Zwrotnicy
czy Zdroju. Korzystny więc moment to przybycie z Rosji Wierzyńskiego, który to
poeta wraz ze Staffem są przez krytyka najwyżej cenieni, właśnie ze względu na kla-
syczną dykcję41.

Kazimierz Wierzyński jest bowiem dla Zawodzińskiego najwybitniejszym obok
Staffa poetą Dwudziestolecia i zarazem najkonsekwentniejszym reprezentantem nowe-
go klasycyzmu. Właśnie oceniając Utwory zebrane autora Wiosny i wina, Zawodziński
dokonuje kolejnej konkluzji, czym jest neoklasycyzm: to łatwość i przejrzystość wier-
szy, nieprzejaskrawiona elegancja, umiar, harmonia środków artystycznych, równowa-
ga formy i treści; „jeśli nawet nie tworzy liryki refleksyjnej, bierze za każde słowo
pełną odpowiedzialność intelektualną”42. To także – dodajmy – przewaga wiersza tra-
dycyjnego, którego rygorystą Zawodziński nie jest, ale bardzo zwykle docenia jego
kunszt i rolę.

Zawodziński buduje wokół Wierzyńskiego mały nurt neoklasyków: M. Jastrun,
H. Łazowertówna, R. Kołoniecki43.

Zauważa też Zawodziński „grupkę istotnych zwolenników klasycyzmu”, uprawia-
jących „poezję dydaktyczno-opisową wzorem Kniaźnina”, nawiązujących do georgik
i do Ogrodów Delille’a (M. Braun, R. Brandstaetter)44.

Pod koniec Dwudziestolecia toczyła się dyskusja na temat stanu polskiej poezji,
często diagnozowanego jako zły45! Zawodziński w swoich wypowiedziach kładł nacisk
na fakt zmarnowania przez przedstawicieli Skamandra – jak i młodszych twórców –
tych szans, jakie dawało trzymanie się klasycystycznych „wzlotów”46. Nawet mistrzo-
wi neoklasyków, Staffowi, potrafił więc Zawodziński zarzucić „automatyzm poetyckiej
refleksji, snującej się bez ograniczenia” (mowa o wierszach Łachmany czy Znak,
z tomu Wysokie drzewa47). Podobnie miażdżąca jest na przykład ocena odejścia od
klasycyzmu przez Wierzyńskiego w Rozmowie z puszczą i Pieśniach fanatycznych48.

                                                
40 Tegoż, Poezja (1928), „Przegląd Współczesny” 1928, nr 69, cyt. za: tegoż, Wśród poetów, opr.

W. Achremowiczowa, wstęp J. Kwiatkowski, Kraków 1964, s. 27.
41 Tegoż, Poezja Polski Odrodzonej, dz.cyt., s. 13.
42 Tegoż, Jubileusz Skamandra, „Przegląd Współczesny” 1932, nr 117, cyt. za: tegoż, Wśród poetów,

dz.cyt., s. 111.
43 Tamże, s. 118.
44 Tegoż, Poezja Polski Odrodzonej, dz.cyt., s. 14.
45 Udział brali m.in.: J. Brzękowski, M. Chmielowiec, L. Fryde, J. Kott, H. Michalski, Cz. Miłosz,

M. Piechal, J. Przyboś, J. Putrament, K. Troczyński, K. Wyka.
46 K.W. Zawodziński, Liryka polska w dobie jej kryzysu, „Przegląd Współczesny” 1939, nr 206, cyt. za:

tegoż, Wśród poetów..., dz.cyt., s. 181–182. Zawodziński w licznych tekstach poświęconych poetom i ich
kolejnym tomom niezmiennie tropił i chwalił „tradycyjne” cechy: meliczność, ład kompozycji, tradycyjną
składnię, archaizacje, klasyczne tematy, nawiązania do renesansu polskiego, opisowość, ubolewając zawsze
nad „cechami antyklasycznymi”, jak np.: „nieład bujnej, spontanicznej, kapryśnej natury”, brak świadomego
wyboru i rygorów dyscypliny twórczej, pomieszanie gatunków, „metaphoritis”, ciążenie do symbolizmu
i ekspresjonizmu. Por. jego teksty: Poezje Stefana Napierskiego (Przegląd Współczesny 1933, nr 133), Ciem-
ność rzeźbiona westchnieniem ze złota... („Przegląd Współczesny” 1935, nr 164), Liryka Iwaszkiewicza wczo-
raj, dziś i jutro („Glossy” 1939, nr 3), Słodkie ziarna „Gorzkiego urodzaju” („Pion” 1934, nr 15), Pod auspi-
cjami Kochanowskiego i Norwida („Wiadomości Literackie” 1929, nr 18), Jubileusz Skamandra („Przegląd
Współczesny” 1932, nr 117), O kilku poetach („Przegląd Współczesny” 1931, nr 116).

47 Tegoż, Staff w świetle ostatnich wierszy, „Przegląd Współczesny” 1933, nr 132.
48 Tegoż, Słodkie ziarna „Gorzkiego urodzaju”, „Pion” 1934, nr 15.
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Niewątpliwie największym rozczarowaniem spośród „wielkich” Skamandra okazał się
jednak dla Zawodzińskiego Tuwim.

To brak neoklasycznej twórczości był przyczyną załamania się nie tylko liryki pol-
skiej, ale i europejskiej, co tylko częściowo może być pocieszeniem. Trzeba poezji
wielkiej i popularnej zarazem – konkluduje Zawodziński – poezji o obiektywnej waż-
ności, potwierdzonej przez czytelników, nie będącej tylko „prywatną rozrywką amato-
ra”, lecz „faktem o znaczeniu ponadjednostkowym”49.

Tendencje neoklasyczne zyskały na znaczeniu także za sprawą wydanej w 1938 ro-
ku książki Kazimierza Czachowskiego Najnowsza twórczość literacka 1935–193750

(rozdział Powieść i poezja polska 1935/6, Poezja polska 1936/7). Autor identyfikuje
i opisuje tam następujące linie neoklasyczne i ich patronów:

● Iwaszkiewicz = „klasycyzm w stylu francuskim”, kontynuatorzy to: Napierski,
Kołoniecki, Hertz;

● Wierzyński = „majestatyczny ton liryki bohaterskiej starożytnych Greków”,
kontynuatorzy: Piechal, Łobodowski, Miłosz;

● w rozdziale Powieść i poezja polska 1935/6, Światopełk Karpiński to „zwrot do
klasycystycznej wirtuozerii albo do parnasizmu” (Trzynaście wierszy). Ale u Karpiń-
skiego „słowo poetyckie nie zawsze bywa koniecznością, odczuwa się za nim jakąś
pustkę, albo przerost frazesu nad wewnętrznie udokumentowaną prawdę”51.

Czachowski reasumuje swe rozważania nad klasycyzmem Dwudziestolecia nastę-
pująco: „Zwycięża powszechnie poszukiwanie równowagi moralnej i klasycystycznego
umiaru na podłożu coraz bardziej wszechwładnego realizmu”52.

Poglądy krytyczne Zawodzińskiego oraz Czachowskiego na temat dominującej roli
klasycyzmu w liryce korespondują z sinusoidą Krzyżanowskiego, który – jak pamięta-
my – skłonny jest nawet całe Dwudziestolecie nazywać neorealizmem, jako emanacją
nadprądu klasycznego.

4. NEOKLASYCZNI SCEPTYCY I ANTYKLASYCZNI IRONIŚCI
W DWUDZIESTOLECIU

Entuzjazmu Zawodzińskiego i życzliwości Czachowskiego nie podzielali inni czołowi
krytycy Dwudziestolecia, jedni – nie widząc neoklasycyzmu prawie wcale, inni – upa-
trując w nim zjawisko pozorne, chwilowe, przereklamowane bądź zgoła szkodliwe.

Konstanty Troczyński, zwolennik analizy estetyczno-formalnej dzieł traktowanych
jako samoistne twory, opowiadał się w 1928 roku53, owszem, za intelektualizmem
twórczości, „szkołą myśli”, opanowaniem, z których to pozycji krytykował „metafo-
ryzm” i „werbalizm”. Ale klasycyzm, zwłaszcza skamandrycki, nie był dla niego by-
najmniej zbliżeniem do tych ideałów.

                                                
49 Tegoż, Liryka polska w dobie jej kryzysu, dz.cyt., s. 207.
50 K. Czachowski, Najnowsza twórczość literacka 1935–1937, Lwów 1938.
51 Tamże, s. 69.
52 Tamże.
53 K. Troczyński, O potrzebie intelektualizmu, „Życie Literackie” 1928, nr 3.
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W rozprawie Próba bilansu Skamandra. Z dziejów najnowszej poezji polskiej
(1938) Troczyński ocenia najsłynniejszą grupę źle. „Jako wartość ideowa poezja Ska-
mandra jest zupełnie bez znaczenia”. Tylko Lechoń daje Troczyńskiemu wrażenie
„czegoś klasycznego w swoim rodzaju”, jego styl zwie też „przejawem baudelairy-
zmu”, mówi, iż „łączy [on] w sposób harmonijny intelektualną ironię z poetycką eks-
presywnością wizji”54. Zdaniem Troczyńskiego, „wiersze Tuwima nie wytrzymują
próby czasu”, śmieszą wręcz. Iwaszkiewicz to „esteta przekonany, niezmienny w swej
postawie”, „wirtuoz i retoryk, mający jednak contre coeur wyraźne zabarwienie zmy-
słowe”55. Żywiołowość i młodzieńczość Wierzyńskiego była „raczej literacka i pro-
gramowa”, a Wróble na dachu oraz Wiosna i wino „nie dorastają wyżyn dionizyjskiego
upojenia i poetyckiej ekstazy w przeżyciu rzeczywistości”. Słonimskiego zaś „czas
najostrzej osądził”56... Cóż, zdaniem krytyka o klasycyzmie grupy nie ma w tym kon-
tekście nawet co wspominać, chyba że jako o „gwoździu do trumny”...

Ignacy Fik w szkicu Klasycy zarejestrowani zauważa, że przejawy klasycystyczne
tylko „sporadycznie mogliśmy obserwować w powojennej poezji polskiej” [po 1918 –
AK], ale nasiliły się „w ostatnich latach”57. Fik – opowiadający się za „prawdziwym
realizmem” – nie pochwala tendencji klasycystycznych! Ironizuje też na temat możliwo-
ści odrodzenia się walki między klasykami a romantykami: „Ani nowy klasycyzm, ani
zamierzony romantyzm żadnych kłów nie mają i wcale nie tworzą wrogich sobie obozów.
[...] Można być hiperromantykiem w pseudoklasycznym kostiumie!” Jego stanowisko to
więc: „walka z programowymi klasycystami i świadomymi syntetystami”58.

W swoim tekście Fik dokonuje jednak mimo wszystko „klasyfikacji tendencji zwa-
nych klasycystycznymi”59. Ma ona raczej charakter pastiszu niż naukowej diagnozy:

● „Klasycyzm sukcesu” = wtórna fala klasycyzmu, „wiara w wiekuistą zbawczość
recept”; normatywizm;

● „Klasycyzm magiczny” = lekceważy wszelkie style i radykalizmy, polega na
„unikaniu wszelkiego zanieczyszczenia aktualnością, tłumem i materializmem”, „wyj-
ście z chwili bieżącej”, „sublimowany”, „klasycyzm mistyfikacji i parawanów”, kon-
struowanie „mitologii «zaginionej księgi»”;

● „Klasycyzm szantażu” = „zapewnia sobie życie w odpowiednich tematach”:
„Temat jest globowy, ton lodowy, strój togowy”. „W rytmie człapiącego po stopniach
Kapitolu pontifeksa układają się metra i strofy profetycznej, apokaliptycznej czy dla
odmiany barbarzyńskiej epiki”, klasycyzm ten czyni aluzje do ostrzeżeń przed barba-
rzyństwem, „pogańskim toporem”, przed „hordami ze stepu”; „Tu należy klasycyzm
ruin, kary, niepokojów i ciemności”. Istnieje także odmiana minorowa, „klasycyzmu
akcesoriów” („gromadzi piramidy ozdób, metafor i aforyzmów, by modelować tymi
cackami, wydobywanymi z muzeów, swą pustkę i nicość”);

● „Klasycyzm lustrzany” = „eklektyczny i gotów odbijać wszystko, co znalazło ła-
skę w guście ludzi wykształconych i eleganckich. Artystycznie wierzy w bezintere-

                                                
54 Tegoż, Próba bilansu Skamandra. Z dziejów najnowszej poezji polskiej, „Tęcza” 1938, nr 2, cyt. za:

tegoż, Pisma wybrane, t. II: Prace krytycznoliterackie, opr. S. Dąbrowski, Kraków 1998, s. 276–278.
55 Tamże, s. 277.
56 Tamże.
57 I. Fik, Klasycy zarejestrowani, „Orka na Ugorze” 1938, nr 20, cyt. za: tegoż, Wybór pism krytycz-

nych, opr. i wstęp A. Chruszczyński, Warszawa 1979, s. 246.
58 Tamże, s. 248.
59 Tamże, s. 249–250.
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sowne piękno i na intelektualnej erudycji i smaku zakłada możliwość jego prezentowa-
nia”. To naśladownictwo „wypróbowanych wzorów”, „pseudoklasycyzm”.

Fik nie dodaje przykładów do owych definicji, a szkoda.

Z kolei Ludwik Fryde, zwolennik autonomii dzieła literackiego, zadaje neoklasycy-
zmowi cios podwójny. Po pierwsze w artykule omawiającym głośną wtedy książkę
Manfreda Kridla Wstęp do badań nad dziełem literackim60 stwierdza, iż współcześnie
„istotą dzieła jest wytwarzana przez tekst językowy rzeczywistość fikcyjna”, że prze-
żyły się naczelne idee estetyczne XIX wieku, że skończyły się dawne miary wartości
dzieła (w tym klasyczna). Po drugie, w tekście Dwa pokolenia Fryde dokonuje typiza-
cji i swoistej demaskacji kilku generacji neoklasyków. A zatem wyodrębnia „pokolenie
mieszczańskich zdobywców” (ma tu na myśli głównie Skamandra), nastawione na
„konkretność”, witalność, zrównanie języka poezji z mową potoczną, „nowy dreszcz
poetycki”. Niestety – konkluduje – po latach rozpędu to pokolenie zaczęło się starzeć:

Wówczas przyszła pora na klasycyzm. Usłużni krytycy podsuwali imiona Kochanowskiego,
Norwida. Ale trudno brać te parantele na serio. Ubogi klasycyzm warszawski, oparty na niepo-
etyckim kanonie konkretności, pozbawiony własnych kategorii formalnych, skazany był na
szybki uwiąd. Rzucili się nań en masse epigoni i uczynili zupełnie niestrawnym61.

Część młodych, zdaniem Frydego, pragnęła wyjść z kryzysu poprzez „nowy klasy-
cyzm”. Nie było to jednak dobre wyjście.

Tak zrodził się nowy klasycyzm – osobliwego rodzaju europeizm, mający pierwowzór
u Iwaszkiewicza i Napierskiego. Weszło w modę naśladowanie starych i obcych mistrzów, przy-
swajanie gotowego stylu, to znaczy rekwizytów Platena, Georgego, Leconte de Lisle’a. Cudza for-
ma pozostaje formą martwą: operowanie nią prowadzi z reguły do takich rezultatów, jak mdłe
i puste, choć gładkie wierszyki Pawła Hertza. Czasem tylko, gdy osobowość przedwczesnego „kla-
syka” nie ulega zagłuszeniu, tu i ówdzie powłoka ozdobnej retoryki pęka i odsłania psychiczne dno:
wir panicznych nastrojów, uciekających ze strachu przed sobą – ku monumentalizacji 62.

Tak więc według Frydego żaden nowy klasycyzm nie ma sensu. (Inne drogi obiera-
ne przez młodych to: subiektywizm, regresja w dzieciństwo, autentyzm.) Jedynym
prądem, który się nie cofa, a „coraz piękniej owocuje”, okazała się – zdaniem Frydego
– awangarda poetycka63!

5. NEOKLASYCYZM A „RELIGIA WARTOŚCI” HENRYKA
ELZENBERGA

Największym ideowym sojusznikiem polskiego neoklasycyzmu XX wieku są na grun-
cie filozofii estetyka i etyka Henryka Elzenberga. W Dwudziestoleciu międzywojen-

                                                
60 L. Fryde, U podstaw nowej poetyki normatywnej, „Pion” 1937, nr 18, cyt. za: tegoż, Wybór pism

krytycznych, opr. A. Biernacki, Warszawa 1966, s. 122–125.
61 Tegoż, Dwa pokolenia, „Pióro” 1938, nr 1, cyt. za: tegoż, Wybór pism krytycznych, dz.cyt., s. 203.
62 Tamże.
63 Tamże, s. 211.
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nym była odpowiedzią na szaleństwa awangardy, na relatywizm, hedonizm czy tzw.
praktyczny realizm (por. Tadeusz Kotarbiński). Po wojnie zaś wykłady i pisma pro-
fesora pokazywały, jak w czasach gęstniejącej atmosfery zimnej wojny można nie
tracić nadziei na powrót do duchowych europejskich korzeni, jak nie zatracić wiary
w uniwersalne wartości, w dobro i piękno64. Być może bez myśli Elzenberga nie
byłoby poezji Herberta w tym kształcie, w jakim ją znamy. Być może inny, uboższy
byłby obraz polskiej kultury i zapewne polskiej niemarksistowskiej, niemateriali-
stycznej filozofii.

Szczególne znaczenie w pismach Elzenberga mają – z punktu widzenia naszych ba-
dań nad klasycyzmem – jego aksjomaty etyczne, projektowane przeważnie zarówno na
grunt życia indywidualnego, jak i sztuki. A zatem koncepcja człowieka etycznego (ho-
minis etici)65. Także perfekcjonizm: dążenie do osiągnięcia możliwie jak największej
przewagi dobra nad złem w świecie i w sobie. Wiara w wartości powszechne
i bezwzględne.

Na gruncie estetyki Elzenberg – jak dawni klasycy – zakłada istnienie wartości
perfekcyjnej, tożsamości piękna i dobra (zgodnie za starożytną estetyką grecką), jak
i „miłości piękna”66.

Szczególnie ważny jest jego powstały na początku wieku (1907–1909) tekst Ogól-
ność i oryginalność w sztuce. Głębokość. Sztuka jako objawienie. Mowa w nim między
innymi o „konieczności ogólności”, a więc czołowej zasadzie normatywnego klasycy-
zmu: „Piękność zaś dzieła sztuki mierzy się jego trwałością, tj. że się ono podoba dziś,
za tysiąc lat i za dwa tysiące. Trzeba zatem, żeby ono czyniło zadość takim wymaga-
niom, które w naturze ludzkiej są stałe, wiecznie trwałe, a nie tym, które zmienne
i przemijające”67. Elzenberg nie odrzuca oryginalności jako takiej, ale każe łączyć ją
z ogólnością, co jest trudne. Stąd wynika Elzenbergowska definicja sztuki; „Sztuka:
wyrażanie rzeczy ogólnych przez szczególne. Albo nawet: jak najogólniejszych przez
jak najszczególniejsze”68.

Elzenberg wraca też do (starożytnej) zasady „równoległości” sztuki i filozofii, po-
nadto uważa, że – również w XX wieku – każde dzieło sztuki ma zawierać także
światopogląd. Ostatecznie filozof wypowiedział się też za nieprzemijalnością funda-
mentu klasycyzmu, tj. za hellenizmem, a przeciw romantyzmowi i modernizmowi; to
romantyzm: „stępił nasze poczucie piękności klasycznej, które teraz ciężką pracą mu-
simy sobie na nowo wyrabiać, odrzucić mnóstwo odcieni, subtelności i ważnych zalet.
Modernizm jest pod tym względem jeszcze gorszy, bo więcej odrzuca”69.

Przesłaniem filozofa do pisarzy może być jego kluczowe przekonanie, iż skoro ist-
nieje „pojęcie piękna”, to nie ma nic złego w „uczeniu się na wzorach”, a nie ma sensu
czysta oryginalność, polegająca na wystrzeganiu się na siłę podobieństw; nie należy
                                                

64 W 1966 roku ukazał się wybór jego pism Wartość i człowiek (Toruń 1966).
65 H. Elzenberg, Ideał zbawienia na gruncie etyki czystej, w: tegoż, Wartość i człowiek, Toruń 1966.

Por. też: tegoż, Nienawiść jako zagadnienie moralne, Przeciw hedonizmowi. Realizm praktyczny w etyce
a naczelne wartości życia ludzkiego, w: tegoż, Pisma etyczne, opr. i wstęp L. Hostyński, Lublin 2001.

66 Por. tegoż, Estetyka jako dyscyplina wartościująca, w: tegoż, Pisma estetyczne, opr. i wstęp L. Ho-
styński, Lublin 1999.

67 Tegoż, Ogólność i oryginalność w sztuce. Głębokość. Sztuka jako objawienie, w: tegoż, Pisma este-
tyczne, dz.cyt., s. 163.

68 Tamże, s. 171.
69 Tamże, s. 175.
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stronić od „studiowania wzorów”, bo to korzystne, jako „wnikanie w naturę czy to
stylu, czy sztuki w ogóle”70.

6. JERZEGO STEMPOWSKIEGO TEORIA „ANTYKWIZACJI”
W SZTUCE I LITERATURZE

Jerzy Stempowski należał w Dwudziestoleciu oraz w okresie powojennym do tych
krytyków, którym związki kultury z tradycją leżały szczególnie na sercu. Poświęcił
temu problemowi kilka artykułów i esejów, które z dzisiejszej perspektywy zaskakują
trafnością i aktualnością sądów.

I tak w eseju Zjawiska modernizacji i antykwizacji w sztuce71, zaczynając od reflek-
sji na temat handlu zabytkowymi meblami, Stempowski dochodzi do istotnych wnio-
sków, dotyczących współzależności postępu i tradycjonalizmu. Tzw. modernizm na-
zywa zjawiskiem charakterystycznym dla sztuki ostatnich dziesięcioleci (tj. początku
XX wieku – AK). Aczkolwiek poszukiwanie nowości jest istotą sztuki Zachodu
w ogóle, a powszechna wiara w wartość nowości pozwoliła sztuce odgrywać szanowa-
ną społeczną rolę nawet w konserwatywnym społeczeństwie mieszczańskim, to równie
powszechny jest przychylny stosunek do sztuki tradycyjnej i pozytywna ocena tradycji.

Stempowski zauważa prawidłowość: „Przewaga gustów tradycyjnych daje się za-
uważyć najczęściej po wielkich wstrząsach społecznych, po przyjściu do władzy
nowych grup społecznych”72. Generalnie w sztuce występuje więc zdaniem Stem-
powskiego pewien „ruch falowy”: raz do głosu dochodzi sam czysty modernizm,
potem dominują znów reminiscencje i rehabilitacje przeszłości, nazwane przez pisa-
rza właśnie „antykwizacją”. Dotyczą one zarówno różnych dziedzin sztuki, jak
i szczególnie języka; bowiem „umiejętność używania wyrazów i zwrotów starych
i stylizowanych jest uważana, na równi z posiadaniem fraka i smokingu, za oznakę
przynależności do warstwy wykształconych”, podobnie jak znajomość łaciny czy
greki73. Wrażliwość na urok archaizmu zrodzona została przez historyzm XIX wieku
i rozszerzyła się w wieku XX.

Przechodząc do najbardziej interesujących nas refleksji na temat ciągłości tradycji
klasycznych, Stempowski stwierdza:

Udostępnienie literatury starożytnej szerszej publiczności wymaga jej ponownej stylizacji,
ubrania w nową szatę literacką, wtórnego wywartościowania jej właściwości antykwarycznych.
Dla tych przyczyn literatura starożytna nadaje się najlepiej do swobodnych interpretacji, para-
fraz, przeróbek i modernizacji, dokonywanych już bez obawy odarcia jej z patyny74.

                                                
70 Tamże, s. 178–179.
71 J. Stempowski, Zjawiska modernizacji i antykwizacji w sztuce, „Życie Sztuki”, R. III, 1938, w: tegoż,

Chimera jako zwierzę pociągowe, Warszawa 1988.
72 Tamże, s. 317.
73 Tamże, s. 324.
74 Tamże, s. 325.



126

Dalej Stempowski nazywa pisarzy nawiązujących do starożytności „modernizato-
rami”, a cechą literatury szczególnie pożądaną mianuje „nieprzymuszoność w trakto-
waniu starożytności” i jej swobodne adaptacje75. Mimo iż „wiek pary i elektryczności
rozluźnił nieco tradycje” (wiek XIX – AK), to narody Zachodu nadal mówią językami
mocno przeplatanymi łaciną, żyją wśród pomników starożytnej tradycji i stąd w trak-
towaniu tejże wciąż odznacza je szczególna „nieprzymuszoność”. Są to ciągle żywe
„wspomnienia”, domagające się ponownego oswojenia, wydobycia z nich nieoczeki-
wanych efektów. Pisząc swój esej w 1938 roku – a więc ponad trzy dziesięciolecia
przed upowszechnieniem się świadomości postmodernizmu – Stempowski konstatuje
już widoczny odwrót od sztuki modernistycznej i wzrost zainteresowania sztuką „anty-
kwarską”, wszelkimi „adaptacjami i modernizacjami sztuki klasycznej”76. Nie trzeba
dodawać, że to, co kryje się za oryginalnym terminem „antykwaryczności”, jest
w gruncie rzeczy nowym klasycyzmem, ujawnieniem się nadprądu.

7. ZA I PRZECIW „KLASYCY-SNOWI”. NEOKLASYCYZM
AWANGARDOWY?

Wydawać by się mogło, że XX-wieczna awangarda poetycka jest głównym oponentem
i przeciwnikiem wszelkich przejawów klasycyzmu. To jednak nie jest takie proste. Pol-
skie nurty awangardowe Dwudziestolecia międzywojennego powstały przede wszystkim
z niechęci do tradycji romantycznej oraz do Młodej Polski. Ich teoretycy negowali wy-
lewność uczuć, prymat indywidualności, terror natchnienia, brak umiaru w operowaniu
słowem. Dziedzicami romantyzmu jawią się więc poetom awangardy tak skamandryci,
jak i zwolennicy ekspresjonizmu; także futuryzm ze swoimi „słowami na wolności”
i anarchicznymi treściami zdawał się daleki od ideału poezji jako budowy.

Poetyka Awangardy Krakowskiej – w wersji programowej, ukształtowanej w licznych
tekstach i odczytach przez Tadeusza Peipera – zawierała pryncypia niemogące nie budzić
skojarzeń z klasycystycznym normatywizmem: chłód uczuć, intelektualna i „rzemieśl-
nicza” zarazem praca nad doskonaleniem utworu, operowanie „pięknym zdaniem”
o wewnętrznej logice i precyzji, nacisk na zwięzłość, świadome konstruowanie metafor
niekonwencjonalnych, będących ekwiwalentem uczuć, a dających niejako zaszyfrowany
obraz rzeczywistości, wymagający od poety, jak i odbiorcy intelektualnego wysiłku.
Budowany z takimi założeniami utwór nabiera charakteru obiektywnego. Wielokrotnie
w programach awangardy pojawiają się też słowa „piękny”, „piękno”.

Charakterystyczny jest nacisk, jaki kładł Peiper na składnię. Była ona warunkiem
zapanowania nie tylko nad wierszem, ale nad światem przedstawianym i tym ze-
wnętrznym (stanowiła przejaw swoistej potrzeby „mimetyzmu”). Pisze więc teoretyk
w Tędy, polemizując z Marinettim:

bez składni możemy co najwyżej sporządzić inwentarz świata, ale nigdy nie zdołamy oddać ży-
cia świata. Składnia jest aparatem notującym związki zachodzące między zjawiskami, jest ich ję-

                                                
75 Tamże, s. 326.
76 Tamże, s. 327–328.
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zykowym odbiciem. Bez niej nie ma związku zjawisk. Bez niej rzeczywistość rozpada się na
przedmioty i zdarzenia, dla których jedynym orzeczeniem może być tylko pojęcie „jest” lub „są”.
Tyle tylko dowiadujemy się o nich. Niewiele. Katalog spraw świata. [I dalej jeszcze:] Bez logiki
nie ma jedności dzieła zbudowanego [...] Głoszenie absurdu [...] czy też konieczności zerwania
z więzami logiczności, jak to czynią inni – jest zaprzeczeniem najistotniejszym prawom panują-
cym nad słowem [...] Najbardziej racjonalny rozkład myśli powinien być naszą zasadą77.

Ciekawy jest też sposób, w jaki Peiper uzasadnia swój warunek perfekcyjności
i wysilonego konstruktywizmu:

Dzisiaj, kiedy dotychczasowymi formami poetyckimi posługują się z wprawą coraz liczniej-
sze i coraz mniej wartościowe pióra, wysuwanie postulatów, które utrudniają rzemiosło, jest ra-
towaniem poezji przed wyprzedażą78.

Choć brzmi to paradoksalnie, jest faktem, iż w programach Awangardy, pod piórem
Peipera zwłaszcza, klasycyzm odniósł niespodziewane zwycięstwo nad swym najpo-
tężniejszym, tradycyjnym przeciwnikiem – romantyzmem. Jest to wszakże tylko zwy-
cięstwo powierzchowne, odnoszone cudzymi rękami i w cudzym interesie. Peiper,
owszem, jest za normatywizmem, ale na rzecz innych norm niż klasycystyczne: nie
uznaje kulturowej ciągłości, kulturowego kodu ani jakichkolwiek – poza sobą – mi-
strzów. W Nowych ustach Peiper wyraźnie odcina się od klasycyzmu, wcześniej jednak
uznając za zasadne twierdzenie, iż w pewnych – wyżej przez nas omówionych –
punktach jest mu bliski. Pisze więc: „niewątpliwie postulat budowy, otoczony ideami
harmonii, metody i dyscypliny, z którymi stale obcuje, zbliża nas do klasycyzmu. Jed-
nakże czynić z klasycyzmu hasło dnia, znaczy nie rozumieć ani klasycyzmu, ani dnia”.
I dalej wyjaśnia: „Klasycyzm jest pojęciem historycznym; te jego dążenia, które nawet
mogłyby być dla nas aktualne, z konieczności ukazują się w towarzystwie dążeń ana-
chronicznych; kiedy pierwsze wypisuje się na sztandarach, drugie wciskają się w dzie-
ła. [...] Hołdując klasycy-snowi, można spać i być modnym. [...] Po co stare wyłogi
narzucać na nowe ubiory”. Ale zdanie dalej znów mamy gest sympatii: „Nie ulega
wątpliwości, że ci, którzy twórczo przeciwstawiają się romantyzmowi, już tym samym
zbliżają się do pewnych stanowisk klasycznych”79. Z tych ogólnikowo-metaforycznych
stwierdzeń nie wynika jednoznacznie, co tak odrzuca Peipera od klasycyzmu, co jest
nie do przyjęcia, ale można się domyślić, iż ma na myśli dawny, „modelowy” klasy-
cyzm: uniwersalizm tematów, antyk, wieczne idee, moralizm, mit, zapewne normaty-
wizm gatunkowy i wersyfikacyjny, może też górność języka. To faktycznie trudno
pogodzić z hasłem „chodzenia nowymi drogami”, najdroższym Peiperowi i jego gru-
pie. Odnosimy wszakże wrażenie, że „papież awangardy” nie do końca przemyślał
istotę klasycyzmu współczesnego, który musi być inny niż tamten, dawny wróg ro-
mantyków; nie docenił też jego zdolności adaptacyjnych.

Zaskakująco nawiązał do klasycyzmu „Almanach Nowej Sztuki”, pismo literackie
wydawane w Warszawie w latach 1924–1925 przez Stefana Kordiana Gackiego (dru-
kowali w nim tak futuryści, jak i zwrotniczanie, np. Adam Ważyk, Aleksander Wat,

                                                
77 T. Peiper, Tędy, w: tegoż, Pisma wybrane, Wrocław 1979, s. 114–117.
78 Tamże, s. 59.
79 Tegoż, Nowe usta, w: tegoż, Pisma wybrane, dz.cyt., s. 219.
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Stanisław Brucz). Właśnie spod pióra redaktora naczelnego (w roku 1925, tuż przed
Nowymi ustami Peipera) wyszedł szkic-program Na drodze do nowego klasycyzmu80.

Gacki w odróżnieniu od Peipera nie traktował klasycyzmu tak historycznie i nor-
matywnie. Do proklamowania nurtu (programu?) klasycznego wystarczał mu postulat
konstruktywizmu, dyscypliny, logiki. Uważał, że taki nowy klasycyzm jest faktem,
a nawet wykazuje tendencje rozwojowe (u Sterna, Peipera, Brucza, Ważyka!). Tadeusz
Kłak – badacz „Almanachu...” – wymienia właściwości nowego klasycyzmu Gackiego
w takiej oto kolejności: „przyjęcie w sztuce tego, co przynosi życie «podświadome»,
notowanie związków między rzeczami i przedmiotami jako cel główny sztuki, dalej –
ekonomię materiału, wreszcie budowę utworu z elementów prostych, odgraniczonych
i samowystarczalnych”81. Gackiemu nie były potrzebne dla „proklamowania” nurtu
inne ważne pryncypia klasycyzmu, które krępowały w ocenie Tadeusza Peipera.

Jak słusznie zauważa Kłak, ów „klasycyzm” był pełen sprzeczności, choćby po-
przez łączenie „ech” nadrealizmu z „rygorem idei «Zwrotnicy»”, krzyżowanie irracjo-
nalizmu z intelektem. Badacz stwierdza nawet, iż ten „przedwczesny klasycyzm złamał
linię twórczą Anatola Sterna i Stanisława Młodożeńca, tak jak później zniekształcił
drogę żagarystów, a nawet – w końcowej fazie – Czechowicza”82. Czyżby wpływy
Gackiego i „Almanachu...” były aż tak wielkie? Chyba jednak nie.

Tadeusz Peiper miał przeciwników programowych w samej „Zwrotnicy”. Należał
do nich Jan Brzękowski, zwolennik nadrealizmu, twórca idei „poezji metarealnej”.
Brzękowski stał się obrońcą autonomicznej wyobraźni. Obrońcą przed dyktatem me-
tafory, konstruktywizmu, racjonalizmu. Brzękowski opowiadał się też za elipsą, na
przekór Peiperowskiemu „pięknemu zdaniu”. Za rzekomą hipertrofię klasycyzmu w
Dwudziestoleciu, w tym – w łonie awangardy, wini Brzękowski wcześniejsze panowa-
nie romantyzmu, i to w dwóch epokach (romantyzm, Młoda Polska)83. Nawet przegra-
dzający je pozytywizm – dowodzi Brzękowski – nie był zdolny wypracować silnej
klasycznej opozycji poetyckiej dla romantyzmu. Dlatego po roku 1919 klasycyzm
bierze niejako odwet. Można więc znaleźć „pewne źródła o charakterze klasycznym” u
skamandrytów, ale przede wszystkim antyromantyczna reakcja dokonała się w polskiej
awangardzie, która niejako prawem odreagowania podniosła klasyczny sztandar. Owe
klasycystyczne postulaty awangardy, wypowiadane ustami Peipera, to według Brzę-
kowskiego: „pośredniość, wstyd uczuć i konstrukcja”, a także „równowaga i umiarko-
wanie”84. Brzękowski ubolewa nad tym, iż klasycyzm spowodował w awangardowej
poezji „zahamowania”, że utknęła ona „w impasie kultu metafory i słowa”, realizowała
zakreślony przez Peipera schemat. Ucierpiała przez to „sfera twórczej wyobraźni”,
której odnowienia domaga się właśnie Brzękowski, a która będzie jednocześnie reha-
bilitacją, odnową postawy romantycznej, zdaniem krytyka bliższej awangardzie niż
jakikolwiek klasycyzm.

                                                
80 S.K. Gacki, Na drodze do nowego klasycyzmu, „Almanach Nowej Sztuki” 1925, nr 1.
81 T. Kłak, Czasopisma awangardy. Część I: 1919–1931, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978,

rozdz. II: W stronę klasycyzmu: „Almanach Nowej Sztuki”, s. 52.
82 Tamże, s. 55.
83 J. Brzękowski, O klasycznym i romantycznym widzeniu poezji, w: tegoż, Wyobraźnia wyzwolona,

Kraków 1976.
84 Tamże, s. 74.
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Tym samym – zreasumujmy – koło się zamknęło: klasycyzm także pod rządami
awangardy zachował rolę odwiecznego enfant terrible, domniemanego hamulca wol-
ności i nowoczesności. A przecież ta sama awangarda niejako mimochodem usankcjo-
nowała nieprzemijalną atrakcyjność kilku jego reguł (jak obiektywizm, intelektualizm,
szacunek dla logicznego zdania, rzemieślnicza praca twórcy doskonalącego formę
przekazu).

8. KLASYCYZM SKAMANDRYTÓW – I NIE TYLKO. POWOJENNY
SPÓR O KLASYCYZM W DWUDZIESTOLECIU

Skamandryci – jako grupa – byli opozycją wobec estetyzmu „czystej sztuki” minione-
go okresu, jak i ekspiacyjno-narodowej perspektywy wyznaczającej tory naszego pi-
śmiennictwa od czasów romantyzmu. Wychodząc od haseł powrotu do normalności,
kultu „prostego” człowieka, poezji dnia codziennego, zbliżali się zrazu do futuryzmu,
co owocowało – jak wiadomo – nawet we wspólnych przedsięwzięciach i imprezach85.
Ani parnasistowski Staff, ani zaproszenia płynące ze strony L.H. Morstina, szukające-
go nad Wisłą „śladów muzy antycznej”, nie znajdowały odbicia w sformułowanej po-
etyce, tym bardziej zresztą, iż najsłynniejsza grupa Dwudziestolecia była programowo
raczej aprogramowa. Najtrafniej nazwać ją można „grupą sytuacyjną”86.

A jednak już w owej namiastce programu, jakim było Słowo wstępne do pierwszego
numeru „Skamandra”, można zauważyć charakterystyczną dwubiegunowość celów
artystycznych. Poeci nie chcą mówić, dokąd zmierzają, ale wierzą w „święte i boskie”
pochodzenie rymu i rytmu; uznają tylko „dzień dzisiejszy”, chcą „śpiewać nowy
świat”, ale też nie zdradzą „serc dla nowinek”; chcą pchnąć bryłę świata „nowymi
tory”, ale być przy tym „uczciwymi pracownikami”, świadomymi „rzemiosła”, wyko-
nującymi pracę twórczą „bez zarzutu”87. Widać więc od początku presję na przełamy-
wanie tradycji i normy artystycznej, ale zarazem modulowaną poprzez potrzebę umia-
ru, perfekcji, szerokiej zewnętrznej aprobaty, rozmaicie rozumianej konkretności, dys-
kursywności przekazu poetyckiego, anegdoty.

Odkąd poszczególni poeci Skamandra poczęli zmierzać własnymi drogami, gdy
objawił się w całej rozciągłości ów „talentyzm”, zdiagnozowany przez Irzykowskie-
go88 – bardziej jeszcze widoczne stały się inklinacje ku tradycji (zachowaniu kulturo-
wej ciągłości), poszerzanie perspektywy historycznej oraz politycznej, wyraźniejszy

                                                
85 Por. A. Kowalczykowa, Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918–1939, Warszawa 1981,

rozdz.: Młodość jako program.
86 Na Skamander jako modelową wręcz grupę sytuacyjną wskazał M. Głowiński, Grupa literacka

a model poezji. Przykład Skamandra, w: Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. 2: Literatura mię-
dzywojenna, red. A. Brodzka, Z. Żabicki, Warszawa 1965. Grupy sytuacyjne – w odróżnieniu od progra-
mowych – kształtują się wobec zjawisk zastanych, „wskazania negatywne są ważniejsze od pozytywnych”,
założenia są ogólnikowe lub ich nie ma, „brak programu może być świadomym założeniem”.

87 „Skamander” 1920, nr 1. Por. też: Nie występujemy z programem..., „Skamander” 1920, nr 1; Czas
niewoli i wojny przeminął..., „Skamander” 1921, nr 4.

88 K. Irzykowski, Programofobia, „Skamander” 1920, nr 2; tegoż, Po gościnie u Skamandra, „Ska-
mander” 1921, nr 4.



130

zwrot ku topice śródziemnomorskiej, jak i jej nadwiślańskiej emanacji – „rzeczy czar-
noleskiej”. Na „patrona”, „mistrza” i przyjaciela całej grupy powołany zostaje Staff,
którego klasycyzująca „poetyka codzienności” zdaje się w dużym stopniu analogiczna
do ogólnie formułowanej przez skamandrytów „poezji dnia dzisiejszego”. Samo pismo
„Skamander” staje się w latach trzydziestych miesięcznikiem ekskluzywnym, eklek-
tycznym, nastawionym na pogłębioną estetyczną, a nawet filozoficzno-eseistyczną
refleksję, prowadzoną w perspektywie znacznie szerszej niż deklarowana w pierw-
szych wystąpienia grupy „współczesność” i „codzienność”.

* * *

Dla odkrywców neoklasycyzmu Skamandra potwierdzeniem ich poglądów może być
słynna książka Michała Głowińskiego Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka89.
Badacz ten jednak skłania się do uznania istnienia raczej „tendencji”, „kategorii” czy
„elementów” neoklasycznych, odrzucając kategorie nurtu, pokolenia czy grupy. Jak
świetnie określił to metaforą: natura współczesnego klasycyzmu jest „proteuszowa”.
W zatytułowanym Tendencje klasyczne VI rozdziale swej pracy wyjaśnia to szczegó-
łowo. Po pierwsze, sam problem klasycyzmu uznaje za „niewątpliwie skomplikowany,
skomplikowany już przez niezwykłą wprost wieloznaczność terminów, takich jak «kla-
sycyzm» czy nawet «tendencje klasycystyczne»”90. Po drugie: o ile kiedyś (np. we
Francji XVII czy XVIII wieku) owszem, był to prąd, teraz (w XX wieku) nie jest on
„zjawiskiem zamkniętym”, „czystym «stylowo» jak klasycyzm Boileau czy Koźmia-
na”91. Występuje zawsze w uwikłaniu we współczesnych elementach prądów literac-
kich, sam prądem nie będąc. Bowiem: „sztuka klasyczna teraz tym bardziej niż przed
pięcioma wiekami nie stanowi idealnie obiektywnego wzoru, do którego można sięgać
jako do czegoś ściśle określonego i skończonego”92.

Rozważając, co składa się na owe XX-wieczne tendencje klasyczne, Głowiński do-
chodzi do ciekawej konkluzji, iż samo czerpanie motywów z mitologii i kultury świata
antycznego należy w tym względzie „do dalszoplanowych”. A zatem przede wszyst-
kim:

W kategorii tej mieściłyby się takie zjawiska, łączone zwykle z klasycyzmem, jak określony
typ konstrukcji wiersza, wyzyskujący elementy retoryki, a także w dużym stopniu już skonwen-
cjonalizowany, określony typ stylistyki (statycznej, ograniczonej w zakresie metaforyki do nie-
wielkiej stosunkowo liczby środków), gatunku literackiego itp. Poza tymi środkami kryje się
pewna postawa poetycka – służą one bowiem stworzeniu dystansu między podmiotem lirycznym
a konstruowanym w wierszu światem przedstawionym. W ten sposób recepcji środków poetyki
klasycystycznej towarzyszy zwykle kreowanie poezji, nazywanej często „obiektywną”93.

Przechodząc do wskazania lokalizacji klasycznych tendencji w procesie historycz-
noliterackim, Głowiński ustala, co następuje.

Staff i „Museion” w okresie „interregnum literackiego” u schyłku Młodej Polski
„bazują na poetyce młodopolskiej”. Cechy ich „klasycyzmu” to: „przezwyciężenie

                                                
89 M. Głowiński, Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka, Warszawa 1962.
90 Tamże, s. 235.
91 Tamże.
92 Tamże, s. 237.
93 Tamże, s. 239.
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rozlewnej impresjonistycznej kompozycji i zastąpienie jej układami bardziej zrygory-
zowanymi, a także ciążenie ku stylowi bardziej zobiektywizowanemu, wolnemu od
lirycznej elephantiasis. Tendencjom tym towarzyszyła eksploatacja motywów, ofero-
wanych przez kulturę antyczną”94. Przechodząc do Dwudziestolecia, Głowiński przy-
znaje, iż klasycyzm „jest zjawiskiem na tyle istotnym, że nie może być pominięty przez
historyka poezji tych lat”. Wymienia następnie jako dowód nazwiska Napierskiego
(List do przyjaciela, Elegie), Hertza i Iwaszkiewicza. Co ich łączy? „Elementy klasycy-
styczne, widoczne w stylistyce, w systemie aluzji do określonych faktów kulturalnych,
a przede wszystkim w strukturze gatunkowej”95.

Przeprowadzając analizę i interpretację poezji Tuwima, Głowiński wyróżnia w tejże
twórczości „nurty” (czasem jednak używa roboczo tego negowanego przecież termi-
nu), buduje ich definicje, a następnie wskazuje naśladowców-reprezentantów:

● poezja dionizyjska („klasycyzm dionizyjski wydobywa przede wszystkim staro-
żytne upojenie życiem uosobione w mitycznej postaci Dionizosa, a mające swój wyraz
społeczny w rozbudowanym systemie obrzędów”96; przedstawiciele: J. Tuwim, W. Ko-
zicki, J.N. Miller, M. Szukiewicz, J. Iwaszkiewicz);

● poezja kultury („Najogólniej rozumiana literatura klasycystyczna, w której obręb
wchodzi tak Horacy, jak Kochanowski, pozwala zaś przedstawiać siebie, przeciwsta-
wiającego się współczesności, jako dziedzica najstarszej w Europie i związanej z naj-
wyższym humanizmem tradycji kulturalnej. Tendencje klasycystyczne pełnią tu więc
jakby funkcję uświęcającą, podnoszącą rangę wyrażanych postaw”97; poezją kultury
jest twórczość „najbardziej reprezentatywnych klasycystów”, takich jak J. Iwaszkie-
wicz, S. Napierski czy R. Kołoniecki);

● ody w niskim stylu (przejęcie gatunków literackich, ukształtowanych przez po-
etyki klasyczne i egzystujących przede wszystkim na ich gruncie; chodzi o ody, jak
i dytyramby; przy czym najważniejsze są tu zdaniem Głowińskiego „przekształcenia
gatunków klasycznych”, spetryfikowanych, zwłaszcza przez potoczne słownictwo,
aktualną tematykę – badacz nie używa określeń takich jak reinterpretacja, ponowienie,
stylizacja, gra – acz o to chyba właśnie chodzi; przedstawiciel: J. Tuwim).

W rozdziale Problemy tradycji literackiej Głowiński przedstawia współczesne nurty
klasycystyczne98 jako „ingrediencję” różnych przeszłych zjawisk literackich.

Z doświadczeń tamtych kierunków powstał nowy model klasycyzmu – bynajmniej zresztą
niejednolity wewnętrznie. Nie odwołuje się on do konkretnego wzoru języka żadnej z poetyk
klasycyzujących – przejmuje ogólnie te dyrektywy artystyczne, które zwykło się uważać za kla-
sycystyczne (np. jeśli sięga się po peryfrazę, to realizuje ją nie w języku Trembeckiego czy
Koźmiana, ale sobie współczesnym)99.

Według Głowińskiego, podejmować dialog z tradycją można na dwa sposoby:
1) sposób dynamiczny – przejmuje się wzory „wraz z tymi czynnikami, które je

kształtowały w momencie powstania”, „próbuje ich działania w nowej sytuacji”, „asy-

                                                
94 Tamże, s. 236.
95 Tamże, s. 237.
96 Tamże, s. 241.
97 Tamże, s. 256.
98 Głowiński używa jednak od czasu do czasu terminu „nurt”, mimo iż generalnie – jak mówiliśmy –

widzi w klasycyzmie jedynie „tendencje”.
99 Tamże, s. 42.
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miluje nie tylko wyniki, ale także procesy, które do określonych rezultatów doprowa-
dziły”, chce się je od nowa wprowadzić w życie. „Stosunek dynamiczny = nowe zasto-
sowanie «starych zasad» we wszystkich warstwach dzieła literackiego”100. Tu właśnie
plasuje się nowy klasycyzm!;

2) sposób statyczny – to postawa antykwariusza, który sięga tylko po formy zakoń-
czone, „zamknięte”, zautonomizowane, oderwane od podłoża. Nazywamy je konwen-
cjami literackimi („np. pewne wykształcone przez dany prąd obrazy, zestawienia me-
taforyczne, posługiwanie się przy pewnych tematach określonym stylem”). Taki klasy-
cyzm, a właściwie pseudoklasycyzm, to reprodukowanie, powielanie wzoru, to „kon-
wencja” – „Szczególną formę konwencji – pisze Głowiński – stanowi stylizacja”101.

Jak przystało na czasy powstania jego książki, jak i ze względu na własną orientację
badawczą, Głowiński upomina się o rolę struktury. „Respektowanie struktury umożliwi
przezwyciężenie ujmowania tradycji jako zespołu luźnych podobieństw” – stwierdza.
Konieczne jest „określenie miejsca elementu tradycyjnego w pewnej nowej całości”,
opisanie jego funkcji w nowej poetyce102. Tym samym uniknie się błędu „antykwariu-
szy” i „szperaczy”, zwolenników ujęć genetycznych i ilościowych.

Swoje rozpoznania dotyczące neoklasycyzmu w Dwudziestoleciu kontynuował
Głowiński w napisanym wspólnie z Januszem Sławińskim Wstępie do antologii Polska
poezja okresu międzywojennego103. Znalazły tam streszczenie wyżej przedstawione
jego uwagi o tradycji, tym razem jednak zaakcentowano wyraźnie zjawisko zacierania
się różnic między tradycjonalizmem a nowatorstwem w drugiej części epoki. W rze-
czonym Wstępie pojawia się znaczący podrozdzialik Poezja kultury. Zostają w nim
wskazane trzy główne cechy tendencji klasycystycznych występujących („skrystalizo-
wanych”) w Dwudziestoleciu. Są to: (1) specyficzny dobór tematów i fascynacja nimi
– to „wielkie zjawiska kultury europejskiej”; (2) zwrot do retoryki (w tym ujęcia „pa-
tetyczno-retoryczne”); (3) renesans ody (od ód w niskim stylu przechodzący ku nawią-
zaniom do wzorcowych przykładów gatunku). Autorzy Wstępu zastrzegają się wszakże
zaraz, iż tematy kultury i ujęcia patetyczno-retoryczne nie są własnością li tylko poezji
o charakterze neoklasycznym, ale występują u poetów Kwadrygi czy Żagarów104. Jak
widać, tylko renesans ody pozostaje chyba cechą stricte klasycystyczną?

Ostrożność we wskazywaniu nurtów neoklasycznych wykazuje Jerzy Stradecki
w Obrazie literatury polskiej (rozdział Skamander). Tak więc badacz stwierdza, iż:

W przeciwieństwie do awangardowych kierunków literackich skamandryci prezentowali „wery-
styczny” model poezji105 i zachowywali w zasadzie tradycyjne formy wyrazu poetyckiego (np. kla-
syczne reguły budowy wiersza opartego o regularne układy stroficzne i rytmiczne). Zwracali się też
programowo do dziedzictwa literackiego [...] nawiązywali świadomie do literatur obcych106.

                                                
100 Tamże, s. 35–36.
101 Tamże, s. 36–37.
102 Tamże, s. 33–34.
103 Polska poezja okresu międzywojennego. Antologia, cz. 1–2, wyb. i wstęp M. Głowiński, J. Sławiń-

ski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987.
104 Tamże, s. XXX.
105 Chodzi też zapewne o estetykę mimetyczną.
106 Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Literatura polska w okresie międzywojennym, t. I, red.

J. Kądziela, J. Kwiatkowski, I. Wyczańska, Kraków 1979, s. 165–166.
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Także Edward Balcerzan w Problemach literatury polskiej lat 1890–1939 ustala
trzy warianty liryki okresu 1918–1928: (1) „klasycystyczny, z którym wiąże się aktu-
alizowanie schematów już niegdyś skodyfikowanych, jak oda, tren, dytyramb”;
(2) postromantyczny, tj. dynamiczny, otwarty, destrukcyjny wobec kanonów gatunko-
wych, np. Wiosna Tuwima (antydytyramb); (3) awangardowy: wiersz powstaje poza
systemem gatunków, jest niepowtarzalny. Jego zdaniem w Dwudziestoleciu zwyciężył
wariant drugi107!

Czesław Miłosz w pisanej w zasadzie dla obcojęzycznego czytelnika Historii lite-
ratury polskiej do roku 1939108 w rozdziale X dotyczącym Polski niepodległej 1918–
–1939 omawia dość obszernie poezję Skamandra. Z początku podkreśla „tradycyjne
inklinacje” grupy i popiera to nawet cytatem z „manifestu”109, następnie jednak w syl-
wetkach przedstawianych skamandrytów konsekwentnie wskazuje na romantyczne
– a nie klasyczne – inklinacje. Jedynie o Rzeczy czarnoleskiej mówi Miłosz jako
o przykładzie „klasycznej zwięzłości”, Iwaszkiewicza przedstawia jako poetę kultury
i metafizyka, a w początkach twórczości Słonimskiego zauważa „parnasistowskie for-
my”. Poza tym Słonimski to „wierny potomek polskich romantyków” i „sentymentalny
humanista”, Wierzyński swoją „nerwową retoryką” powracał do „polskiego dziedzic-
twa romantycznego”, ponawiał też „patriotyczne zaangażowanie” romantyków; rów-
nież talent Lechonia był „wyraźnie ukształtowany na romantykach”110. Charakteryzu-
jąc inne grupy poetyckie, Miłosz raz jeszcze zauważa „klasyczne brzmienie” w Dwu-
dziestoleciu, a mianowicie w twórczości poety Żagarów, uważanego za przedstawiciela
katastrofizmu... Czesława Miłosza.

Ciekawe jest podejście do XX-wiecznego polskiego neoklasycyzmu zaprezentowa-
ne przez czołowego przedstawiciela tegoż nurtu, a zarazem badacza i krytyka literac-
kiego. Mamy na myśli oczywiście Jarosława Marka Rymkiewicza, który jest autorem
rozdziału Poezja w Literaturze polskiej 1918–1975. Otóż Rymkiewicz postrzega to
zjawisko przede wszystkim jako zbiory cech poetyk indywidualnych, immanentnych,
a więc poświęca podrozdziały „klasycyzmowi Jarosława Iwaszkiewicza”, „klasycy-
zmowi Juliana Tuwima”, a także „parnasistowskim wierszom Kazimierza Wierzyń-
skiego”; parnasizm zostaje też wyeksponowany w podrozdziale o Antonim Słonim-
skim.

Przechodząc do analizy twórczości Iwaszkiewicza i Tuwima jako reprezentantów
klasycyzmu, Rymkiewicz dokonuje bardzo ciekawej redefinicji „fundamentów” tego
prądu jako składnika XX-wiecznej literatury. Ów nowy klasycyzm to:

1) „zbiór reguł i prawideł zapożyczonych z przeszłości, a gwarantujących pewien
względnie trwały porządek wiersza – klasycyzm staje się wówczas szkołą stylizacji”;

2) „system etyczny wsparty na przekonaniu o harmonijnym porządku świata”111.

                                                
107 E. Balcerzan, Systemy i przemiany gatunkowe w polskiej liryce lat 1918–1928, w: Problemy litera-

tury polskiej lat 1890–1939. Seria II, Wrocław 1974, s. 137–189.
108 Cz. Miłosz, The history of Polish Literature, Berkeley 1969, wyd. polskie: tegoż, Historia literatury

polskiej do roku 1939, przeł. M. Tarnowska, Kraków 1994.
109 „Wierzymy niezachwianie w św i ę t o ś ć  d o b r e g o  r y m u, w objawienie urodzonych w ekstazie

obrazów i w y k u t y c h  w  p r a c y  k s z t a ł t ó w” („Skamander” 1920, nr 1) (podkr. AK).
110 Cz. Miłosz, Historia literatury polskiej do roku 1939, dz.cyt., s. 445–456.
111 J.M. Rymkiewicz, Poezja, w: Literatura polska 1918–1975, t. I: 1918–1932, red. A. Brodzka,

H. Zaworska, S. Żółkiewski, Warszawa 1991, s. 320.
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Widać od razu, iż jest to neoklasycyzm dwóch stopni czy szczebli. Ten pierwszy
oznacza w gruncie rzeczy postparnasizm (szkołę stylu i normatywnych nawiązań).
Reprezentowali go – zdaniem Rymkiewicza – Słonimski, Pawlikowska-Jasnorzewska,
Wierzyński. Szczebel drugi to jakby wyższy „stopień wtajemniczenia”, nacechowany
etycznie i historiozoficznie. Reprezentowali go poeci, którzy „dla reguł określających
kształt wiersza starali się znaleźć uzasadnienie w idei harmonijnego ładu, panującego w
świecie człowieczym”. To Tuwim, Iwaszkiewicz, Liebert. Każdy próbował stworzyć
lub odnaleźć „poetycką wizję uniwersalnego porządku świata” aktualną w XX wieku.
Dla Tuwima to „egzystencjalna sytuacja człowieka” (fenomen śmierci). Dla Iwaszkie-
wicza – „wiecznie powtarzalna sytuacja kulturowa człowieka”112.

* * *

Co do istnienia, a nawet prymarności klasycyzmu w Dwudziestoleciu nie miał wątpli-
wości Jerzy Kwiatkowski. Za syntezę jego poglądów na ten temat, a zarazem najcie-
kawszą próbę wyodrębnienia polskiego neoklasycyzmu jako zbioru tendencji, a nawet
„okresu” (w rozumieniu jednego z nurtów) uznać można zwłaszcza dwie jego prace
(wydane pośmiertnie): Literatura dwudziestolecia (1990)113 oraz Dwudziestolecie mię-
dzywojenne114. Referując poglądy Kwiatkowskiego na interesujący nas temat, oprzemy
się na tym drugim wydaniu.

W Dwudziestoleciu międzywojennym Kwiatkowski nie wskazuje na obecność choć-
by pojedynczych quasi-klasycystycznych „punktów” w programach literackich epoki,
bo ich nie ma (część I: Programy literackie). Warto wszakże podkreślić, iż omawiając
program Tadeusza Peipera, Kwiatkowski zwraca uwagę na jej silny normatywizm (por.
podrozdział Klasycy-sny... niniejszej książki).

W części II, pt. Poezja, klasycyzm i jego emanacje zostają poddane ściślejszej typi-
zacji oraz wpisane w następującą periodyzację: A: 1918 – początek lat trzydziestych
(podokresy: a) 1918–1927; b) 1927 – początek lat trzydziestych); B: początek lat trzy-
dziestych – 1939.

I tak w podrozdziale 1: Nurt ewolucyjny: wczesna poezja skamandrytów (rozdział
A.a: 1918–1927) Kwiatkowski wskazuje na Srebrne i czarne Lechonia, w którym to
tomie „główną rolę odgrywają nurty klasycystyczne”, a wiersze są „filozoficzne, uni-
wersalne, klasycystyczne”, acz „popadają niekiedy w skonwencjonalizowany tradycjo-
nalizm”115. Zdaniem Kwiatkowskiego, to właśnie ten tom zapowiada klasycystyczne
nurty Dwudziestolecia.

Ogólnikowo badacz stwierdza, iż u wszystkich bodaj skamandrytów można się do-
szukać „elementów parnasizmu czy raczej neoparnasizmu”, jednak najpewniej u wcze-
snego Słonimskiego, który nawiązywał do tego XIX-wiecznego nurtu „świadomie
i manifestacyjnie” (zbiory: Sonety, Harmonia). Ale też Słonimski-parnasista jest „pod-
szyty romantyzmem”. Drugi nurt u Słonimskiego to wprawdzie ekspresjonizm (Czarna
wiosna), ale też z impulsami „klasycyzującej poetyki”.

                                                
112 Tamże.
113 W serii Dzieje literatury polskiej. Synteza uniwersytecka, red. J. Ziomek, Warszawa 1990.
114 J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2000, seria: Wielka historia literatury

polskiej.
115 Tamże, s. 63.
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Iwaszkiewicz był od początku według Kwiatkowskiego najmniej typowym ska-
mandrytą. Różni go od kolegów: „szerokość tradycji kulturowych”, kult sztuki, „więk-
szy stopień wewnętrznego skomplikowania”. Ale i u niego dominuje zrazu parnasizm
(Oktostychy, Dionizje) – bardziej oryginalny, wynalazczy, pozbawiony „owej klasycy-
styczno-idealistycznej glazury, która cechowała sonety Słonimskiego i od której nie
były wolne także i poezje innych skamandrytów”116.

Pawlikowską-Jasnorzewską określa Kwiatkowski nie tylko jako „najbliższą ska-
mandrytom”, ale uznaje jej tom Pocałunki (1926) za „jeden z pierwszych przejawów
skamandryckiego klasycyzmu” („asceza środków wyrazu, emocjonalna powściągli-
wość [...] epigramatyczność”)117.

W podrozdziale 7, pod kategorycznym tytułem Klasycyzm Skamandrytów. Ich
twórczość humorystyczno-satyryczna (rozdział A.b: 1927 – początek lat trzydziestych),
badacz umieszcza ocenę ewolucji liryki Staffa (mistrza skamandrytów), który dopiero
w Wysokich drzewach i Barwie miodu osiągnął zdaniem Kwiatkowskiego swój rene-
sans (tomy od Tęczy łez i krwi po Ścieżki polne uważa krytyk za zbyt autoepigońskie
czy w złym pojęciu ekspresjonistyczne). Jak podkreśla Kwiatkowski, choć wprawdzie
można mówić o „klasycznym czy klasycyzującym okresie w twórczości Staffa”, to nie
jest to nigdy czysty klasycyzm: splata się on zawsze z czymś innym: „spoza pleców
poety-klasyka, mistrza, perfekcjonisty, coraz to wygląda tutaj poeta-alchemik, poeta-
-magik, poeta-«mały realista» czy poeta-złośliwy satyryk”118.

Klasycyzm skamandrycki w czystym wydaniu to zdaniem Kwiatkowskiego Laur
olimpijski (1928) Wierzyńskiego oraz – częściowo tylko – tegoż Rozmowy z puszczą
(1929), bo wdziera się już tam nurt ekspresjonistyczny czy preturpistyczny, rozwijany
potem w Pieśniach fanatycznych (1929) w kierunku poezji katastroficznej i społecznej119.

Tuwim – według Kwiatkowskiego – reprezentuje klasycyzm tego okresu dwoma
tomami: Rzeczą czarnoleską (1929) i Biblią cygańską (1933). To „nawiązywanie do
klasycznej i klasycystycznej tradycji, [...] motyw tworzenia ładu z chaosu i myśl
o zbawczej, unieśmiertelniającej roli sztuki. Ideałami były tu doskonałość i czystość
poezji”120. Klasycyzm Iwaszkiewicza (Powrót do Europy, 1931) zwie badacz „praw-
dziwszym” bo „stylizatorskim”. Cechy tego klasycyzmu to zwłaszcza „znaczna erudy-
cja”, silne nawiązania (tematyczne i gatunkowe) do antyku, a przede wszystkim dys-
kursywność, zbliżająca wręcz wiersz do eseistyki.

Z innych poetów związanych ze Skamandrem na uwagę Kwiatkowskiego jako bli-
scy klasycyzmowi zasługują Stanisław Baliński, autor Wieczoru na Wschodzie (1928),
oraz „klasycyści-stylizatorzy”: Roman Kołoniecki i Mieczysław Braun.

W rozdziale B: Początek lat trzydziestych – 1939121, Kwiatkowski powtarza swój
wcześniejszy (Obraz...) podział na poezję tzw. trzech „wyrazów”. W podrozdziale 11
więc (Poezja „pierwszego wyrazu”: szeroko pojęta poezja typu skamandryckiego)
autor stwierdza, iż druga połowa Dwudziestolecia przynosi wprawdzie – jako domi-
nantę – ciemną, metafizyczną, filozoficzną, symboliczną, katastroficzną tonację, ale i tu

                                                
116 Tamże, s. 74–75.
117 Tamże, s. 79.
118 Tamże, s. 119.
119 Tamże, s. 118–119.
120 Tamże.
121 Z tekstu wynika, iż cezurę lokuje Kwiatkowski „w okolicach” roku 1932 (tamże, s. 144).
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jest miejsce na „stronę klasycyzmu”, to właśnie ów „pierwszy wyraz”, który z kolei
dzieli się na „nurty” (!).

To (1) „nurt jasny” – Staff (Barwa miodu), częściowo Wierzyński (Gorzki urodzaj),
także częściowo Pawlikowska-Jasnorzewska (Śpiąca załoga, Balet powojów – artysto-
stwo, lekkość tonu, żart poetycki; Krystalizacje – wzorowanie się na Safonie).

To także (2) „klasycyzm stylizacyjny”: Stefan Napierski, Paweł Hertz, Roman Ko-
łoniecki, Adolf Sowiński, Światopełk Karpiński. Cechy tego klasycyzmu: „dyskretne
aluzje gatunkowe i tematyczne, pewna hieratyczność tonu, specjalny dobór realiów”,
także „stylizacja zaadresowana do jednego utworu”122. „Najpłodniejszym” klasycystą
tego okresu był zdaniem Kwiatkowskiego Napierski (6 tomików, „rozległa kultura
literacka, skłaniająca poetę do mnożenia stylizacji i zwłaszcza aluzji; dbałość o wyszu-
kane asocjacje i beznamiętną dykcję poetycką; prekursorska śmiałość w upodabnianiu
poezji do – eseistycznej czy pamiętnikarskiej – prozy”123).

Najciekawsza wersja klasycyzmu lat trzydziestych to według Kwiatkowskiego nurt
(3): „stylizatorsko-metafizyczna poezja kultury”, najlepiej zrealizowana przez Iwasz-
kiewicza (Inne życie). Wyróżnia się ona zastosowaniem i sfunkcjonalizowaniem tema-
tyki malarskiej w wierszu. Dzieło sztuki jest „przetłumaczone”, czym poeta daje wyraz
„własnym przeżyciom i przemyśleniom metafizyczno-egzystencjalnym. Postacie i
elementy poszczególnych obrazów grają tu jak gdyby podwójną rolę: w akcji, jaką
wyznaczył im malarz, i w akcji, jaką wyznacza im poeta”124. Sztuka ma w Innym życiu
charakter soteryczny, łączy się ze sferą sacrum, stanowi medium pozwalające przybli-
żyć się do prawd wiecznych.

Z kolei pokrewna Iwaszkiewiczowi poezja Pawła Hertza (Nocna muzyka, 1935;
Szarfa ciemności, 1937) jest nieco inna: „Pełna antycznych rekwizytów, patetyczna,
«marmurowa» i koturnowa po trosze”125.

Z nurtem klasycystyczno-stylizatorskim wiąże Kwiatkowski nurt (4) „poezji histo-
riozoficzno-mitologicznego patosu”: to twórczość Wierzyńskiego (Kurhany, 1938),
Piechala (Elegie całopalne, 1931; Godziny nieśmiertelne, 1939), Tadeusza Hollendra,
Kazimiery Iłłakowiczówny (Ballady bohaterskie, 1934).

Patetyczno-tragiczne widzenie [...] współczesności znajduje tu odpowiednik w patetycznej,
wzniosłej stylistyce, pełnej aluzji literackich i wzorowanej na wielkich romantykach126.

Tu wielką rolę odgrywa też jako podniosły temat postać marszałka Piłsudskiego127.
Znamiennym przykładem pożytków niesionych przez klasycyzm nawet innym kie-

runkom (tendencjom) mogą być zdaniem Kwiatkowskiego tomy Jastruna, pełne
wprawdzie pesymizmu, symbolu, poczucia katastrofy, ale w których:

kanony klasycystyczne, nie pozwalając na bezpośredniość w wyrażaniu wzruszeń, chronią przed to-
nem łzawej skargi czy histerii. Z drugiej zaś strony – podsuwają konsolację tkwiącą w filozofii,
sztuce, literaturze minionych epok128. [Na przykład  wojna upostaciowana przez mit Herodiady].

                                                
122 Tamże, s. 166.
123 Tamże, s. 167.
124 Tamże, s. 168.
125 Tamże, s. 169.
126 Tamże.
127 Kwiatkowski wylicza: cała Wolność tragiczna Wierzyńskiego, Ballada o Piłsudskim Kołonieckiego,

Wiersze o Marszałku Piłsudskim Iłłakowiczówny, Imię wielkości Brzechwy. Inni poeci też napisali epitafia
poświęcone marszałkowi (Staff, Tuwim, Słonimski, Pawlikowska-Jasnorzewska, Hollender).

128 J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, dz.cyt., s. 162.
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W podrozdziale 13 (rozdział B: Początek lat trzydziestych – 1939), pt. Poezja „trze-
ciego wyrazu”: wizjoneryzm <Czechowicz, Żagaryści>, Kwiatkowski wyraźnie wyod-
rębnia w Żagarach „skrzydła”: Zagórski i Rymkiewicz to „romantycy”, Miłosz
i Bujnicki – „skrzydło klasycyzujące” (Bujnicki jest zarazem „bliski skamandrytom”).

Przedstawione tu typizacje Kwiatkowskiego stanowią optimum jego proklasycy-
stycznej optyki. Jednakże we wcześniejszym znacznie tekście, zamieszczonym
w Głównych nurtach w poezji dwudziestolecia129, znalazły się jeszcze nieco inne dia-
gnozy – przypomnijmy je pokrótce.

W Głównych nurtach... Kwiatkowski określa cały okres 1918–1939 jako hybry-
dyczny, ale jednocześnie wskazuje na „klasycyzm” jako jeden z dwóch kierunków,
w jakich poszła poezja w drugiej połowie lat dwudziestych (drugi to „poezja społecz-
na”). Przygasa wtedy nowatorstwo, nawet awangarda – zdaniem autora Kluczy do wy-
obraźni – „reprezentowała wtedy „swoisty «klasycyzm»” (o charakterze „metaforycz-
nym”). Za przydatny do opisu uznaje badacz słynny dualizm Nietzscheański: „Ska-
mandryci pozostaną w literaturze [stwierdza Kwiatkowski] jako poeci przede wszyst-
kim apollińscy. Nie można jednak zapomnieć o pierwszym okresie ich twórczości,
w którym tak wielką rolę odegrała – dionizyjskość właśnie”130 (np. dytyrambizm ska-
mandrycki: Tuwim, Wierzyński, Iwaszkiewicz, Karski – AK).

Za „patrona” apollińskości klasycyzmu Dwudziestolecia, „wzorzec czy ideał po-
etycki” owego klasycyzmu, Kwiatkowski uważa Kochanowskiego („pierwszego wiel-
kiego polskiego klasycystę”), który występuje często jako temat i patron u Tuwima,
Iwaszkiewicza, Lieberta, Słobodnika, Karpińskiego, a także jest obecny u „drugiego
patrona”: Staffa.

Na szczególną uwagę zasługuje spostrzeżenie Kwiatkowskiego, dotyczące zbieżno-
ści widocznego rozkwitu klasycyzmu na początku lat trzydziestych  z obchodami czte-
rechsetnej rocznicy urodzin autora Trenów oraz wzrostem zainteresowania wczesnej
sanacji dla epok Zygmuntowskiej i Batoriańskiej (a więc okresu rozkwitu potęgi i sta-
bilności państwa, jak też – pierwszego polskiego klasycyzmu). Z tym wiąże się zapew-
ne „próba kreowania mitu Nowej Polski” w Powrocie do Europy Iwaszkiewicza.
(Można tu mówić o konkretyzacji odmiany neoklasycyzmu zwanej narodową – AK.)

Obok tradycji czarnoleskiej za drugi wyznacznik skamandryckiego klasycyzmu
uważa Kwiatkowski „poezję o”, tematyczną czy inaczej „przedmiotową”. Jak pisze:
„roi się wówczas od utworów poświęconych konkretnym postaciom”, zwłaszcza –
choć nie tylko – postaciom kultury. Przykładem są, zdaniem Kwiatkowskiego, licznie
występujące cykle, np.: Obrazy imion wróżebne Kazimiery Iłłakowiczówny (1926),
Rok boży Wandy Miłaszewskiej (1927), Sonety instrumentalne Witolda Hulewicza
(1928), Zielony cień Marii Czerkawskiej (1928), Rzemiosła Mieczysława Brauna
(1926), Laur olimpijski Kazimierza Wierzyńskiego (1927).

                                                
129 Tegoż, Główne nurty w poezji dwudziestolecia, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Lite-

ratura polska w okresie międzywojennym, t. 2, red. J. Kądziela, J. Kwiatkowski, J. Wyczańska, Kraków
1979.

130 Tamże, s. 13–14.
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* * *

Odmienne – i można by rzec: nieco przewrotne – spojrzenie na klasycyzm skaman-
drytów ma Jolanta Dudek. W swej pracy Poeci Skamandra z perspektywy końca XX
wieku131 wskazuje bowiem nie tyle na klasycyzm, co na znaczące analogie poezji Ska-
mandrytów względem wortycyzmu i imagizmu (a więc nurtów traktowanych przeważ-
nie jako emanacje quasi-klasycystyczne lub klasycystyczno-awangardowe). Dudek
niejednokrotnie podkreślała wielki wpływ poetów takich jak Eliot i Pound, na kształt
europejskiej i amerykańskiej poezji XX wieku132, także w kontekście dominującego
pod koniec stulecia postmodernizmu oraz „modnego” intertekstualizmu. Także więc
w praktyce poetyckiej Skamandra Dudek zauważa i następnie wylicza linie łączące
grupę z liryką autorów Cantos i Ziemi Jałowej. „Postulat obrazowości (i antyretorycz-
ności) [...] wypowiedzi poetyckiej [...] preferencje dla liryki pośredniej i nieciągłej,
fragmentarycznej narracji lirycznej przetykanej refleksją bądź medytacją [...] skłonność
do ujęć mozaikowych i collage’owych”133 – to cechy wortycystyczne. Z kolei cechy
Eliotowskie dające się odnaleźć w poezji Skamandra (zwłaszcza u Wierzyńskiego) to
według autorki: „stale podejmowana próba odzyskania zachwianej równowagi między
światem materialnym, a światem duchowym, której towarzyszy ciągła oscylacja mię-
dzy zachwytem nad urodą życia i ziemi a poczuciem zagrożenia, zgubienia, bolesnego
oczekiwania”134. Dlatego też nie tylko Miłosza, ale i Wierzyńskiego właśnie postrzega
Dudek jako „klasyka XX-wiecznej polskiej liryki” w sensie Eliotowskim.

* * *

Anna Nasiłowska w haśle „klasycyzm” w Słowniku literatury polskiej XX wieku135

wskazuje na następujących przedstawicieli neoklasycyzmu: Iwaszkiewicza spośród
poetów Skamandra, następnie tzw. postskamandrytów: R. Kołonieckiego, M. Pie-
chala, L. Szenwalda. Zaś w swej monografii Trzydziestolecie 1914–1944 autorka
pisze też o Lechoniu i Słonimskim jako wahających się między romantyzmem
a tendencjami klasycznymi („niezwykła wręcz dbałość o formę”, „potrzeba dyscy-
pliny słowa”). Osobno przy Słonimskim Nasiłowska stwierdza, iż we wczesnej twór-
czości „czerpie on wiele z klasycyzmu Staffa i francuskiego parnasizmu” (zwłaszcza
José Marii de Heredii)136. Następnie autorka wyodrębnia tzw. nowy klasycyzm,
kształtujący się w latach trzydziestych, i zalicza do niego: Napierskiego, Iwaszkiewi-
cza, Staffa, Miłosza137.

                                                
131 J. Dudek, Poeci Skamandra z perspektywy końca XX wieku, w: Stulecie Skamandrytów, red.

K. Biedrzycki, Kraków 1996.
132 Por. np.: J. Dudek, Europejskie korzenie poezji Czesława Miłosza, Kraków 1995; tejże, Poezja pol-

ska XX wieku wobec tradycji, Kraków 2002.
133 Tejże, Poeci Skamandra z perspektywy końca XX wieku, dz.cyt., s. 197.
134 Tamże, s. 199.
135 Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław–Warszawa–Kraków 1995.
136 A. Nasiłowska, Trzydziestolecie 1914–1944, Warszawa 1967, s. 60–61.
137 Tamże, s. 148.
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9. „KUŹNICA” A NEOKLASYCYZM

Na wstępie należałoby przypomnieć, iż – jak pisze jej badacz Kazimierz Koźniewski –
„Kuźnica” była pismem „ofensywy światopoglądowej”, „klinem” wbijanym w ideo-
logicznego nieprzyjaciela, „frontem walki o inteligencję”138. W kwestii literatury (która
– pamiętajmy – nie była tam najważniejsza, ustępując polityce, historii, sprawom spo-
łecznym) pismo zaczęło działalność od krytyki twórczości zastanej (przedwojennej)
jako z gruntu fałszywej, skompromitowanej przez niedawne, traumatyczne wydarzenia
wojny, jak i przemiany polityczno-społeczne, które gwałtownie wkroczyły na ziemie
polskie i nasilały się. Tych dwóch spraw nie wolno rozdzielać, tym bardziej nie wolno
interpretować w oderwaniu od nich tzw. programu Kuźnicy stosowanego w ocenie
bieżącej i przeszłej literatury, jak i w wymuszaniu artystycznych zachowań, w kształ-
towaniu postaw przyszłych „inżynierów dusz”. Dlatego ostrożnie traktujemy przesłanie
jednego z najwcześniejszych manifestów Kuźnicy, Poza rzeczywistością historyczną
Mieczysława Jastruna: „tylko potężny prąd odrodzenia moralnego zdolny jest pchnąć
pijany okręt literatury w stronę nowych brzegów”139. Być może poeta i krytyk inaczej –
idealistycznie – wyobrażał sobie wtedy ów brzeg, którego nieludzkość uświadomił
sobie po latach, czemu dał wyraz w Gorącym popiele. Na razie był zapewne pełen
wiary w to, co pisał.

W okresie „małej stabilizacji” lat sześćdziesiątych, ale i później, program Kuźnicy
oceniany był oficjalnie jako niedoktrynerski. Modelowym przykładem takiego ujęcia
jest rozprawa Mariana Stępnia, w której badacz konkluduje:

Był to program otwarty, odwołujący się do najlepszych tradycji literatury europejskiej XIX
wieku, zmierzający do poddania konsekwentnej weryfikacji największych zjawisk literatury na-
szego stulecia. Kamieniem probierczym były doświadczenia społeczne, wzbogacone i pogłębione
przez wojnę i okupację140.

Zbigniew Żabicki w opublikowanej w 1966 roku monografii Kuźnica i jej program
literacki141 zwraca uwagę, iż Kuźnica wytworzyła nowy model czasopisma kulturalne-
go, nawiązujący do prasy pozytywistycznej. Treść nasycona więc była refleksją poli-
tyczną, eksponowano związki między polityką a kulturą, dowodzono klasowego cha-
rakteru tej ostatniej142. Żabicki podkreśla wszakże, iż redakcja była też za dość szeroką
tolerancją wobec twórców. Cytuje na dowód Pawła Hertza, który postulował: „Niedo-
rzecznością byłoby określać programy artystyczne tak, jak się określa programy partyj-
ne”143. Literatura współczesna miała w redakcji, udowadniał Żabicki, spory kredyt
zaufania, zaś dział recenzencki starał się dostrzegać w omawianych utworach „rzetelne
wartości”. Dokonując w rozdziale IV swej książki (Między Balzakiem a awangardą)
szczegółowej eksplikacji programu „realizmu” Kuźnicy, Żabicki nie dostrzega jakichś
istotnych klasycystycznych odwołań czy analogii.

                                                
138 K. Koźniewski, Wściekli czerwoni encyklopedyści, w: tegoż, Historia co tydzień, Warszawa 1977.
139 M. Jastrun, Poza rzeczywistością historyczną, „Kuźnica” 1945, nr 4–5.
140 M. Stępień, Program literacki Kuźnicy, „Ruch Literacki” 1964, z. 4.
141 Z. Żabicki, Kuźnica i jej program literacki, Kraków 1966.
142 Tamże, s. 137–139.
143 P. Hertz, Prawo wyboru, „Kuźnica” 1946, nr 42.
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Jak dziś oceniać ów program z punktu widzenia naszego tematu?
Głoszony przez Kuźnicę intelektualizm to jednak „rewolucja intelektualna” o wiado-

mych, groźnych fundamentach filozoficznych (dialektyczny materializm). Podejmowane
tradycje racjonalistyczne, wolteriańskie, libertyńskie były użyteczne, ale jako wspoma-
gające marksizm dodatkowe argumenty laickie, antyreligijne, antymetafizyczne; teorety-
cy pisma nie gustowali bynajmniej w XVIII wieku jako takim. Występowanie przeciw
awangardzie upodobniało wprawdzie program Kuźnicy w pewnym stopniu do tendencji
klasycystycznych, ale nie oznaczało jakichkolwiek sympatii dla klasycyzmu jako doktry-
ny. Wręcz przeciwnie: w poszukiwaniu normy zwrócono się przede wszystkim ku wie-
kowi XIX. A zatem wzorce do naśladowania widziano w prozie Balzaka i Tołstoja,
w poezji romantyków (acz nie podzielając ich romantycznych idei!).

Postulowane w piśmie odrodzenie moralne prowadziło nieodwracalnie do klasowej
moralności marksistowskiej, a stało za nim to, co Przybylski „eufemistycznie” nazwał
potem materialistyczną teleologią. Także obiektywizacja literatury, jej głód prawdy to
nie były klasycystyczne uniwersalne wzory, głębinowe prawdy, ale służba history-
zmowi o klasowym, marksistowskim rodowodzie. Należy też podkreślić, że kuźnicza-
nie do poezji jako rodzaju literackiego przykładali małą wagę: orężem moralnego
i artystycznego odrodzenia widzieli powieść i „wielki realizm”. Ów realizm Kuźnicy,
owa „rzecz ludzka”, jak ją nazywał Jastrun, to razem z deklarowanym „humanizmem”
(który wkrótce okazał się „humanizmem socjalistycznym”) pierwszy koń trojański
socrealizmu w Polsce.

Jak powiedzieliśmy, w programie Kuźnicy, głoszącej „realizm”, poezja nie odgry-
wała dominującej roli. Oczekiwano wszakże od niej odrzucenia awangardowych od-
chyleń, jak i błahych treści, lansowanych w Dwudziestoleciu przez Skamandra. Dlate-
go – podobnie jak prozaikom – nakazywano poetom sięganie po wzory do „klasyków”.
Specjalizujący się w poezji krytycy Kuźnicy: Jastrun i Hertz, termin „klasyk” przyj-
mowali w najszerszym ze znanych znaczeń (tj. najlepszy w dziedzinie), a więc klasycy
to zwłaszcza Kochanowski, Mickiewicz, Norwid, ale i Homer144.

Pokusą do mówienia o klasycyzmie Kuźnicy mogłoby też być preferowanie przez
nią normatywizmu gatunkowego, co czynił również cały socrealizm (ody, hymny, ele-
gie, panegiryki, satyry). Nie wolno jednak traktować tych sygnałów w oderwaniu od
ideologiczno-propagandowego podłoża, nie widząc, iż są to próby podszywania się
pod zadomowione w rodzimej literaturze kody. Ma rację Zbigniew Jarosiński, gdy
rozszyfrowuje ten chwyt następująco:

Te nawiązania do starych konwencji gatunkowych nie były jednak najczęściej wyrazem
twórczego stosunku do tradycji, jaki ma miejsce na przykład w większości XX-wiecznych prą-
dów klasycystycznych. Wprost przeciwnie. W wypowiedziach programowych wskazywane były
jako dowód, że socrealizm stanowi syntezę artystycznych zdobyczy całej poezji dotychczasowej,
natomiast w poetyckiej praktyce wynikały raczej z poszukiwania atrakcyjnych sposobów wyra-
zu, które mogłyby nadać życie treściom mającym propagandową oczywistość145.

Dodajmy, że partyjność socrealizmu, który inicjowała w Polsce Kuźnica, można by
uznać za nową dworskość i mecenat, a więc jakąś przesłankę za klasycznością, gdyby
traktować zjawisko w absolutnej izolacji od kontekstu.
                                                

144 Por. M. Jastrun, Poza rzeczywistością, „Kuźnica” 1945, nr 4–5; P. Hertz, Obrachunki skamandryc-
kie, „Kuźnica” 1946, nr 21.

145 Z. Jarosiński, Literatura lat 1945–1975, Warszawa 1999, s. 68.
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Cytowany wyżej Jarosiński w rozprawie Przemiany polskiej myśli literackiej lat
1945–1948 streszcza program Kuźnicy w pięciu punktach:

1. Postulat przedstawienia jednostki ludzkiej jako tworu historii.
2. Przeciwstawienie wielkiego realizmu i późniejszych awangardowych dążeń arty-

stycznych.
3. Opozycja „wielkiego” i „małego” realizmu.
4. Postulat intelektualizmu.
5. Stosowanie wobec poezji hasła „humanizmu”, ale humanizm ów występował

w programie jako „cecha pewnych postulowanych postaw czy wyborów moralno-
-politycznych”146.

Jarosiński – podobnie jak wcześniej Żabiński, a teraz my – nie uważa, by progra-
mowi Kuźnicy, tym bardziej polskiemu realizmowi socjalistycznemu, przysługiwało
prawo noszenia miana klasycyzmu, nawet z zastrzeżeniami szczegółowymi. Przyznaje
natomiast, że Kuźnicy było bliżej do dawnych klasyków niż do awangardy XX wieku.
Przypomina też, że klasyczna tradycja poetycka dla kuźniczan to romantyzm (ale tylko
jako wzór języka, bo ideologię romantyzmu oceniali negatywnie)147.

W swojej obszernej wydanej w 1999 roku monografii polskiego socrealizmu Nad-
wiślański socrealizm Zbigniew Jarosiński stwierdza, iż prąd ten chętnie odwoływał się
do tradycji, ale w sposób eklektyczny: brał to, co jego zdaniem najlepsze, a co wiązało
się z pojęciami realizmu, humanizmu, postępowości. Były to więc w diagnozie naszego
badacza raczej „puste referatowe deklaracje”, bez znaczenia wobec głównych ide-
owych, ale i artystycznych założeń, takich jak klasowość, jednoznaczność, optymizm,
meliczność, odrodzenie epiki poetyckiej148.

Pod tymi ocenami Jarosińskiego możemy się dziś podpisać, konkludując, iż mówie-
nie o klasycyzmie Kuźnicy byłoby zbyteczną nadinterpretacją. Nie można wszakże
pominąć poetyckich dokonań dwóch czołowych autorów pisma: Mieczysława Jastruna
i Pawła Hertza, którzy zapewne także i pod wpływem programu Kuźnicy wypracowali
i zrealizowali w praktyce swoistą „narodową” odmianę klasycyzmu.

10. IMMANENTNY KLASYCYZM WEDŁUG MIECZYSŁAWA
JASTRUNA

Zaliczany czasem „ostrożnie” do neoklasyków (Zawodziński, Kwiatkowski), Jastrun
jest zarazem ważnym przedstawicielem katastrofizmu; po wojnie, jak i w ostatnim
okresie życia uprawiał lirykę bliską symbolizmowi Rilkego, metafizyczną i refleksyjną,
jednakże jego twórczość końca lat czterdziestych i początku pięćdziesiątych jest też
reprezentatywna dla tego, co nazwać można klasycyzmem narodowym.

Pewne jest, że w całej długiej drodze twórczej Jastruna wielką i niezmienną rolę
odgrywają związki z tradycją śródziemnomorską, troska o stan i przyszłość zachodniej

                                                
146 Tegoż, Przemiany polskiej myśli literackiej lat 1945–1948, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 2.
147 Tamże.
148 Tegoż, Nadwiślański socrealizm, Warszawa 1999, s. 57–58.
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cywilizacji, zaangażowanie po stronie moralnych etosów literatury i przywiązanie do
pewnego modelu – indywidualnie pojętego tradycjonalizmu.

Jastrun pisarz dobrze odpowiada też stereotypowi neoklasyka jako poeta doctus:
posiadacz trzech fakultetów (polonistyka, filozofia, germanistyka), doktor, tłumacz,
eseista, wykładowca akademicki, edytor, wielki erudyta – podobnie jak Staff, Sito czy
Rymkiewicz może być postrzegany jako „polski odpowiednik” Eliota.

Wśród licznych esejów i wykładów Jastruna nie znajdziemy stricte programowych,
kompleksowych ujęć klasycyzmu. Wśród jego zainteresowań są w równym stopniu
romantycy149, jak i Kochanowski, Goethe czy Rilke. Arcytrafnie określił istotę pisar-
skiej osobowości Jastruna Jacek Łukasiewicz: „dylemat romantyka z ducha ceniącego
wartości klasyczne”150.

Najsłynniejszym chyba tomem eseistycznym Jastruna jest Mit śródziemnomorski.
Pisarz dokonuje tu ogólnej demitologizacji świata grecko-rzymskiego antyku, jaki
stworzyli Burckhardt, Goethe i późniejsze pokolenia klasyków (esej Podobny do bo-
gów). Przypomina mało znane fakty, jak „prekursorska” rola Greków w tworzeniu
obozów koncentracyjnych w Europie, okrucieństwo, mściwość i dzikość homeryckich
bohaterów, także poglądy Cezara, które, gdy się wczytać, przywołują na myśl znacznie
późniejszą Mein Kampf (esej Chmura nad Śródziemnomorzem). Jastrun dowodzi, że
wspaniałe idee demokracji nie były stosowane w starożytności na co dzień. Z dumą
wspomina więc, że jako uczeń gimnazjum niezupełnie dawał się uwieść czarom grec-
kiego języka i heksametru. Tak samo jak i tamtym ideom. (Również chrystianizm –
przypomina Jastrun – ma w sobie „ciemne siły”.) Demaskatorskie myślenie Jastruna
bardzo dobrze patronuje owemu – częstszemu niż idealizujące – podejściu do mitu
stosowanemu przez neoklasyków: demitologizacja, reinterpretacja, glosa są prawdziw-
sze i „wdzięczniejsze” artystycznie niż opiewanie ruin i „białych posągów”.

Z drugiej strony – dowodzi Jastrun – to człowiek współczesny zabił piękny mit
„podobnych do bogów”. Mógł bowiem wprowadzać go w czyn, zmieniać sen w jawę.
Tymczasem „mit śródziemnomorski tworzący podstawę nowożytnej Europy obalony
został w ciągu niewielu lat, podeptany przez tych, dla których człowiek stał się już
tylko nawozem historii, pojętej fatalistycznie, łajnem i krwią – «Blut und Dreck»”151.
A mimo to krematoria i bomby atomowe nie przekreśliły, a właściwie nie dały nam
prawa przekreślać nadziei (tu eseista nasz różni się od Adorna) i w tym przekonaniu
Jastrun wyraża wieczność jednego z klasycystycznych pryncypiów: „Pragnienie har-
monii, nie tylko fizycznej, ale również moralnej, jest wrodzone człowiekowi”152.

Kryzys kultury klasycznej omawia też Jastrun w Chmurze nad Śródziemnomorzem
(w tymże Micie śródziemnomorskim). Idzie tu drogą wyznaczoną wcześniej przez
Spenglera i Toynbee’ego („śmiertelność kultur nie jest mniejsza od śmiertelności czło-
wieka”), widzi nawet przyczyny kryzysu prościej niż tamci: „Europa, która stworzyła
wszystkie niemal wiary humanistyczne albo przejęła je i przyswoiła, równocześnie jest
matką wszystkich niemal mitów antyhumanistycznych”153, wypielęgnowała teorie

                                                
149 Słynne biograficzno-eseistyczne opowieści: Mickiewicz, Spotkanie z Salomeą.
150 J. Łukasiewicz, Czas sztuki i czas historii – Mieczysław Jastrun, w: Poeci dwudziestolecia między-

wojennego, red. I. Maciejewska, Warszawa 1982, t. 1, s. 431.
151 M. Jastrun, Podobny do bogów, w: tegoż, Eseje. Mit śródziemnomorski, Wolność wyboru, Historia

Fausta, Warszawa 1973, s. 13.
152 Tamże, s. 21.
153 Tamże, Chmura nad Śródziemnomorzem, s. 165.
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czasu względnego i bytu ku śmierci (egzystencjalizm); kult postępu każe negować w
sztuce zdobycze przeszłości. Ale odwracając się od klasycyzmu („który był wyrazem
humanizmu śródziemnomorskiego”), współczesny człowiek Śródziemnomorza zara-
zem sięga bezkrytycznie po abstrakcję, sztukę prymitywną albo też czerpie inspiracje
ze Wschodu. Stosunek Jastruna do tradycji śródziemnomorskiej i klasycyzmu jest
zwykle, jak widać, ambiwalentny: z jednej strony głosi on w duchu katastrofizmu
smutne konsekwencje „złego użycia świętego ognia”, „chmury radioaktywnej unoszą-
cej się nad Śródziemnomorzem”, z drugiej strony ze stoickim spokojem klasyka i wiarą
romantyka konstatuje, że nie wszystko jeszcze stracone.

W innych tomach eseistycznych Jastrun szeroko i z wielką subtelnością zajmuje się
też zmianami, jakie zaszły w XX wieku w liryce w kontekście jej historii oraz szeroko
rozumianego kontekstu kulturowego. Refleksje te wskazują raz po raz na ważkość,
aktualność tych atrybutów liryki, które wiążą ją z klasycystyczną normą154. I tak
w Walce o słowo (rozdział Próba stworzenia nowej transcendencji)155 pisarz dowodzi,
iż zagubiono w poezji „możliwość wyrazu spraw ludzkich”, zburzono dotychczasowe
kryteria etyczne i estetyczne, że wkradł się nihilizm, zagubiono „ja”. Domaga się stwo-
rzenia w to miejsce nowej transcendencji, czego próby dostrzega już na przykład
u Rilkego. Ale jest i „odwrotna transcendencja”: np. powstanie poezji lingwistycznej,
utrata zaufania do jednoznaczności, dehumanizacja kultury. Tej drogi krytyk radzi się
wystrzegać. Rozdział Przestrzeń i czas w poezji klasycznej i romantycznej zawiera
ważne wskazówki dotyczące świata przedstawionego. Poezja klasyczna – dowodzi
Jastrun – była „bardziej pojęciowa”, opisy są tam zwięzłe, ukazany świat jest „uładzo-
ny przez człowieka”. „Klasycyzm jest w istocie zawsze, niezależnie od wieku, w któ-
rym się rodzi czy odradza, wyrazem zwycięstwa geniuszu ludzkiego, porządku, har-
monii nad ślepym żywiołem, nad nieładem i ruiną”156. Przestrzeń klasyczna jest wszak-
że zamknięta, ody „przypominają płaskorzeźby”, pułap poezji klasycznej był niski.
Romantyzm otworzył przestrzeń i czas, a z nimi niepokój. W rozdziale Poezja jako
rzeczywistość Jastrun broni tego rozumienia wyobraźni, które widzi w niej „część my-
ślenia naukowego”, pragnie rozwijać ją w system znaków. Nowoczesna poezja często
dąży do „zamordowania języka znaków słownych”, przez co staje się trudna bądź ab-
surdalna157. W rozdziale Klasycyzm i ekspresja Jastrun krytykuje stereotypy form kla-
sycznych, takie jak nadmierna retoryczność czy inwersja (kojarzy mu się to z martwotą
konwencji), ale zarazem podkreśla, iż „pojmowanie nowoczesności wyłącznie jako
pewnego zabiegu natury językowej, składniowej czy tematycznej mało ma wspólnego
z rzeczywistą nowoczesnością”158.

W zbiorze Między słowem a milczeniem (1960) znalazły się między innymi szkice
Poezja przedstawiająca oraz Dystans w liryce, odnoszące się do kluczowych składni-
ków klasycystycznych poetyk. W pierwszym z nich krytyk dystansuje się od poezji
przedstawiającej czy przedmiotowej na rzecz bardziej abstrakcyjnej (filozoficznej) lub

                                                
154 We Wprowadzeniu do pierwszej części tomu Walka o słowo (Warszawa 1973) Jastrun przychyla się

do teorii przemienności nadprądów. Pisze: „Romantyzm następował zawsze po klasycyzmie, aby ustąpić
nowemu klasycyzmowi. Oczywiście terminy te użyte są w znaczeniu obszernym, wykraczającym poza
horyzont okresów ich wczesnych narodzin” (s. 9).

155 M. Jastrun, Walka o słowo, Warszawa 1973.
156 Tamże, s. 53.
157 Tamże, s. 65–66.
158 Tamże, s. 104.
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„o wielkich ambicjach syntetycznych”. We współczesnych utworach poetyckich „kon-
kret i abstrakcja spotykają się ze sobą w jednym planie”, pojawiają się opisy potrafiące
„kilkoma kreskami” oddać krajobraz, z kolei inni poeci mają ambicje „tworzenia rze-
czy na nowo”159. Poezja współczesna chciałaby „ogarnąć kosmos”, a potrafi to robić
o wiele skromniejszymi środkami niż dawna (przedstawiająca) poezja klasyczna czy
romantyczna. Dopowiedzmy – tę zwięzłość przejęli niektórzy poeci zaliczani do neo-
klasycyzmu (np. Herbert). Także dystans w liryce (między uczuciem a słowem, między
myślą a słowem, między słowem a życiem poety) zdaniem Jastruna bardzo zwiększył
się po romantyzmie, nie trzeba już szukać go li tylko w „parnasistowskim chłodzie”.
To zdobycz symbolizmu i następnych pokoleń. Dając rozmaite przykłady dystansu,
Jastrun podkreśla też rolę mitów jako form depersonalizujących. „Każdy mit jest prze-
cież kształtem uogólnienia, powszechności”, to „znaki porozumiewawcze”, które po-
zwalają w skrócie wypowiedzieć jakąś sytuację; poezja od zawsze „w postaciach mi-
tologicznych, w legendach starożytnych odnajdywała parabole całych sytuacji i losów
ludzkich”160. Mitologia – podkreśla bardzo trafnie Jastrun – już u poetów renesanso-
wych (a potem u pseudoklasyków i neoklasyków) „odgrywała rolę figur stylistycz-
nych”. W szkicu Obraz metaforyczny Jastrun konstatuje wyzwalanie się liryki współ-
czesnej od „małej metafory” i „ornamentyki” (która była notabene domeną tekstów
klasycyzujących); dzisiejszym czasom lepiej odpowiada „wielka metafora”, którą może
być cały utwór, pisarz zwie też tę metaforę „intelektualną”, mogącą dać skrót „całych
kultur, mitów antycznych, zastosowanych do współczesnego życia”161.

Niejednokrotnie Jastrun zwierzał się, iż klasycystyczne utwory, które wprawdzie
ceni, a nawet lubi, zaczynają go po chwili lektury nużyć. Sprawia to ich opisowość,
retoryka, ornamentyka. Nie potępia więc faktu, że poezja wciąż zamyka się i otwiera na
różne formy, poszukuje lepszych sposobów wyrazu; byle tylko nie zatracała tego, co
zwie się „wspólnym sensem”, by nie stała się mową znaków ze sobą niepowiąza-
nych162.

Stanowisko Jastruna wobec perspektyw neoklasycyzmu w XX wieku, choć jest –
jak widać – rozproszone w licznych esejach, daje czytelny przekaz co do niezbywal-
nych i wciąż żywych atutów tradycji śródziemnomorskiej, jak i potrzeby stawiania
poezji wymagań znacznie wykraczających poza prosty postulat nowości i wolności
artystycznego wyrazu.

11. PAWŁA HERTZA UWAGI O KLASYCYZMIE NARODOWYM

Paweł Hertz jest poetą zaliczanym do neoklasycyzmu o odcieniu tradycjonalistyczno-
-narodowym i stylizacyjno-naśladowczym. Sam pisarz, jednocześnie wybitny tłumacz,
edytor, erudyta, redaktor słynnego, acz efemerycznego pisma „Europa”, miał ambicje

                                                
159 Tegoż, Poezja przedstawiająca, w: tegoż, Między słowem a milczeniem, Warszawa 1979, s. 104–

–105.
160 Tamże, s. 162.
161 Tamże, s. 97–98.
162 Por. Sytuacja poezji (tamże, s. 525–543).
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programotwórcze, którym dał wyraz w kilku tomach esejów, artykułów, wywiadów.
Omówimy te najistotniejsze naszym zdaniem.

W wydanym w 1964 roku tomie Ład i nieład znalazł się ważny tekst Uwagi o klasy-
cyzmie (mający zresztą pierwotnie stanowić trzon osobnej książki, analogicznej do Czym
jest klasycyzm Rymkiewicza). Hertz wychodzi w nim od przypomnienia sporów między
romantykami i klasykami, wskazując na wiele historycznych niedomówień i uproszczeń,
na przykład niedostrzeganie klasyczności w twórczości Mickiewicza czy branie klasycy-
zmu „z drugiej ręki” (np. antyku od Francuzów). Klasycyzmu nie można postrzegać po-
przez polemiki literackie sprzed stu pięćdziesięciu lat – dowodzi Hertz – ale jest on spra-
wą wartości nadrzędnej i aksjologii, widzianych z dzisiejszej perspektywy.

Znając poezję Hertza (osadzoną w dość surowym, właśnie „klasycystycznym” ry-
gorze formy), stajemy nieco zdziwieni, gdy spostrzegamy, iż osią jego programu jest
właśnie przeciwstawianie „przejawów życia” i „zjawisk estetycznych”, gdzie górę –
zdaniem naszego pisarza – muszą zawsze brać te pierwsze. Błahe są dzieła głoszące
nawrót do klasycyzmu, przejmujące z tradycji klasycznych „kształt, pustą formę i pew-
ną liczbę rekwizytów”163. Sam Hertz przyznaje się wprawdzie do swej wcześniejszej
fascynacji Winckelmannem, jak i różnymi „rekwizytami” („białość, marmurowość,
czystość”), tym „wygładzaniem posągów i architektury” przez czas. Ale wyjaśnia, że
przecież nie o to chodzić ma w klasycyzmie. Daje więc kilka definicji, przybliżających
nas do prawdziwego sensu klasycznej postawy twórczej, np.:

Klasycyzm to ani szkoła, ani prąd literacki, lecz przede wszystkim stosunek poety do świata
i do siebie. Przyjąć świat w całej jego zawiłości, z całą jego fantastyczną gmatwaniną, z całą jego
nierozumną i krwawą historią, nie próbować przed nim ucieczki, nie tworzyć obrazu świata we
własnej wyobraźni, lecz własną wyobraźnią go przenikać – oto jak sądzę, pierwsza i najważniej-
sza zasada klasycyzmu164.

Hertz wskazuje też na szczególną soteryczną i tradycyjnie poznawczą rolę klasycy-
zmu. Zbawcza rola klasycyzmu to więc: „zmuszanie do samodzielności”, nakaz „wy-
boru wspólnoty”, stwarzanie reguł nie tylko „pisania, co myślenia”. I dalej: „Koncepcja
klasyczna zakłada niejako, że poezja nie jest autonomiczna, że za jej pośrednictwem
nie można świata kreować, można go tylko rozumieć, przenikać, porządkować, utrwa-
lać”165. Klasycyzm zatem pełni w poezji rolę poznawczą! Ale ta rola nie może już
sprowadzać się do powierzchowności, „nazywania realiów” – tak było u Krasickiego
i w poezji stanisławowskiej. Mamy teraz poznawać nie tylko rzecz, ale jej sens (pada
przykład wykuwania tarczy Achillesa).

Niestety, ubolewa eseista, „przeszło pół wieku, wypełnione usilną pracą nad ogra-
niczeniem zakresu poezji, nad daremnym poszukiwaniem zasady klasycznej w jej za-
klętym obrębie, nad oderwaniem jej od funkcji poznawczej” zrobiło swoje166.

W dalszym ciągu wywodu Hertz dokonuje przesunięcia pojęć znanego nam też
z Wizji przeciw równaniu Kwiatkowskiego. Współczesnym spadkobiercą „grzechów”
pseudoklasycyzmu i w konsekwencji niego samego jest awangarda:

                                                
163 P. Hertz, Uwagi o klasycyzmie, w: tegoż, Ład i nieład, Warszawa 1964, s. 17.
164 Tamże, s. 12.
165 Tamże, s. 13.
166 Tamże, s. 17.
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Wydaje mi się, że „poezja nowoczesna”, ze wszystkimi swoimi przepisami i ograniczeniami,
nie jest niczym innym niż współczesnym pseudoklasycyzmem, a zapał, z którym dba się o rozbi-
cie w niej wszelkiej myśli i o rozłożenie na części wszelkiego kształtu, przypomina mi zapał,
z którym pseudoklasycy dbali o wyrażanie określonych z góry myśli według z góry ustalonych
prawideł. U podstaw obu tych zjawisk tkwi ta sama pedanteria. Jej rezultatem jest to samo ubó-
stwo167.

Wszystkie nowoczesne, „laboratoryjne” odmiany liryki łączy – zdaniem Hertza – lęk
przed „dyskursywnością”, jak i przed wypowiadaniem się „w kwestiach moralnych”. A
to są właśnie pola, na których ma wygrywać prawdziwy klasycyzm XX wieku.

Reasumując program Hertza: powrót do zasady klasycyzmu „nie jest przede
wszystkim problemem literackim czy estetycznym”, lecz „filozoficznym i moralnym”.
Poezja, osiągnąwszy granice swojej „czystości i bezowocnej autonomii”, stanie się na
nowo klasyczna, więc poznawcza i służebna, zajmie się sprawami naprawdę ważnymi,
wróci do humanistycznych korzeni.

Kontynuacją programu zawartego w Uwagach o klasycyzmie jest esej Hertza Euro-
peizm i literatura polska. Wyłania się z niego koncepcja klasycyzmu narodowego.
Autor zadaje wiele pytań dotyczących sensu europeizmu, jak: czy my Polacy jesteśmy
Europejczykami, czym jest kultura europejska i co się na nią składa. W przybliżeniu
można powiedzieć – wywodzi Hertz – iż kultura ta wyrosła na gruncie trzech wielkich
monolitycznych systemów: Grecji, Rzymu i uniwersalistycznej koncepcji Kościoła.

Ze wszystkich tych elementów zachowały się jednak ich podstawowe mity: grecki kanon
piękności moralnej i fizycznej; rzymski kanon ładu prawnego w stosunkach między zbiorowi-
skami ludzkimi, a w ich obrębie – pomiędzy jednostkami; chrześcijański kanon ładu etycznego,
wspólny zarówno wierzącym, jak i niewierzącym. W zgodzie z tymi trzema kanonami rozwijały
się poszczególne narody naszego kontynentu, tworząc nieustannie wartości kulturalne i cywiliza-
cyjne, które rozprzestrzeniały się szybko i niezależnie od granic geograficznych168.

W polskiej historii, wywodzi Hertz, dostrzega się wszystkie te trzy kanony. Jednak-
że nasz istotny wkład do kultury europejskiej ma być indywidualny, odpowiadający
naszym historycznym losom: „Biorąc rozbrat z tradycją, z historią własnego zbiorowi-
ska, z wielowiekową jego pracą, literatura bierze zarazem rozbrat z Europą, choć może
jednocześnie nawiązać przelotny kontakt nawet z Paryżem”169. W nawiązaniu do wyżej
wymienionych „trzech kanonów” europejskich powinien powstać kanon własnych
wartości narodowych, które z czasem staną się integralną częścią wspólnego domu
kultury, zwanej europejską. Doskonałym przykładem takiego działania jest dla Hertza
twórczość Kochanowskiego, archetyp polskiego klasycyzmu narodowego.

Wątek kultury europejskiej i narodowej jest rozwijany również w książce Hertza
Patrzę się inaczej170 (istotne są dla nas zwłaszcza rozdziały: Miłosz. Nobel; Wspólnota
tradycji; Iwaszkiewicz, George, Niemcy; Polskość jako wspólnota otwarta; Kultura.
Polska. Europa). Hertz ubolewa tam między innymi, iż zmienił się w 2. poł. XX wieku
typ „wykształconego Europejczyka”. Podróże stały się „turystyką”. Każdy naród stwo-
rzył „własne normy cywilizacyjne i kulturalne”171. Czas sekularyzacji oznacza pomie-

                                                
167 Tamże, s. 18.
168 Tamże, s. 25.
169 Tamże, s. 32.
170 P. Hertz, Patrzę się inaczej, Warszawa 1994.
171 Tamże, s. 109–110.
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szanie języków. Co może więc znów scalić Europę w sensie kulturowym, dla dobra jej
mieszkańców, zastanawia się Hertz? Oprócz wspólnego kanonu dzieł z zakresu historii,
historii kultury, historii cywilizacji, a także wielkich esejów moralno-filo-zoficznych,
jest to seria książek, w których „warstwa pojęciowa i poznawcza” znaczy więcej niż
ich sama „uroda literacka”172. Takie dzieła stanowią zapewne nowe wcielenie klasycy-
zmu.

12. CZESŁAWA MIŁOSZA SPÓR Z KLASYCYZMEM

W książkowej edycji wykładów Czesława Miłosza Świadectwo poezji. Sześć wykładów
o dotkliwościach naszego wieku znalazł się Spór z klasycyzmem.

Pisarz zaczyna od stwierdzenia, iż choć język Kochanowskiego mało się różni od
dzisiejszego, to zmieniła się wiedza o topoi, o kulturze, już nie ma wspólnoty wierzeń,
wąskiej z konieczności, elitarnej, grupy odbiorców. Jest za to osłabienie wiary w rze-
czywistość obiektywną, w wyniku czego poezja odczuwa utratę racji bytu. „Nie ma
prawdziwego świata”. Ogólna tendencja do upraszczania stylu zaowocowała zwrotem
w stronę brutalności, tragizmu. Klasycyzm zakłada zaś wspólnotę wierzeń i odczuwań,
jest rodzajem „raju utraconego”. „Być może w każdym poecie kryje się dobry rze-
mieślnik. Miłosz pisze: stąd marzenie o materiale już uporządkowanym, z gotowymi
porównaniami i metaforami o cechach archetypalnych, tak że są powszechnie uznane
i znajdują oddźwięk”173. Czy to bezpowrotnie stracona przeszłość? Miłosz, wahając
się, odpowiada jednak, że nie! Klasycyzm „coraz to odradza się jako pokusa rezygna-
cji”, czyli „pięknego pisania”. „Inaczej mówiąc – dodaje krytyk – posługujemy się
konwencjami, wiedząc, że są jedynie konwencjami”174. A więc – dopowiedzmy – kla-
sycyzm XX-wieczny jest rodzajem pięknej utopii, świadomej utopii...

Miłosz przeciwstawia klasycyzmowi wierność rzeczywistości, a nie – jak zwykle
czyniono – romantyzm.

Jeżeli [poeta] przekreśla słowo i zastępuje je innym, dlatego że wers jako całość zyskuje w
ten sposób na zwartości, idzie za praktyką klasyków. Jeżeli natomiast przekreśla słowo dlatego,
że nie oddaje ono jakiegoś zaobserwowanego szczegółu, skłania się ku realizmowi175.

Tak pojęty klasycyzm jest przede wszystkim szkołą stylu. Lęk Miłosza przed klasy-
cyzmem przypomina Gombrowiczowską obsesję uwięzienia przez Formę. Ale pragnie-
nie prostego opisania, nazwania, wymknięcia się władzy okrągłych toposów jest taką
samą utopią. Miłosz pozostawia więc problem klasycyzmu i realizmu hamletycznie
otwarty!

                                                
172 Tamże, s. 112.
173 Cz. Miłosz, Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Warszawa 1990, s.

65 (wyd. I: Paryż 1983).
174 Tamże, s. 65–66.
175 Tamże, s. 72.
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13. „ECHA KLASYCZNE” – WPŁYWOLODZY, KOMPARATYŚCI
I FUNKCJONALIŚCI

Związki literatury polskiej z literaturą antyczną (polegające w zasadzie na różnorakim
oddziaływaniu tej drugiej na pierwszą) od dawna były przedmiotem badań, prowadzo-
nych głównie przez filologów klasycznych. Postacią najbardziej zasłużoną dla tego
zagadnienia jest niewątpliwie profesor Tadeusz Sinko, autor rozpraw Poezja nowoła-
cińska w Polsce (1918), Echa klasyczne w literaturze polskiej. Dwanaście studiów
i szkiców (1923), Hellada i Roma w Polsce (1933), Refleksy Rzymu w poezji polskiej
(1913), Hellenizm Juliusza Słowackiego (1925), Mickiewicz i Antyk (1957) i wielu
innych książek oraz artykułów. Poprzednikami Sinki byli w tym zakresie między in-
nymi Ernest Groddeck (1762–1826, profesor Mickiewicza), Józef Przyborowski, Józef
Kallenbach, Jan Pawlikowski.

„Wpływologia” i „wpływolodzy” to określenia w zasadzie pejoratywne (wywodzą-
ce się z felietonu Adama Grzymały-Siedleckiego). Wpływolodzy ograniczali się więc
rzekomo do wyszukiwania, udowadniania, katalogowania wszelkich podobieństw,
zapożyczeń, „refleksów” (mity, motywy, fabuły, postaci, frazy, formy wierszowe, ryt-
mika, środki stylistyczne, tytuły). Ich celem nadrzędnym wydaje się kompleksowość
badań, a więc odkrywanie oddziaływania antyku na wszystkie epoki i na możliwie
szeroką reprezentację poetów, prozaików, dramatopisarzy, uczonych. Wpływy istotne,
niosące ideowe i estetyczne konsekwencje umieszczano na tej samej płaszczyźnie co
wpływy drugorzędne, inkrustatorskie. Wpływologia poddana została więc krytyce
między innymi przez Wacława Borowego176, Henryka Markiewicza177, jak i Stanisława
Stabryłę – najwybitniejszego kontynuatora prac Sinki178.

W zachodnioeuropejskiej refleksji teoretyczno- i historycznoliterackiej, a także
w Polsce badanie wpływów (nie tylko antycznych!) przyjmuje w XX wieku szerszą
nazwę komparatystyki, literaturoznawstwa porównawczego, literatury porównawczej
(Ph. Van Tieghem, René Wellek179). Jedną z najciekawszych z naszego punktu widze-
nia prac komparatystycznych dotyczących antyku jest książka George’a Higheta The
Classical Tradition. Greek and Roman Influences on Western Literature180. Rozprawa
budzi podziw z racji konsekwencji ukazania nieustannego wpływu i aktualności kla-
sycznego dziedzictwa we wszystkich epokach literackich, wszystkich rodzajach i ga-
tunkach, w różnych krajach, a także w obszarze różnych dyscyplin nauki (psychologia,
antropologia, teoria kultury). Klasyczna tradycja jest według Higheta nieomal niezbęd-

                                                
176 W. Borowy, O wpływach i zależnościach w literaturze, Kraków 1921.
177 H. Markiewicz, Stan i zadania literaturoznawstwa porównawczego w Polsce, „Slavia” XXXVI,

1967.
178 S. Stabryła, Z badań nad warsztatem komparatystycznym Tadeusza Sinki, „Eos” LIX, 1971; tegoż,

Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945–1975, Kraków
1983; tegoż, Hellada i Roma. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1976–1990, Kraków 1996.

179 Ph. Van Tieghem, La littérature comparée, Paris 1931; R. Wellek, Termin i istota literatury porów-
nawczej, przeł. A. Jaraczewski, w: Pojęcia i problemy wiedzy o literaturze, wyb. i wstęp H. Markiewicz,
Warszawa 1979; H. Markiewicz, Zakres i podział literaturoznawstwa porównawczego, „Ruch Literacki”
1969, nr 2; H. Janaszek-Ivanickova, O współczesnej polskiej komparatystyce literackiej, Warszawa 1980.

180 G. Highet, The Classical Tradition. Greek and Roman Influences on Western Literature, Oxford
1951.
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na, tak dla symbolistów, jak i awangardzistów (np. Joyce, Anouilh). Taka absolutyza-
cja grecko-rzymskich wpływów prowadzi chyba jednak także do powierzchowności
i marginalizacji sensu tych nawiązań.

Z racji badanego obszaru oraz uwagi przykładanej do poezji interesują nas zwłasz-
cza prace Tadeusza Sinki i jego ucznia – Stanisława Stabryły. Za zaletę prac Sinki
uważa Stabryła generalnie to, iż był on – jako komparatysta – jednak w znacznym
stopniu monografistą: studiował kompleksowo dorobek pisarzy (np. Wyspiańskiego)
w aspekcie wykładni wszelakich związków z literaturą i kulturą antyczną. Miał też
autor Hellady i Romy... umiejętność syntezowania badanych zjawisk:

Wartość tej książki Sinki [Hellada i Roma... – AK] polega właśnie na stworzeniu próby, i to
udanej – syntetycznego ujęcia zagadnienia związków naszej literatury wieku XIX i trzech pierw-
szych dziesięcioleci wieku XX z tematyką i motywami starożytnymi. Sinko starał się tu znaleźć
odpowiedź na dwa zasadnicze pytania: dlaczego zarówno poszczególni twórcy, jak i całe prądy
literackie ulegały w tak wielkim stopniu oddziaływaniu poezji i prozy antycznej oraz jak ten
wpływ literatury klasycznej odcisnął się w dziełach pisarzy polskich w omawianych okresach181.

Sinko w Helladzie i Romie... zastosował układ rozdziałów zgodny z diachronią
epok. Zaczyna więc od średniowiecza i renesansu (wstęp), jądro pracy (podobnie jak
u wspomnianego tu Higheta) stanowią pisarze romantyczni (rozdziały I–III), osobne
rozdziały mają Kraszewski (V: Rzymskie powieści Kraszewskiego), pozytywiści (VI:
Grecja pozytywistów), Młoda Polska (VII: Helleńskie wizje Młodej Polski), Dwudzie-
stolecie (VIII: W poszukiwaniu starych źródeł, IX: Pod znakiem Dionizosa). Nasze
zadowolenie budzić musi (abstrahując od widocznej jednak „katalogowości” ujęcia –
na niespełna 300 stronach omówione czy tylko wymienione zostały setki autorów
i utworów) próba szukania przez Sinkę nie tylko samego „tworzywa”, samych „tema-
tów”, „masek”, „kostiumów” greckich, ale funkcjonalnych konsekwencji tych recepcji
i nawiązań, umieszczanie ich w kontekście europejskich prądów, tendencji czy kon-
kretnych pisarzy współczesnych (nie tylko antycznych) oddziałujących na naszą lite-
raturę; daje też autor czasem wcale obszerne „monografie” poszczególnych utworów,
będących niejako pełnymi, bardzo twórczymi nawiązaniami (np. Prometeusz i Syzyf
Konopnickiej182). W rozdziale IV (Czciciele piękna) Sinko wywodzi „tęsknotę za kla-
sycznym pięknem” u Żmichowskiej, Faleńskiego czy Asnyka z parnasizmu francuskie-
go, który przedstawia na kilku stronach183, a więc odchodzi od ujęcia „katalogowego”
ku co prawda pobieżnym, ale istotnym spostrzeżeniom na temat powstawania i przeni-
kania tendencji neoklasycznych między literaturami nowożytnymi. Ciekawa jest też
w tym rozdziale uwaga o „dwóch Grecjach”: ta pierwsza Grecja to pseudohomerycka
i pseudowergiliańska – inspirowała ona np. romantyków; ta druga to „Grecja Antolo-
gii”, którą Sinko tak charakteryzuje za Louisem Bertrandem184: „fontanny, miejsca
cieniste, pałace i świątynie, urny i groby, puchary onyksowe i wieńce róż. Taką idyl-
liczną okolicę zamieszkują nimfy, zaskakiwane znienacka przez satyrów; pasterze

                                                
181 S. Stabryła, Hellada i Roma w Polsce Ludowej, dz.cyt., s. 22.
182 T. Sinko, Hellada i Roma w Polsce. Przegląd utworów na tematy klasyczne w literaturze polskiej

ostatniego stulecia, Lwów 1933, s. 207–212.
183 Tamże, s. 116–117, 138–141.
184 L. Bertrand, La Grece du soleil et des paysages, Paryż 1908.
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wygrywający melodie na fujarkach”185; także białe posągi, filozofowie i artyści. To
Grecja André Cheniera i parnasistów.

Dając dość szeroki przegląd antycznych inspiracji, Sinko pokazuje, iż odróżnia typy
„wpływów”. Pierwsze to takie, jak u Wyspiańskiego, którego twórczość jest co prawda
„szczytem oddziaływań antyku na literaturę polską”, ale pisarz ten nadaje antycznym
tematom, postaciom, mitom „piękno tak polskie i tak indywidualne, że [antyk] przestał
być antykiem”, a źródła zostały wręcz „zakopane”186. I drugie: nawiązania, które są
zetknięciem z „rzeczywistym światem klasycznym”, „poddaniem się jego działaniu”187.
W kontekście ukazywania właśnie tych ostatnich postaw padają w książce Sinki nazwy
prądów czy tendencji, takie jak neoklasycyzm, parnasizm, neohellenizm; pokazuje on
także kompleksowe i okresowe nasilanie się „mody” na pewne motywy, gatunki (Dio-
nizos, dytyramb), a więc stosuje ujęcie tematyczne czy mitograficzne.

Jeśli prześledzić dokładnie książkę Sinki pod kątem jego odkryć tendencji neokla-
sycznych w liryce XX wieku (a pamiętajmy, że Sinko na równi zajmuje się wszystkimi
rodzajami literackimi, jak i całym życiem literackim), to nie znajdziemy zbyt wielu
wskazówek czy zarysów „monograficznych” ewentualnych neoklasyków. Owszem,
sporo miejsca poświęca badacz Konopnickiej jako autorce Helleników (1886) oraz
Italii (1901). Ocenia ją surowo:

Właściwie żadnego z licznych jej utworów greckich nie możemy uznać za doskonały, bo
jedne z nich cierpią na brak konsekwencji w rozwinięciu problemów, które stanowią ich jądro
(Prometeusz, W porcie pirenejskim, Cytara Tymona), drugie banalizują motywy greckie, a
wszystkie niemal świadczą o małej znajomości Hellady i jej spraw. Wyjątek stanowi anakreontyk
o pracach Amora188.

Z rozdziału VIII, w którym Sinko pochyla się nad antycznymi inspiracjami przeło-
mu antymłodopolskiego oraz początkowego okresu niepodległej Polski (W poszukiwa-
niu starych źródeł dla nowego życia), nie dowiadujemy się niczego ani o poezji Mor-
stina, ani poetów jego kręgu. Jest za to obszerny podrozdział o Janie Nepomucenie
Millerze jako autorze Achillesa na marach (1918). Charakterystycznym przejawem
tropienia ech antycznych u każdego pisarza i za każdą cenę jest odkrywanie przez Sin-
kę znaczącej roli antyku u futurystów (np. Tytus Czyżewski, Śmierć Fauna, 1907) czy
w antologii Józef Piłsudski w poezji (Lublin 1924) (tam mamy porównanie marszałka
do Sfinksa przez Leona Rygiera – wiersz W obliczu Sfinksa). Przywołując tom Staffa
Uśmiechy godzin (1910), a szczególnie cykl Śladem stopy antycznej, Sinko za naczelną
funkcję antycznych inspiracji poety uznaje nie „kontemplację estetyczną”, ale „afirma-
cję życia”. Tak też interpretuje badacz Ruiny Palatynu, Horę tańczącą i Marka Aurele-
go. Zawód budzi interpretacja wykorzystania przez Staffa mitów w wierszach Kallipy-
gos, Faun podstarzały i Pani z Milo – badacz poprzestaje w zasadzie na konstatacji
budzenia posągów i ich uosobienia189 .

W rozdziale IX swej książki zatytułowanym Pod znakiem Dionizosa Sinko czyni
z mitu tego boga znak rozpoznawczy „poezji pierwszych lat Polski odrodzonej”. Autor
Hellady i Romy w Polsce za manifest nowej poezji (po 1918) uważa więc Czyhanie na

                                                
185 T. Sinko, Hellada i Roma w Polsce..., dz.cyt., s. 116.
186 Tamże, s. 322.
187 Tamże.
188 Tamże, s. 231.
189 Tamże, s. 297.
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Boga Tuwima, zaś kontynuacją tej „chwalby życia i rzeczywistości” mianuje Sokratesa
tańczącego (1923), jak i Wiosnę i wino (1919) oraz Wróble na dachu (1920) Wierzyń-
skiego. W ciągu tym umieszcza jeszcze Sinko mistrza skamandrytów – Leopolda
Staffa, Iwaszkiewicza z jego Dionizjami (1922) oraz Zygmunta Karskiego (Musujący
poranek, 1922). Wszystkie te tomy łączy mit Dionizyjski jako wieczny ideał afirmacji
życia.

Stanisław Stabryła, podejmując się (w swej pracy Hellada i Roma w Polsce Ludo-
wej) kontynuowania dzieła Sinki jako komparatysty i wpływologa, uznał metodę po-
przednika za niewystarczającą. Poddał więc ją ostrożnej krytyce (rozdział Badania,
poglądy, metody). Stabryła widzi zatem w dziele Sinki przede wszystkim metodę ge-
netyczną: „przegląd utworów na tematy klasyczne”, który ogranicza pracę głównie do
wynajdywania antycznych motywów, wskazywania antycznych źródeł konkretnych
nowożytnych utworów, ewentualnie do stwierdzania zgodności nawiązania z orygina-
łem (receptora ze źródłem). Dla Stabryły dominantą metodologiczną staje się zaś funk-
cjonalizm:

Będzie tu szło o odpowiedź na pytanie, w jaki sposób wątki czy motywy przejęte z antyku
poddane zostały inkorporacji w nowym utworze, w jaki sposób w nim funkcjonują i jaką wresz-
cie posiadają wymowę ideową i artystyczną w kontekście całej sytuacji historycznoliterackiej
okresu swego powstania. Od metody genetycznej, nastawionej niemal wyłącznie na wykrywanie
zależności między konkretnymi utworami literatury polskiej a ich wzorami antycznymi – prze-
szliśmy do metody funkcjonalnej, zmierzającej w ostatecznym rachunku poprzez analizę mate-
riału literackiego do ukazania roli kultury antycznej w świadomości polskich pisarzy współcze-
snych190.

Warstwa „komparatystyczno-rejestracyjna” jest więc dla Stabryły zaledwie punk-
tem wyjścia i podbudową. Opracował on następnie siatkę „sposobów przetwarzania
motywów” antycznych przez pisarzy. Wypada tu wyjaśnić, co rozumie Stabryła pod
pojęciem „motywów antycznych”; to motywy i tematy „przejęte z literatury, historii,
mitu, sztuki czy filozofii antycznej”. Dalej wymienia i charakteryzuje badacz owe
„sposoby przetwarzania”, funkcjonowania motywów. Są to:

● r e w o k a c j e  (określone elementy funkcjonują u receptora bez zasadniczej
zmiany w stosunku do pierwowzoru antycznego; ale nie są to proste powtórzenia (ko-
pie) – może mieć miejsce np. zmiana konwencji stylistycznej, gatunku, „sposobu my-
ślenia i przeżywania”, uwspółcześnienie, jak też „uformowanie własnej koncepcji da-
nego mitu”, ale w granicach ogólnych wyznaczonych przez pierwowzór);

● r e i n t e r p r e t a c j e  (temat-motyw jest już wyraźnie przetworzony – to „zasadni-
cza zmiana sensu czy wymowy przejętego z tradycji starożytnej motywu”, rewizja
przekazu antycznego zgodnie z własnymi „zamierzeniami ideowo-artystycznymi”, np.
przydawanie znaczenia „uniwersalnego, ogólnoludzkiego, ponadczasowego”. W ra-
mach reinterpretacji Stabryła wyróżnił dwa warianty: p o l e mi k ę  z pierwowzorem
oraz b u d o w ę  n o w e g o, c z ę s t o  n i e o c z e k i w a n e g o  z n a c z e n i a  na podłożu
tradycyjnym);

● p r e f i g u r a c j e  (relacja pomiędzy mitem czy innym motywem antycznym a je-
go współczesną realizacją ujawnia się „w postaci pewnego systemu analogii widocz-
nych w losach głównych bohaterów lub strukturze świata przedstawionego”; analogie

                                                
190 S. Stabryła, Hellada i Roma w Polsce Ludowej, dz.cyt., s. 23.
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te mogą być – dodaje Stabryła – czytelne nawet dla przeciętnego odbiorcy albo prze-
ciwnie – ujawni je dopiero krytyka czy sam autor);

● i n k r u s t a c j e  (rodzaj „ozdobników – metafor, aluzji, porównań, skojarzeń –
tworzących zewnętrzną stylistykę pewnej grupy utworów literackich”; Stabryła nie
wyjaśnia dokładniej tego sposobu, ale chodzi, jak widać, o występowanie motywów
i tematów antycznych w drugorzędnej roli w stosunku do głównego tematu czy innych,
np. stylistycznych, komponentów utworu)191.

Powyższe narzędzia badawcze stosuje Stabryła z powodzeniem w tej, jak i będącej
jej kontynuacją książce Hellada i Roma. Recepcja antyku w literaturze polskiej w la-
tach 1976–1990.

W rozdziale Klasyczna muza poezji. Od antyku do klasycyzmu monografii Hellada
i Roma w Polsce Ludowej Stabryła próbuje odnieść się – co dla nas szczególnie istotne
– do prób wyłonienia neoklasycznych nurtów (grup?) w liryce polskiej XX wieku.
Zaczyna od konstatacji faktu świadomej „klasycystycznej orientacji znacznej części
poetów współczesnych”, a więc sugeruje występowanie klasycyzmu jako poetyki im-
manentnej a może i sformułowanej, u wielu twórców. Następnie, powołując się na
prace Lichańskiego, Eliota, Kwiatkowskiego, Rymkiewicza (a więc zarówno badaczy
literatury, jak i samych „klasyków”), wskazuje na konieczność spełnienia kilku warun-
ków, by można było mówić o reprezentowaniu klasycystycznych tendencji czy nurtu,
a nie tylko o sięganiu po efektowne motywy. Owe „zdefiniowane zasady” to: „poczu-
cie tradycji i zakorzenienie w historii”, „spotęgowanie zmysłu historycznego”, przeko-
nanie o ciągłości kultury, szczególnie duża skłonność do „zagłębiania się w tematykę
antyczną”, zasada rygoru, „poetyckie równouprawnienie treści intelektualnych wyra-
żonych w sposób dyskursywny”, kult antyku i tradycji, „poetyka stylizacji”192.

Ważne jest spostrzeżenie Stabryły, iż antyk ma dla „klasyków” współczesnych po-
dwójne znaczenie funkcjonalne: inspirujące, jak i kreacyjne (zapożyczają coś, co samo
w sobie jest ciekawe, barwne, bogate, ale też na tym gruncie budują własne wizje przy-
szłości, nieoczekiwane interpretacje). Podkreślmy to ze wszech miar ważne stwierdze-
nie, bo właśnie rezygnacja z „kopiowania” czy opiewania na rzecz niekonwencjonal-
nego, nawet rewizjonistycznego podejścia do kodu i stylu ewokowanego przez utwór
poprzednika lub mit wydaje się nam jednym z głównych rysów nowego klasycyzmu,
zauważonych przez wielu badaczy.

Stabryła proponuje następnie pewien zarys rozwojowy klasycyzmu w Europie.
Przechodząc do zjawisk polskich, wymienia licznych przedstawicieli Młodej Polski.
Ich antyk to „wtórne odbicie inspiracji poezji parnasistów francuskich” (np. Rydel)
albo też „dekoracyjność antyku”. Ostrożnie ocenia Stabryła grupę „Museionu”, który
zdaniem badacza „odegrał pewną rolę”. Przechodząc do Dwudziestolecia, badacz pre-
zentuje opinie zasadniczo zgodne z ustaleniami Kwiatkowskiego (Poezja Jarosława
Iwaszkiewicza...), Głowińskiego (Poetyka Tuwima...), Rymkiewicza (Literatura polska
1918–1975, t. I, rozdział Skamander), których przytacza. Jak sam pisze, poeci Ska-
mandra wykazują w swej epoce „najbliższe związki z antykiem”, także silne „dążenia
klasycystyczne”193. Na dowód Stabryła wymienia nazwiska Lechonia, Wierzyńskiego,
Tuwima, Iwaszkiewicza, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Brandstaettera, Brauna.

                                                
191 Tamże, s. 22–25.
192 Tamże, s. 41.
193 Tamże, s. 53.
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W ślad za Sinką i Głowińskim eksponuje Stabryła inspirującą rolę mitu Dionizosa,
przechodząc tym samym od ujęć syntetycznych do tematycznych. Najbardziej zasta-
nawia nazwanie przez Stabryłę Kasyd Iwaszkiewicza „szczytem oddziaływań klasycz-
nych w przedwojennej poezji” tegoż (Kwiatkowski zwie je na przykład rimbaudow-
skimi i raczej nieklasycznymi), zaś w istotnie neoklasycznym Powrocie do Europy
znajduje tylko dwa nawiązania antyczne.

Kolejno Stabryła omawia tomy Wierzyńskiego (liczne motywy antyczne służą tam
zrazu afirmacji życia, potem ewokują nastrój przemijania i smutku), Lechonia, Słonim-
skiego, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (bliska parnasistowskiej poetyka, cykle epigra-
mów). Do „drugiego pokolenia Skamandra” zalicza Stabryła Jastruna (!) – w tomie
Spotkanie w czasie motywy antyczne są retrospekcją przeżyć wyniesionych ze szkolnej
lektury, zaś w tomie Strumień i milczenie świat współczesny znajduje ciekawe prefigu-
racje w antycznych mitach.

Wprawdzie używając cydzysłowu, Stabryła decyduje się powiedzieć też o „klasy-
cyzmie” kwadrygantów. Za dowód mają służyć dwa (!) wiersze Szenwalda (Kuchnia
mojej matki, Ku czci filologa), jeden Słobodnika (Iliada), jeden Dobrowolskiego (Ter-
mopile), a także jeden cykl Sebyły (Trzy mity). Dodaje do tego badacz twórczość Pawła
Hertza i Tadeusza Bocheńskiego, którzy „wielokrotnie sięgali” po motywy antyczne.

Dużo uwagi poświęca Stabryła Miłoszowi, ale mamy wrażenie, iż czyni to niejako
„pozamerytorycznie”, pod presją pozycji, jaką autor Ocalenia – noblista – zajmuje
w czasie pisania przez Stabryłę jego rozprawy. Jak twierdzi sam Stabryła, „funkcja
antyku w poezji Miłosza sprowadza się najczęściej [...] do instrumentalnego rewoko-
wania pewnych jednostkowych i zazwyczaj stosunkowo drobnych motywów” (inkru-
stacji). Przykłady to Książka z ruin, Kawiarnia (Ocalenie), Rodzina, Dziecię Europy,
Dwaj w Rzymie (Światło dzienne)194. Jako utwór będący znaczącym odwołaniem do
starożytności wymienia badacz Traktat moralny (Światło dzienne), czyli poemat mó-
wiący o „ziarnie stylu”, o obiektywizmie prawdy. Także w Przypomnieniu (Światło
dzienne) Grecja jest ważnym archetypem „wszystkich ludzkich spraw”, a nie tylko
ornamentem. Dochodzą do tego dwa utwory Miłosza z tomu Król Popiel i inne wier-
sze, „w całości zbudowane na motywach antycznych”; są to, zdaniem Stabryły, Portret
grecki oraz Heraklit. Oba to „mówiące portrety”, służące głębszemu, „trójwymiaro-
wemu” odczytywaniu historii i filozofii195.

Stabryła odkrywa, że wojna i okupacja nie przekreśliły – czego można by się spo-
dziewać – klasycyzujących tendencji w poezji polskiej, aczkolwiek antyk służył teraz
nowym potrzebom: na przykład mitologiczne centaury porównane są z hitlerowskimi
motocyklistami (Jastrun, Centaury, w: Godzina strzeżona). Także u innych poetów
postaci mityczne służą interpretacji współczesności (Świrszczyńska – Kasandra, Dzie-
cięcy Eros, Staff – Euterpe, Wenus, Nike z Samotraki, Weintraub – Apollo, Orfeusz,
Gajcy – Homer).

Reasumując: Stabryła przedstawia swą metodę badania inspiracji antycznych jako
skrzyżowanie kryterium funkcjonalnego z kryterium tematologicznym (odniesienia do
mitologii, historii, literatury, sztuki, filozofii greckiej i rzymskiej); aczkolwiek za
główny swój cel badacz uważa „określenie funkcji antyku w obrębie wymienionych

                                                
194 Tamże, s. 66–69.
195 Tamże, s. 70–71.
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kategorii tematycznych”196. Tak też – według klucza tematów – ułożone są kolejno
rozdziały jego rozprawy. Pozostając w kręgu szczegółowych badań tematycznych,
Stabryła nie podejmuje już próby szukania ogólnych tendencji czy nurtów klasycy-
stycznych w liryce powojennej.

* * *

W 1986 roku ukazała się rozprawa Wojciecha Stańczaka197, dotycząca „inspiracji an-
tykiem w polskiej literaturze współczesnej” i jako taka stanowiąca monografię „konku-
rencyjną” względem prac Stanisława Stabryły. Należy podkreślić, iż już we Wstępie
Stańczak ustawia swą metodę w opozycji do prac autora Hellady i Romy w Polsce Lu-
dowej, jak i książek Elżbiety Sarnowskiej198 oraz Władysława Madydy199. Stańczak
zwie rozprawy poprzedników porównywalnymi z „bibliografią rzeczową tematu”,
krytykuje je (zwłaszcza Stabryłę) za zbyt szeroki zakres (niepozostawiający miejsca
czy czasu na szersze porządkowanie poszczególnych motywów, badanie ich funkcji).
Sporządza nawet cały „protokół rozbieżności” między pracą Stabryły i swoją, z które-
go to zestawienia wyłaniają się cel i metoda Stańczaka, a mianowicie: staranne zebra-
nie i przebadanie wszystkich druków zwartych (tomików poetyckich z badanego okre-
su), a następnie spore przeselekcjonowanie utworów i skupienie się na ważniejszych
zdaniem autora rozprawy motywach, na szukaniu „tendencji rozwojowych” tych mo-
tywów („elementów”) w „różnych grupach tematycznych”, przy jednoczesnym unika-
niu kierowania się hierarchią (wielkością) nazwisk i dorobku autorów. Stańczak stwo-
rzył na użytek swej pracy ciekawy indeks motywów (umieszczony na końcu książki),
pozwalający poruszać się po tekście nie tylko drogą wywodu autorskiego, ale niejako
synchronicznie: tropem poszczególnych mitów, postaci, wydarzeń, rekwizytów, po-
chodzących z antyku grecko-rzymskiego i chrześcijańskiego. Jest też w pracy Stańcza-
ka indeks tomików (Bibliografia książek poetyckich podzielona na lata), które autor
znalazł i użył do badań. Słusznie więc nazywa Stańczak swą rozprawę „refleksją osob-
ną”, podzieloną na bloki tematyczne, które wyeksplikował on sam, dając – jak mówi –
„posłuch antykowi, gdy stawał się on dla poety «współpodmiotem» lirycznym –
w sensie formalnym, treści czy posłania wiersza”200. Te rozdziały to: De arte poetica,
Poeci wobec filozofii, Poezja patriotyczna, Ikar i Prometeusz, Poezja polityczna, Li-
ryczne labirynty samowiedzy, Poezja religijna (każdy rozdział ma znów po kilka te-
matycznych podrozdziałów). Jak widać, ujęcie Stańczaka jest głęboko selektywne,
autorskie, po części komparatystyczne.

Inaczej także niż Stabryła, Stańczak nie zajmuje się wcale badaniem nurtów
i tendencji neoklasycznych. Całkowicie obojętne jest mu też nagromadzenie tenden-
cji (motywów, mitów) o rodowodzie antycznym u danego autora – a to właśnie jest
dla nas podstawowym wyznacznikiem do wyodrębniania nurtu. Poza jego zaintere-
sowaniami pozostaje też literatura przedmiotu, a więc to, jak krytyka ustosunkowy-

                                                
196 Tamże, s. 76.
197 W. Stańczak, Antyk we współczesnej poezji polskiej (1956–1980), Wrocław 1986.
198 E. Sarnowska, Antyczne tworzywo współczesnej powieści (Twórczość Teodora Parnickiego), „Me-

ander” 1963, nr 2–3.
199 W. Madyda, Motywy antyczne w poezji Leopolda Staffa, Wrocław 1962.
200 W. Stańczak, Antyk we współczesnej poezji polskiej..., dz.cyt., s. 8.
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wała się do poszczególnych autorów i ich książek w kontekście klasycystycznych pro-
weniencji201.

Zbliżone do wyżej przedstawionych, lecz jednak inne cele przyświecają badaczom
toposu w literaturze. Dokonują oni zawężenia obszaru eksploracji do pewnego umow-
nego w gruncie rzeczy i za każdym razem inaczej wykorzystywanego systemu. Skom-
plikowaną ewolucję przeszło samo kluczowe pojęcie, od skonwencjonalizowanych
obrazów występujących w retoryce starożytnej przez mity po archetypy zakorzenione
w psychologii jednostek i społeczeństw. Szczególnie zainteresowana toposami była,
jak wiadomo, Sztuka Interpretacji, ale sięgają też po nie dziś na przykład zwolennicy
intertekstualności. Z naszego punktu widzenia interesująca jest praca zbiorowa (pod
redakcją Aliny Brodzkiej i Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz) Topika antyczna w lite-
raturze polskiej XX wieku202, gdzie poszczególni autorzy poświęcili rozprawy toposom
Księgi, Odysa, Orfeusza, Muzy, Duszyczki czy Eleusis203. W Słowie wstępnym Elż-
bieta Sarnowska-Temeriusz zgadza się z diagnozą m.in. Stabryły o nasileniu się związ-
ków literatury polskiej z antykiem w XX wieku, stawia też bliską nam hipotezę, iż te
zainteresowania pisarzy są wyrazem poszukiwania sposobów wyrazu dla aktualnej
ideowej rzeczywistości „niespokojnej Europy”204.

Śledzeniu mitów jako toposów poświęcona jest też rozprawa Michała Głowińskiego
Mity przebrane205, zaś teorię toposu systematyzowała niedawno Janina Abramow-
ska206.

Poszukiwanie i katalogowanie toposów u różnych autorów nie jest równoznaczne
z odkrywaniem nurtów czy nawet tendencji neoklasycznych (zwykle zresztą badacze
toposu zastrzegają się w tej sprawie i „uciekają” w rozważania tematyczne bądź języ-
kowe); podobnie jest z eksplorowaniem tematów antycznych w sposób zaprezentowa-
ny przez Stabryłę czy Stańczaka – idzie ono w poprzek nurtów i epok. A jednak bo-
gactwo antycznej topiki czy szczególny sposób jej wykorzystania w utworach mogą
stanowić komponenty neoklasyczne u konkretnych autorów, odgrywać istotną rolę
w dialogu (grze), stylizacji, także jako rekwizyt indywidualizujący pisarza. Może być
też topika częścią neoklasycznego programu, jak w przypadku Jarosława Marka Rym-

                                                
201 Na marginesie należy zgłosić zastrzeżenia co do rzetelności triumfalistycznych deklaracji Stańczaka

w kwestii „dokonania autopsji wszystkich druków zwartych (tomiki poetyckie) z interesującego mnie
okresu” (s. 10). Podkreśla on ogrom dokonanej pracy i udział w niej różnych życzliwych osób. Doprowa-
dziło go to do wybrania 157 książek pióra 82 autorów. Jak mogło się zatem zdarzyć, iż w Bibliografii
tomików... pod rokiem 1975 jest Jarosław Markiewicz, a nie ma na przykład Próby obywatelstwa Krzyszto-
fa Lisowskiego (poeta był oceniany jako neoklasycysta)? To samo można powiedzieć o latach 1977 i 1979
i braku kolejnych książek Lisowskiego, o braku pod datą 1976 Andrzeja Kaliszewskiego i jego Popiołu,
książki pełnej poszukiwanych „motywów”, czy o braku w Bibliografii... Bohdana Zadury (W krajobrazie
z amfor, Pożegnanie Ostendy).

202 Topika antyczna w literaturze polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, E. Sarnowska-Temeriusz, Wro-
cław–Warszawa–Kraków 1992.

203 Jest też odbiegający metodologicznie od pozostałych tekstów i bardziej „monograficzny” esej Jacka
Brzozowskiego pt. Antyk Herberta.

204 Topika antyczna w literaturze polskiej XX wieku, dz.cyt., s. 11.
205 M. Głowiński, Mity przebrane. Dionizos, Narcyz, Prometeusz, Marchołt, Labirynt, Kraków 1990.
206 J. Abramowska, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich, w: Teoretycznoliterackie te-

maty i problemy, red. J. Sławiński, Wrocław 1986. Najsłynniejsza praca na temat toposu to oczywiście E.R.
Curtiusa, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern 1954. Polski przekł.: Literatura europej-
ska i łacińskie średniowiecze, Kraków 1996; skrót: Literatura europejska (1947), w: Współczesna teoria
badań literackich za granicą, opr. H. Markiewicz, t. II, Kraków 1976 (przeł. J. Błoński).
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kiewicza. Dlatego do zagadnień toposu będziemy wracać w „monograficznych” roz-
działach naszej książki.

14. ORIENTACJA „APELU DO TRADYCJI” WEDŁUG JANUSZA
SŁAWIŃSKIEGO

Jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich teoretyków literackich i krytyków,
Janusz Sławiński, opracował własną siatkę „orientacji poetyckich”, składających się na
dokonania polskiej liryki po roku 1956 (publikacja ukazała się w roku 1965207).
W przeciwieństwie do Jerzego Kwiatkowskiego (Wizja przeciw równaniu) Sławiński
widzi wspólny mianownik poodwilżowej liryki w „awangardowym wzorcu poetyc-
kim”, któremu patronuje Przyboś. Następnie wyodrębnia i opisuje cztery – jak je na-
zywa, podkreślając ich otwartość – „orientacje”, na jakie można pogrupować poetów,
przy czym, jak zastrzega się na końcu rozprawy, są to „pola” przenikające się, krzyżu-
jące, skutkiem czego występują indywidualne poetyki, będące „miejscami przecięcia”
kilku orientacji, zaś niemieszczące się w jednej konkretnej (np. Grochowiak).

Orientacje wyłonione przez Sławińskiego to: poetycka moralistyka, poezja lingwi-
styczna, poezja „wyzwolonej wyobraźni”, apel do tradycji. Zaskakuje pierwsza, której
przywódcą i jedynym omówionym reprezentantem jest Różewicz, zarazem twórca
„retoryki bezradności”. Przejdziemy teraz do omówienia orientacji ostatniej, bo to ona
jest w gruncie rzeczy emanacją nowoczesnego klasycyzmu. Tu umieszcza badacz Her-
berta, Sitę oraz Rymkiewicza. Orientacja owa to reakcja na nowatorstwa awangardy
(spod znaku Przybosia), dla której tradycja była głównym niebezpieczeństwem i ha-
mulcem rozwoju.

„Dzisiejsze pojmowanie historii”, „wrażliwość moralna współczesnego człowieka”,
„stosunek do stereotypów wyobraźni narodowej”, „ustawiczne przywoływanie znaków
i symboli tradycji kulturalnej”, „nasycenie utworów aluzjami”, „odwołaniami do two-
rów sztuki”, „wzorów fabularnych, postaci literackich i mitologicznych, kanonizowa-
nych motywów i stylów”208 – oto niezwykle systematycznie zaprezentowane składniki
dykcji, którą Sławiński zwie „apelem”, czyli widzi w tej poetyce postulat sprawdzania,
rewaloryzowania tradycji, patrzenia na nią poprzez problemy teraźniejszości, ale też
potrzebę interpretowania współczesności poprzez język tradycji.

Nowy klasycyzm (Sławiński nie używa tego terminu, ale charakteryzuje w gruncie
rzeczy pod inną nazwą ten właśnie nurt) jest więc tylko i aż poezją kultury, „kodu kul-
turowego”, jak ją nazywamy w tej książce; inne znane z dawnych poetyk klasycystycz-
nych nakazy nie mają już, jak widać, dawnej mocy i atrakcyjności u poetów kształtują-
cych po 1956 roku obraz naszej poezji.

A jednak wyodrębnia Sławiński w ramach „apelu do tradycji” podgrupę tych, któ-
rzy ów apel rozumieją „bardziej technicznie”, uprawiają „sztukę poetyckiej stylizacji

                                                
207 J. Sławiński, Próba porządkowania doświadczeń. Nowatorskie przedsięwzięcia poezji polskiej

w latach ostatnich, w: Z problemów literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, Z. Żabicki, t. 3: Litera-
tura Polski Ludowej, Warszawa 1965.

208 Tamże, s. 276.
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i pastiszu”. To oczywiście Jerzy S. Sito i Jarosław Marek Rymkiewicz, których działa-
nia na polu „rekonstruowania polskiej tradycji poetyckiej” Sławiński ocenia wysoko.

W zakończeniu rozprawy autor dokonuje ciekawego podziału naszej tradycji po-
etyckiej z perspektywy XX wieku. Zamiast znanego sporu romantyzmu z klasycyzmem
proponuje podział na blok romantyczny oraz „blok tradycji nieromantycznej”. U pod-
staw tego rozumowania leży konstatacja faktu długoletniego zmonopolizowania naszej
poezji przez romantyzm, co spowodowało zamrożenie wszystkich innych „złóż dzie-
dzictwa poetyckiego”, ale skonsolidowanie ich w opozycji. Awangarda, zdaniem Sła-
wińskiego, była siłą, która dokonała skutecznego rozrachunku z romantyzmem i otwo-
rzyła drogę owej innej – nie tylko awangardowej – świadomości poetyckiej, stanowią-
cej sumę tak klasycystycznej ody, sentymentalno-rokokowej sielanki, poezji Norwida,
jak i angielskich poetów metafizycznych (dodajmy też twórców polskiego baroku). Do
tego wszystkiego nawiązuje liryka „apelu do tradycji”, tj. liryka „nieromantyczna”.
Rozumiemy więc teraz, dlaczego Sławiński tak ostrożnie używa terminu „neoklasy-
cyzm”, opisując jednak w gruncie rzeczy jego szanse i dokonania.

15. NOWE SZATY KLASYKÓW, CZYLI KRYPTOPROGRAMY
„WSPÓŁCZESNOŚCI” WEDŁUG JERZEGO KWIATKOWSKIEGO

Pokolenie „Współczesności” (’56) to – podobnie jak przedwojenny Skamander – grupa
talentów i indywidualności. Programem była w zasadzie bezprogramowość. Nie zmie-
nia tego faktu zamieszczenie w drugim numerze „Współczesności” tekstu Romana
Śliwonika, pt. Zamiast manifestu (była tam mowa m.in. o służbie, odnowie oraz budo-
waniu socjalizmu) ani druk w numerze dziewiątym „programu” autorstwa Leszka
Szymańskiego, pt. Zadania młodych twórców, również utrzymanego w tonacji pań-
stwowotwórczej209. Teksty te, podobnie jak „programowy” wiersz Śliwonika My, nie
oddają charakteru twórczości uprawianej przez czołówkę pokolenia, biegnącej – poza
tym – bardzo różnymi, trudnymi do połączenia, torami.

Warto też przypomnieć, że to nie publikacje we „Współczesności”, ale rozkładówka
pt. Prapremiera pięciu poetów w krakowskim „Życiu Literackim” (zawierająca obok
wierszy słynne rekomendacje uznanych krytyków; 1955, nr 50) oraz kolumny
w „Nowej Kulturze” (1955, nr 30) stanowiły prawdziwe i reprezentatywne wejście na
scenę nowej orientacji poetów.

„Współczesność” winna więc być postrzegana raczej jako silna grupa sytuacyjna,
zespół niezwykle indywidualnych talentów, swoisty antysocrealizm, ukonstytuowany
wokół przeświadczenia, iż najważniejsza jest wolność poszukiwań, a najlepszy pro-
gram to brak programu, jako ograniczającej doktryny estetyczno-politycznej. W tej
sytuacji rolę programotwórców, a właściwie interpretatorów-poszukiwaczy zbiorowej
poetyki zaczęli odgrywać krytycy towarzyszący, spośród których największe zasługi
ma Jerzy Kwiatkowski. Swoistym „trzęsieniem ziemi” był jego obszerny szkic Wizja

                                                
209 Na temat okoliczności powstania „Współczesności” oraz jej programów por. M. Chrzanowski, Ob-

licze „Współczesności”, Warszawa 1987.
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przeciw równaniu. Nowa walka romantyków z klasykami, który sytuował pokolenie na
przedłużeniu fundamentalnych dla naszej literatury sporów, ale też nadawał tym spo-
rom zaskakujące konotacje210.

Kwiatkowski zaczyna Wizję przeciw równaniu... od przypomnienia z pozoru apro-
batywnych wypowiedzi Tadeusz Peipera (w okresie międzywojennym) na temat klasy-
cyzmu. Wnioski z tych wypowiedzi oraz własna ocena stanu poezji polskiej anno do-
mini 1958 skłaniają następnie krytyka do daleko idącej diagnozy: awangarda i jej na-
śladowcy to klasycyści.

Racjonalistyczna ortodoksja, intelektualna koncepcja poezji, nietolerancyjna normatywność,
wyrugowanie fantazji i ograniczenie uczucia – oto elementy, które z łatwością pozwalają włą-
czyć w nurt prądów klasycystycznych twórczość trzech znakomitych poetów: T. Peipera, J.
Przybosia, T. Różewicza, a także twórczość trzech plejad otaczających te nazwiska211.

Kwiatkowski „dopasowuje” nieco „na siłę” lata pięćdziesiąte do słynnej sinusoidy
Krzyżanowskiego – jest to etap klasycystyczny, ale już zstępujący (szczyt stanowiła
Awangarda Krakowska!). Dalej krytyk rozpatruje różnice między poetykami Peipera
i Przybosia, odkrywając przed nami klasycystyczny wspólny mianownik, którym jest
„duch powierzchownego optymizmu filozoficznego, obcość wobec zagadnień metafi-
zycznego tragizmu i problematyki moralnej, ignorujący zło i brzydotę świata este-
tyzm”. Jednocześnie Kwiatkowski zauważa u Przybosia duży ładunek patosu – a więc
dodatkową cechę ważną u klasycystów.

Idąc tym tokiem rozumowania, krytyk punktuje następnie „pięć wad współczesnego
klasycyzmu” (który, jak stwierdziliśmy, jest według niego w gruncie rzeczy postawan-
gardą):

● skłonność do konwencjonalizacji,
● skłonność do autonomizacji,
● skłonność do antyestetycznej monotonii,
● skłonność do sztuczności metaforycznej,
● skłonność do „słownej igraszki” („poezji smaczkowej”).
Co ciekawe, wyodrębnia też Kwiatkowski zaraz tzw. drugą klasycystyczną szkołę

pod egidą Różewicza. I tu znów zaskoczenie: Różewiczowski sposób pisania w epoce
po Auschwitz, zwany zwykle – także przez samego poetę – „poetyką ściśniętego gar-
dła” czy „nauką mówienia” – krytyk nazywa „klasycystycznym wariantem relacji
o wojnie”; to następny (po Peiperowsko-Przybosiowskim) etap rozwoju poezji empi-
rycznej i racjonalistycznej. Ostatecznie Kwiatkowski zwie Różewicza „moralistą” (!)
i „dojrzałym klasykiem” (!). Różewicz dorobił się też zdaniem autora Wizji... „legionu
uczniów”, i to uczniów „powierzchownych, naiwnych, niepoetyckich, skonwencjonali-
zowanych”.

W rejonach Różewiczowskiej szkoły widzi zrazu Kwiatkowski i Zbigniewa Her-
berta, który „przyszedł na świat w zbroi podwójnego klasycyzmu: tego antycznego
i tego awangardowo-Różewiczowskiego”. Ostatecznie jednak autor Napisu poszedł
własną drogą.

                                                
210 J. Kwiatkowski, Wizja przeciw równaniu. Nowa walka romantyków z klasykami, „Życie Literackie”

1958, nr 3.
211 Tamże.
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Krytyka nieprzyszłościowego klasycyzmu była oczywiście dla Kwiatkowskiego
tylko punktem wyjścia do zawartej w następnych częściach obszernego artykułu apo-
logii nowego romantyzmu, czyli poezji „wizji”, wyobraźni, poezji wolnej, która ma
szansę stać się prawdziwą awangardą drugiej połowy stulecia. Poezję intelektualną
zastąpi w niej liryka emocjonalna, ekspresjonistyczna, surrealna wreszcie; liryka pełna
symbolu, baśni, melodyjności. Tym, co łączy ją z rzeczywistością, jest „idealizm po-
etycki” (niestety Kwiatkowski nie wyjaśnia tej dziwnej tezy). Reprezentanci (liderzy)
owego romantyzmu to Harasymowicz, Nowak, Czycz, Bursa (te nazwiska Kwiatkow-
ski wymienia i omawia twórczość tychże autorów). Mniej przychylnie odnosi się do
Drozdowskiego, bo poprzez „poezję tyrtejską” schronił się on w publicystykę, a także
do Szymborskiej, która z kolei „chroni się w koncept”, a jej poezja jest „ograniczona
do dwóch wymiarów”.

Artykuł kończy się wielkim maestoso: „Rodzi się liryka nowa i inna od poprzedniej
[...] liryka wielkiej przygody, karnawał wyobraźni”.

Zastanawiamy się dziś, jak możliwe było przyjęcie i udowodnienie tak ryzykownej,
by nie rzec: wadliwej, hipotezy o klasycyzmie Awangardy Krakowskiej i Różewicza?
(Wątek mianowania nowych romantyków pozostawimy już bez komentarza, jako wy-
kraczający poza temat niniejszej książki.) Wydaje się, że „błąd” polega na arbitralnym,
jednostronnym zawężeniu „warunku koniecznego” do zaklasyfikowania programu czy
twórczości do nurtów klasycznych: Kwiatkowskiemu wystarczy awangardowy kon-
struktywizm oraz chłód uczuciowy, by zidentyfikować klasyków. Poza obszarem uwa-
gi zostawia istotniejsze aspekty: aprobatywny i selektywny stosunek do tradycji, obec-
ność szczególnej topiki, kodu kulturowego, poszukiwanie „prawd głębinowych”,
aspekt moralizatorski. Awangarda miała w miejscu tych wartości: „nową estetykę”,
kult techniki oraz przyszłości, postęp społeczny, fascynację językiem massmediów,
a nawet Arkadię socjalizmu, która zajęła miejsce „białego Rzymu”. Kwiatkowski zda-
wał się te zasadnicze różnice przemilczać.

Trudno się dziwić, iż Wizja... od razu spotkała się z ostrymi polemikami. I tak Wło-
dzimierz Maciąg zakwestionował metodologiczne fundamenty, to jest odwołanie się do
nadprądów. „Życie poezji nie mieści się od pewnego czasu w żadnym z teoretycznych
schematów” – pisał. Zarzucał też błąd logiczny, polegający na wykazywaniu u awan-
gardzistów „racjonalistycznej postawy” – oni byli raczej żywiołowi i burzycielscy212.

Bardziej jeszcze kompleksowe zarzuty wysunął Michał Głowiński. Stwierdził mia-
nowicie, że „awangarda w istocie nie ma nic wspólnego z klasycyzmem”, że Peiper
nadawał „klasycyzmowi” znaczenie metaforyczne, zawężone, że były to dla niego
wszystkie prądy, „które rezygnowały z natrętnego emocjonalizmu”213 (por. wyżej,
rozdział 7 o Peiperze). Jak słusznie zauważał Głowiński, klasycyzm ma zawsze „re-
spekt dla rzeczywistości”, honoruje jej prawidłowości, jego domeną jest opisowość.
Zaś poeta awangardy jest w swej teorii, ale i przeważnie w praktyce „twórcą nowych
rzeczywistości”. Pokpiwa też krytyk z proklamacji odrodzenia się romantyzmu, który
sam ma za postawę „anachroniczną”, „ględzenie o duszy”. Najciekawszy wydaje się
ten wątek jego rozważań, w którym protestuje przeciw stawianiu znaku równości (co
czynił Kwiatkowski) między wizją a emocją. „Równania mogą być wizją!” – ripostuje
Kwiatkowskiemu. Zaskakujące jest też – zwłaszcza z naszego punktu widzenia – za-

                                                
212 W. Maciąg, Kwiatkowskiego próba teorii, „Życie Literackie” 1958, nr 3.
213 M. Głowiński, Awangarda i mity romantyczne, „Życie Literackie” 1958, nr 6.
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kończenie polemiki: Głowiński deklaruje, iż gdyby w 1958 roku nastąpił rzeczywisty
spór romantyzmu z klasycyzmem, to „wolałby przegrać z rzekomym klasycyzmem niż
wygrać z anachronicznym romantyzmem”!

Niezależnie od wątpliwości, jakie budził i nadal budzi kryptoprogram Kwiatkow-
skiego Wizja przeciw równaniu..., trudno odmówić temu tekstowi imponującej wizji
krytyka, głęboko obserwującego i przeżywającego dokonania pokolenia, do którego
zresztą wiekowo przynależał. Kwiatkowski jest niewątpliwie jednym z najwnikliw-
szych badaczy dokonań „Współczesności”, czego dowodem jest choćby wielokrotnie
wznawiany tom artykułów Klucze do wyobraźni (zawierający między innymi słynny
tekst o Herbercie) czy Notatki o poezji i krytyce. Właśnie w pierwszej z wymienionych
książek pomieścił krytyk artykuł Młoda poezja polska (1956–1959), gdzie raz jeszcze
mierzy się z zadaniem typizacji liryki „Współczesności”, jak ją umownie nazywamy.
Choć tekst kończy się konkluzją, iż: „Ideał estetyczny lat 1956–? wywodzi się z ducha
romantyzmu (poetyk ekspresji) i kreacjonizmu”214, to Kwiatkowski zmodyfikował tu
nieco swe spojrzenie, znane z Wizji... Opisu pokolenia radzi teraz dokonywać na
dwóch przecinających się płaszczyznach: indywidualności oraz poetyk. Te drugie ja-
wią się w tekście w sposób dość zagmatwany. Wyznaczają je zatem „dwa główne ele-
menty”: słowo i wyobraźnia, stanowiące punkt wyjścia do lingwizmu oraz nadreali-
zmu, jako dwóch krańcowych biegunów. Patronują im odpowiednio: Białoszewski
oraz Harasymowicz. Mówi też Kwiatkowski o „nowej awangardzie słowa”, „nowej
szkole wyobraźni” (między innymi Bryll, Stachura, Stecewicz, Bogdała, Czychowski),
wyróżnia „dwa eklektyzmy” (tradycjonalistyczno-stylizatorski i różewiczowsko-posta-
wangardowo-retoryczny), sam nadrealizm stopniuje (wizjonerzy, intelektualiści, ba-
śniotwórcy, „realiści”). Nie wchodząc głębiej w te dość niejasne typizacje (wykracza to
poza przedmiot naszych badań), poprzestajemy na stwierdzeniu, iż w tym rozpoznaniu
młodej poezji „klasycyzm” właściwie całkiem zniknął z pola widzenia Kwiatkowskie-
go, rozpłynął się w poetykach indywidualnych, także romantyzm zatomizował się na
wiele tendencji, kreacjonistycznych, nadrealistycznych, lingwistycznych. Omawiając
„indywidualności”, Kwiatkowski zwie Herberta „poetą intelektu”, który „przełamuje
klasyczny pancerz” ironią, baśnią, pastiszem, czym uwalnia się zarazem od patronatu
Różewicza. Tutaj też przedstawił krytyk cztery – by użyć metafory z tytułu całego
tomu – „klucze” do odczytania liryki Herberta, to jest: tragizm heroiczny, dyskrecja
wyrazu, pasja moralisty, sceptycyzm filozoficzny. Dodał też inne trzy wyznaczniki:
dużą rolę „akcesoriów należących do świata antycznego”, tematykę filozoficzną, ale
też „obcą dążeniom ku jednoznaczności silną tendencję alegoryczno-meta-
foryzacyjną”215. Pamiętajmy, iż Kwiatkowski definiował poetykę Herberta w 1958
roku, na podstawie dwóch pierwszych tomów. A jednak generalnie dobrze pasuje ta
charakterystyka do tego, co określało odrębność tej poezji w następnych latach, a co
składa się, może poza ostatnim punktem, na paradygmat neoklasycyzmu polskiego
2. poł. XX wieku.

                                                
214 J. Kwiatkowski, Młoda poezja polska (1956–1959), w: tegoż, Klucze do wyobraźni, Kraków 1973,

s. 94 (tekst pochodzi z roku 1959).
215 Tamże, s. 73.
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16. POETA W SZKOLE STYLU (KRYPTOPROGRAMY ZYGMUNTA
KUBIAKA)

Zygmunt Kubiak jest jednym z największych zwolenników tezy o żywotności
i kulturowo-literackiej atrakcyjności neoklasycyzmu.

Kubiak to przede wszystkim wielki erudyta, badacz i propagator antyku216 jako
skarbnicy wzorów, jego zdaniem często prześcigających funkcjonalnością, nowocze-
snością (!) i siłą wyrazu dokonania awangardy. W tej ostatniej widzi badacz raczej
dziedzictwo romantyzmu – jego koncepcje wiążą się więc wprost z teoriami przemien-
nych nadprądów.

Jedną z fundamentalnych dla refleksji nad XX-wiecznym klasycyzmem książek jest
wydany w 1969 roku tom esejów i artykułów Kubiaka Wędrówki po stuleciach217

(mający właściwie charakter kryptomanifestu neoklasycznego). Tamże w eseju Zra-
niony jastrząb Kubiak określa wiek XX jako ten, który – jako całość – nie kontynuuje
literatury romantycznej. Ona „pojmowała wszystko zbyt dosłownie”, chciała „przekro-
czyć człowieka” i samą siebie, przepalić wizjami świat. Jej XX-wieczne kontynuacje
(tu Kubiak wymienia jako przykład surrealizm) okazywały się tylko „błazeństwem”.
Natomiast z antyku i klasycyzmu poezja XX wieku wzięła zdaniem Kubiaka: „suche
pisanie”, styl rzeczowy, dążność do komunikatu, zwięzłość, a nawet (co w pierwszej
chwili zaskakuje) zamiłowanie do prozaizacji języka.

Pisarze współcześni, ci najlepsi, przeważnie przemawiają jakby przez zaciśnięte zęby. Jakby
należało mówić tylko mową najbardziej surową, najściślej obwarowaną. Jakby grzechem było
poddanie się nurtowi słów albo nurtowi wizji. Jeśli ukazują wizję, są to przeważnie tylko „stosy
potrzaskanych obrazów” – heaps of broken images – jak w Ziemi jałowej Eliota218.

Kubiak nazywa to „nowoczesnym dążeniem do nowego klasycyzmu” (esej Do-
świadczenie greckie).

Dziedzictwo klasycyzmu jawi się więc u Kubiaka jako krok w przód – a nie wstecz
czy dreptanie w miejscu – w stosunku do wielu z pozoru nowoczesnych tendencji. Jako
przykład takiego pisania daje Kubiak słynne epitafium W.H. Audena poświęcone W.B.
Yeatsowi:

Umarł wśród martwej zimy.
Strumienie były zmarznięte, lotniska prawie puste,
Śnieg zniekształcał pomniki;
Rtęć opadała w czeluść umierającego dnia.
O, wszystkie instrumenty zgodne są co do tego,
Że dzień jego śmierci był ciemnym, zimnym dniem.

                                                
216 Jest autorem m.in.: Muza grecka (1960), Muza rzymska (1966), Przestrzeń dzieł wiecznych (1993),

Kawafis Aleksandryjczyk (1995), Brewiarz Europejczyka (1998), Mitologia Greków i Rzymian (1997),
Piękno i gorycz Europy. Dzieje Greków i Rzymian (Warszawa 2003).

217 Z. Kubiak, Wędrówki po stuleciach, Kraków 1969. Nie bez znaczenia jest fakt, iż ta niewielka ksią-
żeczka ukazała się, w 1969 roku, w wydawnictwie ZNAK w Krakowie. Kubiak w okresie stalinowskim został
usunięty z Uniwersytetu Warszawskiego (1952), a jego poglądy dotyczące siły kultury grecko-rzymskiej
i judeochrześcijańskiej układały się wyraźnie w atrakcyjny system duchowy, alternatywny wobec obowiązują-
cej wówczas poprawności politycznej i dialektyczno-materialistycznego postrzegania kultury.

218 Tamże, s. 159.
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W eseju Doświadczenie greckie Kubiak opisuje bardziej szczegółowo fakt, którego
on sam jest jednym z promotorów: wiek XX przyniósł wzrost i pogłębienie zaintereso-
wania grecko-rzymskim dziedzictwem. Spogląda się na nie nadal poprzez pryzmat
Homera i Sofoklesa, ale także – to nowum w stosunku do wcześniejszych stuleci –
poprzez oryginalność Antologii Palatyńskiej, epoki hellenistycznych czy nowożytnych
poetów greckich (jak Kawafis i Seferis), którzy są „najbardziej bezpośrednią” i kom-
petentną kontynuacją „greckiego natchnienia”.

Liczne inne eseje czy przekłady Kubiaka pokazują dowodnie, że zjawisko klasycy-
zmu ma swój nowy, głębszy XX-wieczny wymiar, tak językowy, topiczny, jak i ak-
sjologiczny czy historiozoficzny. Zwłaszcza ten ostatni aspekt wydaje się badaczowi
bardzo ważny. Kubiak nazywa bowiem tendencje nowoklasycystyczne nie nawiąza-
niem, ale – szeroko – „grecką miarą”:

podejmując problem klasycyzmu, problemy dyscypliny artystycznej, Europa dzisiejsza, znowu,
po raz któryś już z rzędu, wraca do swoich źródeł, do tradycji greckiej, żeby swoje doświadcze-
nia z tamtym, greckim doświadczeniem, z grecką miarą skonfrontować219.

W zakończeniu eseju Kubiak zmienia się na chwilę w futurologa i wysnuwa przy-
puszczenie, że właśnie „takie formy literatury współczesnej” jak u owych greckich
neoklasyków (mające wielki horyzont historyczny, antropologiczny, charakteryzujące
się artystyczną dyscypliną – AK) „przetrwają i przenikną do XXI wieku”.

Bardzo głębokie jest spostrzeżenie Kubiaka, iż „w epoce, gdy ludzkość będzie
oglądać swoje dzieje w sposób coraz bardziej globalny”220, właśnie takie całościowe,
obiektywne, odwołujące się do uniwersalnego kodu (okr. – AK) utwory będą bardziej
na miarę tych nowych czasów niż jakiekolwiek inne.

Rozwinięcie powyższych refleksji zawarł Kubiak w wydanej kilka lat później
Szkole stylu221. Znalazły się tam ciekawe uwagi dotyczące poezji najnowszej w kontek-
ście kategorii mimesis (rozdział Mimesis czy poesis): poezja nie ma być ani zwykłym
„naśladowaniem rzeczywistości”, ani „kreacją” – to wgląd w głębszą warstwę rzeczy-
wistości, nie tę, którą widzimy na co dzień oczami „śpieszącego się przechodnia”,
a więc „pogłębione mimesis”222.

W tomie pojawia się też bardzo ważny synonim nowego klasycyzmu: „poezja my-
śli”. Wzorem poetów takich jak Robert Browning czy Konstantinos Kawafis należy
wybierać „formę eseju poetyckiego”, „monolog dramatyczny”, „zwięzłość”. W Polsce
prekursorem takiego postrzegania liryki jest według Kubiaka jego ulubiony poeta –
Norwid, który tymi cechami właśnie odróżnia się od romantyków, do których grona
z racji pokoleniowych jest zbyt bezkrytycznie wpisywany. Rozwijając definicję „poezji
myśli”, Kubiak pisze: „Takie poematy są jak gdyby skondensowanymi powieściami;
wyczuwa się w tych utworach przekonanie, że poezja powinna różnić się od prozy
przede wszystkim większą intensywnością: ściślejszą kompozycją, ostrzejszą precyzją
myśli, kondensacją środków artystycznych”223.

                                                
219 Tamże, s. 176.
220 Tamże, s. 182.
221 Z. Kubiak, Szkoła stylu. Eseje o tradycji poezji europejskiej, Warszawa 1972.
222 Tamże, s. 54.
223 Tamże, s. 211.
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W wydanym w 1993 roku tomie Przestrzeń dzieł wiecznych autor Wędrówki po
stuleciach zwraca uwagę na kolejny (filozoficzno-psychologiczny) aspekt i na kolejną
przewagę literatury klasycystycznej, godną naśladowania przez współczesnych po-
etów: idzie o potrzebę równowagi ducha, stoicyzm, unikanie rozpaczy i ulotnych emo-
cji, mimo iż czasy współczesne takim stanom sprzyjają. Właśnie klasyczna tradycja
podsuwa znów antidotum na te czasy i na histerię sztuki. Antidotum, które zarazem jest
wyzwaniem:

Jest to literatura nie rozdzierająca szat i nie rozbijająca form, albowiem kultura ta opiera się
na uznaniu pewnej podstawowej samotności człowieka, na pogodzeniu się z tą samotnością. Jak
najmniej oczekiwać od innych, jak najmniej mieć pretensji do ludzi, a jak najwięcej wymagać od
samego siebie – taka jest zasada głoszona przez całą filozofię antyczną. To jest też podstawa
sztuki klasycznej. Literatura antyczna jest wolna od lamentu artystów nad własną niedolą. I wła-
śnie dlatego to, co mówi ona o ludzkim cierpieniu, jest tak przejmujące, tak dotykalne, tak uni-
wersalne. Spokojne, ujęte w niewzruszone wiersze. Spokój, którego wszyscy ludzie łakną, w tra-
dycji greckiej i rzymskiej pojmowany jest jako coś, co zostało człowiekowi nie dane, ale zada-
ne224.

Zawarte w tekstach Kubiaka dyrektywy kierowane do współczesnych poetów ukła-
dają się w całkiem spójny program neoklasycyzmu otwartego nie ku przeszłości, ale
przede wszystkim ku przyszłości. Punkty takie jak „suche pisanie”, „poezja myśli”,
„pogłębione mimesis”, nowy stoicyzm, przełamywanie tradycją poczucia samotności
i cierpienia znajdujemy w wielu poetykach immanentnych twórców, o których piszemy
w tej książce. Kluczowe i szczególnie nośne wydaje się nam też eksponowane przez
Kubiaka pojęcie stylu, jako głosu z przeszłości, który mówi nie tylko o tym, jak oglą-
dać i opisywać świat, ale jak żyć godnie i uczciwie, jak cierpieć, jak przegrywać. Ku-
biakowska – a w zasadzie klasyczna – szkoła stylu uczy przede wszystkim, że sztuka,
życie i czas nie tylko wciąż mogą, ale muszą stanowić jedność.

17. „SAKROKANIBALIZM” (METAFIZYCZNY NEOKLASYCYZM
PONOWIEŃ JAROSŁAWA MARKA RYMKIEWICZA)

Opublikowany w 1967 roku nieduży zbiorek szkiców i artykułów Jarosława Marka
Rymkiewicza Czym jest klasycyzm? należy do najbardziej znanych i cenionych „dowo-
dów” na istnienie neoklasycyzmu w poezji polskiej po 1945 roku jako konsekwentnie
sformułowanego, a następnie realizowanego (nie tylko w poezji Rymkiewicza) pro-
gramu. Nie zamierzając tego kwestionować, chcemy jednakże już na wstępie zwrócić
uwagę, iż klasycyzm Rymkiewicza stanowi propozycję tyleż efektowną i sugestywną,
co wieloznaczną i wewnętrznie mało spójną.

Sam Rymkiewicz nie pozostawił wątpliwości, czym jest jego książka, dając jej
podtytuł: Manifesty poetyckie. Najważniejszy – tytułowy – tekst umieszczony został na
końcu, i to on jest tym stricte programowym, postulatywnym, polemicznym (jak na

                                                
224 Z. Kubiak, Przestrzeń dzieł wiecznych. Eseje o tradycji kultury śródziemnomorskiej, Kraków 1993,
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manifest przystało) członem całego zbioru. Pozostałe szkice mają charakter bardziej
szczegółowy, rzec można dopowiadający, bądź z uwagi na kompozycję książki można
je nazwać ścieżkami prowadzącymi do wspólnego celu-finału, jakim jest rozdział:
Czym jest klasycyzm?.

Manifest ów skomponowany został wokół polemiki z innym głośnym, wówczas
powstałym dziełem dotyczącym klasycyzmu – Poetyka Tuwima a polska tradycja lite-
racka Michała Głowińskiego. To podejście Głowińskiego do tradycji oraz traktowanie
przez niego dzieła jako samoistnego przedmiotu sprowokowało autora Czym jest klasy-
cyzm? (a może podsunęło mu pewne rozwiązania). Rymkiewicz czerpie też z książki
Głowińskiego przykłady dla swego wywodu (Tuwim i reszta skamandryckiej plejady).
Niewątpliwie pozytywnym odniesieniem dla koncepcji Rymkiewicza jest też piśmien-
nictwo Eliota (jego Tradycja i talent indywidualny, Cztery kwartety; vide: nadrzędność
tradycji, depersonalizacja, koncepcje czasu). Ostatnim ważnym zrębem Rymkiewi-
czowskiego klasycyzmu jest teoria podświadomości zbiorowej Junga w zakresie doty-
czącym sztuki (Psychology and Literature, Archetypy i symbole).

Czym więc jest nowy klasycyzm według Rymkiewicza? Mniej więcej w środku
manifestu podaje on najszerszą chyba jego definicję:

Klasycyzm to nieustanna walka o swoje miejsce w kulturze, a więc w czasie teraźniejszym,
to nieustanna świadomość, że czas przeszły jest czasem teraźniejszym, świadomość, że nie ma
idiomu poetyckiego czasu minionego i czasu teraźniejszego, bo jest jedno wielkie morze języka
poetyckiego poza czasem, to wreszcie nieustanne projektowanie siebie i innych w przyszłość225.

Przyznać trzeba, że kluczowa rola słów takich jak „walka” i „czas teraźniejszy”, nie
jest (mówiąc oględnie) czymś typowym dla poetyk klasycznych. Rymkiewiczowską
koncepcję neoklasycyzmu można definiować trzema słowami: ponawianie i komento-
wanie przeszłości.

Zapewne ów program nie robiłby na czytelnikach dużego wrażenia, gdyby nie jego
oparcie na skrajnych bądź paradoksalnych tezach. I tak: cała twórczość (nie tylko neo-
klasyczna) jest zdaniem Rymkiewicza ponawianiem i odwzorowywaniem, czy twórca
tego chce czy nie; „sztuka nie zna pojęcia postępu”; nie istnieje czas linearny; prze-
szłość i przyszłość mają znaczenie o tyle, „o ile uczestniczą w porządku czasu teraź-
niejszego”, wszystkie więc dzieła istnieją niejako synchronicznie, podlegając wzajem-
nym oddziaływaniom; „poeta kontrolujący zmarłych jest równocześnie kontrolowany
przez nich” (dotyczy to imperatywu ponowień). W parze z tymi pozytywami idą nega-
tywne oceny postaw artystycznych, i to tych zwykle łączonych z klasycyzmem. A więc
Rymkiewicz kpi z tzw. poetów kultury, bo „śnią w biały dzień sen o bezpowrotnie
utraconej przeszłości czy lamentują na ruinach” (przykład: Napierski)226. Krytykuje
„kopistów” (przykład: Tuwim!) i „polskich poetów ruin” czyli „czasu przeszłego”,
a także „repetytorów” i „tradycjonalistów” (przykład: wszyscy skamandryci). „Prze-
szłość nie jest antykwariatem” – mówi obrazowo – tak jak „przyszłość nie jest pustym
pokojem”. Musi nasuwać się więc pytanie, czy jakiś poeta – zdaniem Rymkiewicza –
spełnia jego postulaty programowe w stopniu zadowalającym? Krytyk nie pozostawia
nas bez odpowiedzi. To „trzy–cztery książki” z Dwudziestolecia: Trzy zimy Miłosza
oraz tomiki Iwaszkiewicza (z obcych pisarzy: Pound, Eliot).

                                                
225 J.M. Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie, Warszawa 1967, s. 175.
226 Tamże, s. 173.



165

Tak opisany program nie tylko neguje tradycyjnie pojmowaną neoklasycystyczną
ciągłość tradycji, ale przypisuje cechy wyeksplikowane przez Rymkiewicza całej po-
ezji, nie tylko tej neoklasycznej. Skoro od ponawiania nie ma ucieczki, jest ono imma-
nentną cechą literatury, można jedynie lepiej bądź gorzej rozumieć ten fakt (i wyciągać
z niego rozmaite konsekwencje). Niepokoi, iż Rymkiewicz, fundując swój program na
tak wielkiej erudycyjnej podbudowie (jako poeta, tłumacz, naukowiec – jest idealnym
przykładem poetae docti) za najważniejsze przesłanie dla swej teorii i praktyki uważa
teorię archetypów i podświadomości zbiorowej C.G. Junga. Niejako więc odsyła sym-
patyków zwykle racjonalnego (jak by nie rozumieć tego terminu), mimetycznego kla-
sycyzmu do irracjonalizmu, symboliki snu, nieostrych typizacji archetypowych227,
a nawet magii (zjawisko sakrokanibalizmu w Melanezji zostaje użyte jako ikona sto-
sunku poety do tradycji). Wirtualny podmiot autorski u Rymkiewicza to li tylko „kata-
lizator” dla „materiału”, jakim są toposy i archetypy kultury.

Dlatego ma chyba rację Lech Sokół, jeden z badaczy manifestów Rymkiewicza,
twierdząc, że klasycyzm autora Metafizyki zawiera niepokojąco dużo wątków roman-
tycznych, że jest mediacją między sprzecznościami, między „ciemnymi” i „jasnymi”
siłami. Dążąc do otwarcia tradycji na przyszłość i negując ją (dziś rzeklibyśmy: dekon-
struując) jako stały wzorzec, staje się poeta w gruncie rzeczy „niewolnikiem czasu
przeszłego”228. Jest dużo racji w stwierdzeniach Sokoła, że to „terror założeń teore-
tycznych” uczynił poezję Rymkiewicza monotonną i zablokowaną w rozwoju, mimo iż
autor tak wykpił wszelkie „ucieczki w przeszłość” (np. u Tuwima).

Patrząc na program Rymkiewicza z dzisiejszej (XXI wieku) perspektywy, nie moż-
na oprzeć się spostrzeżeniu, że to, co autor Konwencji konstruuje w tak efektowny, ale
i paradoksalny sposób, da się opisać znacznie prościej i racjonalniej poprzez pojęcia
stylizacji (por. Balbus) i metatekstu. Z drugiej strony, z niejakim zaskoczeniem odkry-
wamy, iż zabsolutyzowana przez Rymkiewicza teoria ponowień oparta na tezie o nie-
istnieniu nowości w sztuce jest w gruncie rzeczy tożsama z postmodernistyczną teorią
wyczerpania, intertekstualnością i końcem wielkich narracji. Tym, co tak bardzo dzi-
wiło w programie Rymkiewicza, była też marginalizacja hellenizmu (a może, jak ktoś
woli: przywrócenie jej właściwego miejsca w szeregu). Co prawda pisarz wielokrotnie
posługuje się bliskim terminem „Morze Śródziemne”, ale na tym obszarze obiektem
ponowienia równie dobrze może być tekst Horacego, co poety barokowego czy ro-
mantycznego.

Neoklasycyzm Rymkiewicza zamyka drogę tylko (aż?) dla przekazywania auten-
tycznego, osobistego doświadczenia i przeżycia, dla „czystej” nowości czy teraźniej-
szości, których w gruncie rzeczy nie ma... Poza tym równouprawnione są wszystkie
tematy kulturowe, historyczne, literackie, jak i trudny do zakreślenia obszar archety-
pów i toposów. A zatem – paradoksalnie – wiersz odpowiadający programowi Rym-
kiewiczowskiego neoklasycyzmu tym różni się od utworów reprezentujących inne
nurty, że z daleka „pachnie” starością (tematu, wersyfikacji, języka).

Pozostałe teksty (manifesty) tomu Rymkiewicza można traktować – jak już powie-
dzieliśmy – jako uszczegółowienia programu, aczkolwiek znajdujemy w nich i pewne
„niespodzianki”.

                                                
227 Rolą toposu w tradycji europejskiej i współcześnie zajmował się Rymkiewicz m.in. w rozprawie

Myśli różne o ogrodach, Warszawa 1968.
228 L. Sokół, Czym jest klasycyzm?, „Poezja” 1971, nr 6.
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I tak, Ieu sui Arnaut przeciwstawia dwa typy poezji i poety. Tzw. poeta „powszech-
ny dziś” jest tylko „drugorzędnym dziennikarzem, zapisującym weltschmerz pokole-
nia”, który „spisuje plotki”, „biega po mieście”. Praca takich poetów jest tylko „znikli-
wym artefaktem, pracą kopisty”229. Oni niczego nie osiągną. Prawdziwa poezja to „sen
nad Morzem Śródziemnym”, trwający już kilka czy kilkanaście tysięcy lat. Wiersz jest
ujawnianiem „plemiennej podświadomości [...] czy raczej, jak chce Jung, nieświado-
mości”. Poeta jest tu „ofiarą” złożoną „morzu zwanemu przeszłością”230. „Poeta zapi-
suje to, co zamierzchłe i wciąż powracające”, nie wybiera tematów i form, on „jest
wybierany”231. Wraca więc znów przenośnia poety-katalizatora, medium.

W Trzech wierszach otrzymujemy kolejną definicję nowego klasycyzmu, opartą
tym razem na starej zasadzie powściągania uczuć, ale połączoną z pewną innowacyjno-
ścią języka, potrzebą dystansu i krytycznego (ironicznego!) stosunku do przeszłości,
jak i uwzględnieniem zmienionej mentalnej kondycji człowieka współczesnego:

Klasycyzm w poezji to zapewne nic innego, jak próba opanowania swych uczuć i wypowie-
dzenia ich w formie możliwie zdyscyplinowanej i odwołującej się do istniejących w teraźniejszo-
ści form minionych. [...] Nie wyobrażam sobie w poezji tego, co zwykliśmy nazywać nowym
klasycyzmem, bez pewnych przesunięć w stosunku do materii języka i bez próby wprowadzenia
do wiersza symboli uczuciowości współczesnej. Zachwyt nad pięknem natury, przekazywany
przez poetę żyjącego w wieku XX, winien być chyba zachwytem człowieka, który rozumie wię-
cej. Nie wyobrażam też sobie owego neoklasycyzmu bez ironii w spojrzeniu na wybrane nurty
tradycji232.

Szkic Naborowski pokazuje tego poetę jako dawny, ale wciąż aktualny wzór repe-
tycji. Ma być Naborowski (naśladujący na przykład Donne’a i Petrarkę) dowodem, że
metoda zalecona przez autora Czym jest klasycyzm? istniała już dawno i dobrze się
sprawdzała.

W rozdziale Poeta i język Rymkiewicz stawia z kolei przed klasykiem ważne i bar-
dzo tradycyjne zadanie: dbałości o język, służenia mu. Język zastany (przez poetę)
może być mu więzieniem, ale i ten, który on stworzy, niejednokrotnie staje się dla nie-
go klatką:

Ci więc, którzy dokonywali prób zniszczenia języka, dla których język był, jak się rzekło,
więzieniem, zamykali się w końcu dobrowolnie w nowym więzieniu. Krusząc język zastany,
stawali się więźniami form kalekich i sztucznych233.

Współczesny poeta powinien mieć też „świadomość współczesności całego języka
narodowego”. Może powtarzać wiersze średniowieczne, pisać pastisze i parafrazy (tu
daje Rymkiewicz przykład „średniowiecznych” i „barokowych” wierszy Sity), być
poetą-kodyfikatorem, ale nie powinien tworzyć „sztucznych tworów”, „kruszyć słów”
– bo to „działalność destrukcyjna”234.

Idiom poety należy do najważniejszych tekstów programowych Rymkiewicza. Wy-
sunął tu szczególnie śmiałą tezę, iż wiersz opierający się na tzw. „szczerości” poety

                                                
229 J.M. Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie, dz.cyt., s. 5.
230 Tamże, s. 9.
231 Tamże, s. 5.
232 Tamże, s. 17–18.
233 Tamże, s. 38–39.
234 Tamże, s. 42–43.
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przemija, rozpada się wcześniej niż wiersz będący „przede wszystkim problemem
technicznym”235. Szczerość czy autentyczność nie może być probierzem wartości wier-
sza; przecież za wysoko skonwencjonalizowanym utworem mo ż e  kryć się autentycz-
ne przeżycie!

Rymkiewicz dzieli więc epoki na takie, które używały i d i o mu  k o n w e r s a c y j -
n e g o  (szczerość), i takie, które stosowały i d i o m k o n w e n c j o n a l n y  (sztuczność,
kunszt). Zdaniem krytyka, poecie współczesnemu „pozostał dziś tylko idiom konwen-
cjonalny”, inaczej pisałby na bezludnej wyspie, straciłby całkiem słuchaczy, nie umiał-
by się porozumieć, a tak może choć podejmować „nieśmiałe próby”236. Ta dość nie-
przekonująca teza jest niewątpliwie pośrednio głosem za „górną” dykcją, jak i poczu-
ciem smaku, za którymi to od wieków opowiadali się klasycy.

Poeta i barbarzyńcy to szkic o Herbercie, którego krytyk prezentuje jako repetytora,
a nie: stylizatora. Stylizator błąka się w przeszłości, wśród skamielin szuka form mi-
łych i bawiących oko. Poeta repetujący doświadczenie czasu przeszłego ponawia je po
to, by odnaleźć się w ciągu cywilizacyjnym, a więc znaleźć swe miejsce w czasie te-
raźniejszym237.

W Wygnaniu z mitu Rymkiewicz odnosi się do trwałości i funkcjonalności tego, co
my nazywamy „kodem kulturowym”. Przy czym krytyk dokonuje tu – co może budzić
wątpliwości – utożsamienia mitów, symboli i archetypicznych obrazów jako bardzo
podobnego genetycznie i semantycznie tworzywa. Istotą oceny sytuacji jest konstatacja
faktu rozpadu symboliki śródziemnomorskiej (zaczęło się to już w XVII wieku) na
skutek swobody interpretowania Biblii, sekularyzacji mitów, rozwoju nauk ścisłych
(podobnie uważa Przybylski). Z drugiej strony zaczęto – dowodzi Rymkiewicz – od-
czuwać faktyczne skostnienie tradycyjnych znaczeń i stąd próba postępowania z nimi
bardzo indywidualnie, szukania w nich coraz nowych znaczeń, przemiana mitu w le-
gendę. Odczuwanie poetyckie przestało być mitycznym, czyli sakralnym. Poeci zostali
„wygnani z mitu”, mit już „nie organizuje rzeczywistości, w której żyją poeta i czytel-
nicy”238. Acz, jak wynika z rozumowania Rymkiewicza – stało się to po części na ich
własne życzenie. Odtąd mity (archetypy, symbole) to tylko „symbole indywidualne”
albo „symbole [znaki] kulturowe”, niestanowiące już systemu, nie mające wartości
wiążącej.

Mity żyją więc odtąd jedynie poprzez zjawisko n a t u r a l i z o w a n i a  mi t o l o g i i
(tj. „stapiania symboliki zamkniętego i obumarłego systemu z obrazami danymi tu
i teraz”, na przykład polonizowania, anglicyzowania, hispanizowania ich, ewokowania
dawnej mitologii przez symbolikę chrześcijańską, na przykład kult Chrystusa jest po-
nowieniem mitu Dionizosa!). Począwszy od XVII wieku trwa proces łączenia mitolo-
gii, symboli, obrzędów roślinnych, obrazów współczesnych. Rymkiewicz daje liczne
na to przykłady z literatury polskiej i europejskiej. Jak ma się to do szans zrealizowania
programu neoklasycznego? W zasadzie nasz autor kwituje to pytaniem retorycznym:
„Poeta XX wieku posłuży się pozostawionym przez nich [na przykład poetów XVII
wieku – AK] zasobem symboli, owym stopem złożonym z różnych elementów. I on
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dziedziczy bowiem nie jeden, lecz kilka systemów mitologicznych. Pytanie, czym owe
systemy mitologiczne będą dla niego i w jaki sposób będzie z nich korzystał?”239.

Próbą odpowiedzi na powyższe pytanie może być inny esej: Puszka Pandory. Ty-
tułowy topos symbolizuje tu tradycję – dziś puszka jest dla poetów pusta, obrazy z niej
wyleciały. Prawdą jest, że ani „jednorożec, ani port południowy, ani mężczyzna
z oczami przewiązanymi skórką bobra, ani jeździec na płonącym koniu nie są dziś
symbolami wiążącymi społeczność”. Istotnie: „Trwa kryzys symboli”240. Ale z drugiej
strony – dowodzi eseista – bycie „kronikarzem czasu teraźniejszego” to za mało. Trze-
ba opisywać „metafizyczne symbole pokolenia”, zaś „znaki czasu teraźniejszego, waż-
ne są [...] tylko wówczas, gdy mogą zweryfikować i potwierdzić obrazy i symbole
spirytualne, dane nam w doświadczeniu metafizycznym”241. Rymkiewicz nie wyjaśnia
wszakże przekonująco, czym jest to doświadczenie, jak się ma ono do Jungowskiej
podświadomości i do wiedzy obiektywnej poety w zakresie kultury. Wykłada nato-
miast niejasną koncepcję „oka wewnętrznego” (to tamtędy wracają archetypy).

Poezja archetypów wychodząca poza kronikę teraźniejszości i symbolikę indywidu-
alną dziś „jest prawie niemożliwa”242 – stwierdza z żalem Rymkiewicz. Ale właśnie to
małe „prawie” skłania go zaraz do drugiego stwierdzenia: właściwa droga to „bezu-
stanne repetowanie i ponawianie spisu doświadczenia [zbiorowego – AK]”, tylko
wówczas możliwe będzie „zamrożenie symboli we wzorzec wiersza”, a w rezultacie
wyzwolenie spod dyktatu „absolutnej wolności” w tu i teraz243.

Choć więc Rymkiewicz tak tego nie nazywa, jego neoklasycyzm ma wymiar nie
tylko metafizyczny, ale i heroiczny.

18. „CZWARTY WYMIAR” POEZJI (ADAM CZERNIAWSKI)

Adam Czerniawski jest jednym z czołowych poetów grupy Kontynenty. Nie powrócił
po wojnie do Polski, był sceptyczny wobec kolejnych niewielkich liberalizacji życia
kulturalnego w PRL-u, publikował głównie w „Kulturze” (Paryż) oraz Oficynie Po-
etów i Malarzy w Londynie. Pierwszą wydaną w Polsce jego książką był Widok Delft
(Kraków 1973) – zbiór ważny dla oblicza neoklasycyzmu XX wieku.

Program literacki Adama Czerniawskiego zawarty został w jego szkicach i recen-
zjach, a nawet w samym doborze autorów, których przekładał na język polski. W zasa-
dzie trudno wskazać jakiś dominujący jego tekst programowy, raczej można mówić
o takiejże książce. To tom Liryka i druk244, gdzie niejako między wierszami wyczytać
możemy kanony neoklasycyzmu według Czerniawskiego, który to klasycyzm jest
w gruncie rzeczy raczej „poezją kultury” i intelektu. W tomie znajdujemy liczne omó-
wienia wierszy i oceny dorobku poetów znaczących dla europejskiego i polskiego
klasycyzmu (Eliot, Rymkiewicz, Sito, Herbert, Miłosz). Zagadnienia dotykające wprost

                                                
239 Tamże, s. 120.
240 Tamże, s. 125.
241 Tamże, s. 129.
242 Tamże, s. 136.
243 Tamże.
244 A. Czerniawski, Liryka i druk, Londyn 1972.
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neoklasycznych pryncypiów wpisane zostały w eseje: Poetyka J.M. Rymkiewicza, Ka-
mienna muzyka Herberta, Poeta wobec mitów, Chaos i ład, Poezja Czesława Miłosza.

Szczególne znaczenie ma naszym zdaniem szkic Poeta wobec mitów, gdzie udo-
wodniona została kluczowa rola historii, tradycji, religii, jako dominanty tematycznej,
która daje poezji „czwarty wymiar” i wymierną skalę wartości. Liczne przytaczane
i interpretowane przez naszego krytyka utwory mają nas przekonać, że „przeszłość nie
jest tylko lamusem muzealnych rupieci, od których należy za wszelką cenę stronić”245.

Na podstawie ustaleń Yeatsa rozróżnia też Czerniawski trzy rodzaje symboliki po-
etyckiej: (1) emblematy pierwotne (jak woda ogień, pieczara, koń, skała); (2) mitologia
prywatna; (3) powszechnie uznane wartości kulturalne i religijne. Zdaniem Czerniaw-
skiego ów trzeci punkt stanowi udatne wyjście do reinterpretacji mitów, dającej
w ogóle gwarancję rozwoju poezji. Takąż gwarancję daje dyscyplinowanie wyobraźni,
co nie oznacza bynajmniej prostoty i retoryczności, ale „labirynty związków i skoja-
rzeń”, które można poddawać fascynującym interpretacjom, odkrywając warstwy ta-
jemnic. To zapewne dlatego jednym z ulubionych polskich poetów Czerniawskiego jest
Norwid, jak też Czesław Miłosz.

W obszernym eseju poświęconym temu ostatniemu Czerniawski poddaje dyskusji –
w kontekście oceny twórczości autora Ocalenia – parę aspektów istnienia klasycznych
prądów dawniej i współcześnie, opowiadając się w zasadzie za nimi, choć dostrzegając
– a nierzadko doceniając – argumenty adwersarzy (wdając się też przy tym w polemiki
z samym Miłoszem). Przykładowo:

tradycja klasyczna zakłada prymat treści nad formą, klarowność wykładu, konsekwencję, dbałość
o pewne „konwencje”. Nie znaczy to, że forma musi być „szatą zewnętrzną”, ale nie ona domi-
nuje, jest za to sprawnym mechanizmem, za pomocą którego przekazywane są różne prawdy
[...]246. [...] Obok obiektywizującej klasycznej tradycji istnieje nie mniej szlachetna tradycja po-
ezji szalonej, nie dającej się zredukować do argumentu lub tezy247.

Czerniawski docenia „irracjonalny nurt poetycki”, tak jak nie zgadza się z Miło-
szem, że w XIX wieku nie było prób przełamywania prymatu subiektywnego liryzmu
czy nie istniały związki z klasycyzmem (przykładem według krytyka są Pan Tadeusz,
Vade-mecum) bądź barokiem.

Neoklasycyzm wyłaniający się z refleksji i polemik Czerniawskiego to ciekawa,
ważna, acz amorficzna tendencja, niewpisująca się w utarte schematy prądów, przeni-
kająca się z dążeniami jej przeciwstawnymi. Czerniawski nie daje wyczerpującej od-
powiedzi na większość zadanych przez siebie pytań, sygnalizuje natomiast złożoność
czy tendencyjność tych odpowiedzi, które mogłyby paść, a to i tak dużo. Tak jest na
przykład z „prostotą”, najchętniej chyba używanym neoklasycznym liczmanem. Pisze
Czerniawski:

Prostota w poezji jest niełatwa do osiągnięcia, niełatwo ją też opisać. Potrafimy ją wskazać
palcem, ale wytłumaczyć, na czym ona polega i krytycznie ją uzasadnić, jest zadaniem tak skom-
plikowanym, jak próba oceny poezji tzw. trudnej czy hermetycznej. Sam termin jest względny;
może znamionować ubóstwo wyobraźni, może też oznaczać świadome wyrzeczenie się efek-
tów248.

                                                
245 Tamże, s. 84.
246 Tamże, s. 121.
247 Tamże, s. 123.
248 Tamże, s. 127–128.
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Wydany w 1977 tom szkiców Wiersz współczesny w jeszcze większym niż Liryka
i druk stopniu stanowi mozaikę ocen, interpretacji, refleksji, erudycyjnych ciekawostek
o kulturze, literaturze i pisarzach (pogłębia to wrażenie zastąpienia tytułów poszcze-
gólnych tekstów numerami). Jednakże uważny czytelnik i tu wychwyci klasycystyczne
sympatie autora, znajdzie pewne deklaracje i definicje. I tak w części 6 mowa jest
o sensowności i atrakcyjności używania regularnych form stroficznych i znaków prze-
stankowych. Po pierwsze, Czerniawski uważa, jak niegdysiejsi parnasiści, że neokla-
sycznej tematyce, takiej jak nawiązania do antyku, interpretacje mitologii, tęsknota za
Śródziemnomorzem, lepiej służą formy tradycyjne, o których mowa, niż awangardowe
(otwarte); na dowód przytacza ciekawy zestaw takich właśnie utworów różnych po-
etów. Drugi argument za formą regularną jest natury „ideowej” i oddaje klimat neokla-
sycyzmu nostalgicznego: „Kontrast między klarownością, harmonią ideału, a brudem
rzeczywistości [otaczającej artystę – AK] staje się szczególnie wymowny”249. W częś-
ci 13 Czerniawski odnosi się do klasycznego ideału artysty, którego dzieło musi być
maksymalnie zobiektywizowane. Dzieło takie to – jak sądzi – ideał nieosiągalny. Ale
czy dlatego nie należy ku niemu dążyć? Tak więc kończy eseista swe rozważania:

Zawsze możliwy jest kompletny bełkot subiektywizmu (wielu, szczególnie w naszych cza-
sach, cel ten osiągnęło), dlatego słuszniej czynią ci właśnie, którzy pragną zbliżyć sztukę do
obiektywizmu wykładu naukowego, niż ci, którzy wolą skryć się bez reszty w snach i marze-
niach250.

W 2001 roku Czerniawski wydał tom, będący niejako formalno-tematyczną konty-
nuacją Wiersza współczesnego – to Światy umowne. Szkice o wierszu współczesnym.
Z punktu widzenia rozpoznawania poetyki wiersza neoklasycznego cenne wydają się
trzy rozdziały. I tak w rozdziale 16: Sztuczność naturalna, nasz pisarz kwestionuje
potoczną tezę (zwykle wiązaną z programem romantyków), że wiersz „sztuczny” jest
zły, a „naturalny” dobry. Takie „sztuczne” wiersze to na przykład te, które „pasożytni-
czo rozwijają się na tle [cudzego – AK] czy to utworu muzycznego, czy to innego
wiersza, czy też dzieła plastycznego”251. Takie utwory, dodaje Czerniawski, nazywane
glosami, bywają krytykowane za to, że wymagają od odbiorcy dodatkowej wiedzy.
W rozdziale 9 (Poezja i muzyka) pisarz podkreśla artystyczną wyższość utworów mają-
cych przemyślaną, harmonijną kompozycję, na przykład opartą na kontraście czy ana-
logii do jakiegoś utworu muzycznego lub plastycznego. To lepsze, dowodzi, niż „histe-
ryczny wylew uczuć”, a w dodatku to właśnie „opanowane kompozycje wzbudzają
najgłębsze uczucia”252. (Czerniawski dowodzi tej hipotezy na dwóch przykładach:
Trenów Kochanowskiego i Dlaczego klasycy Herberta.)

Szczególnie ważny w kontekście tematyki uprawianej przez samego Czerniawskie-
go, jak i generalnie poezji neoklasyków, wydaje się rozdział 17: Poeta malarz. Doty-
czy on tak zwanych wierszy „malarskich”, w których poeta interpretuje, komentuje,
odkrywa mniej widoczne cechy, a nawet detale dzieła plastycznego, polemizuje z tym
dziełem, bada intencje twórcy, wyciąga przesłanie moralne. Inspiracje malarskie sta-
nowią – jak wiemy – istotną część „kodu kulturowego”. Ciekawy jest dalszy krok roz-
ważań Czerniawskiego na temat inspiracji sztuką. Otóż dzieli on wiersze kulturowe
                                                

249 A. Czerniawski, Wiersz współczesny, Londyn 1977.
250 Tamże, s. 55.
251 Tegoż, Światy umowne, Warszawa 2001, s. 82.
252 Tamże, s. 49.
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(malarskie) na takie, gdzie poeta sam identyfikuje dzieło (na przykład Lekcja anatomii
[Rembrandta] u Grochowiaka, Ikar [Bruegela] u Różewicza) lub artystę, do którego
nawiązuje, oraz takie, w których poeta nie wskazuje wprost przedmiotu inspiracji, ale
domyślamy się go, rozszyfrowujemy poprzez fabułę czy wykorzystaną (przełożoną
niejako na język wiersza) „konwencję malarską” (takim przykładem analizowanym
przez Czerniawskiego jest wiersz W starym domu Staffa, kojarzący się silnie z malar-
stwem holenderskim)253. Tenże problem jest rozwijany w rozdziale 19 (Czyja wy-
obraźnia), gdzie Czerniawski pisze o cyklu Mali mistrzowie Jacka Łukasiewicza, inspi-
rowanym przez malarzy. Używa tu krytyk pojęcia „cudza wyobraźnia” i broni go.
Wymienia też poetów, którzy się silnie inspirowali innymi artystami, na przykład „po-
sługiwali się porządkiem” stworzonym przez innych (począwszy od Wergiliusza po
Herberta). W rezultacie dzieli więc poetów na „sztukmistrzów” oraz „prymitywów”
(„opisujących bez pomocy cudzej wyobraźni”) i broni tych pierwszych254.

Reasumując, Czerniawski wysoko ceni takie prawidła, wiązane zwykle z neoklasy-
cyzmem, jak sięganie po mity i tradycję, chłód uczuć, obiektywizm, rola czytelnej,
przemyślanej kompozycji, regularne formy wierszowe, stosowanie interpunkcji, „pro-
stota” (której względność i dwuznaczność jest jednak dla niego faktem); szczególnie
bliskie są mu utwory metatekstowe, także te zwykle zwane „erudycyjnymi”, prowadzą-
ce wyrafinowaną grę z wcześniejszą twórczością, podejmujące kulturowy dialog. Taki
imperatyw dobrze realizują wiersze samego Czerniawskiego.

19. POEZJA ŚWIADOMA SIEBIE (NEOKLASYCYZM W PROGRAMACH
JERZEGO S. SITY)

Poeta londyńskiej grupy Kontynenty (od 1959 roku mieszkający w Polsce) nie tylko
jest jednym z najbardziej „wyrazistych” przedstawicieli neoklasycyzmu w liryce
polskiej, ale jednym z głównych jego teoretyków, poetą, do którego szczególnie
dobrze pasuje określenie doctus, przypisywane czasem neoklasykom. W tym samym
roku, co słynny tom manifest Rymkiewicza (Czym jest klasycyzm?) ukazał się zbiór
esejów i artykułów Sity W pierwszej i trzeciej osobie255, zawierający obszerny tekst
programowy Świadoma siebie, będący zarazem diagnozą stanu współczesnej poezji
i jej perspektyw. Lejtmotyw programu Sity to kilkakrotnie powtarzane pytanie: Jaka
jeszcze poezja jest dzisiaj możliwa? Po pytaniach następują odpowiedzi, dające się
sprowadzać do jednego słowa: na przykład zła, płaska, łatwa, każda, bezwartościo-
wa, bebechowata...

Zdaniem autora świat poezji, świat sztuki, świat kultury dotknięty jest bowiem
w XX wieku wieloma chorobami, z których najgroźniejsza zwie się „awangarda insty-
tucjonalna”; to ją Sito obiera sobie, jak sam mówi, za „obiekt szyderstwa”, a nie tylko
pamfletu.

                                                
253 Fragment o wierszu Staffa był wcześniej wykorzystany przez Czerniawskiego w tomie Wiersz

współczesny, rozdz. 17.
254 Tamże, s. 102.
255 J.S. Sito, W pierwszej i trzeciej osobie, Warszawa 1967.
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Awangarda, o której pisze Sito – w odróżnieniu od częściej opisywanej, tej histo-
rycznej – jest zjawiskiem „płynnym”, zmieniającym się z epoki na epokę, ale przeno-
szącym te same „pretensje” i zaniechania. „Niemalże wszystkie założenia Awangardy
[tym razem tej historycznej – AK] obróciły się przeciw jej kontynuatorom i naśladow-
com” – wyrokuje Sito. Awangarda przyniosła ubogi, jednostronny obraz świata, zagu-
biła dyskurs intelektualny, zubożyła zasób środków (tu nie do końca można się chyba
z Sitą zgodzić); jej syndrom określa nasz pisarz filuternie mianem „Zosi-Samosi”
i definiuje: „od nas się wszystko zaczyna, przed nami nie było nikogo”256. Inne grzechy
awangardy to „płaski racjonalizm”, „egzaltacja pejzażem”, a zwłaszcza „brak oparcia
w tradycji”, „rozpoczynanie wszystkiego od nowa”, „zmysł historyczny” ograniczony
do „formy szczątkowej”.

Kryzys poezji to także – zdaniem Sity – jej całkowite otwarcie na rozmaite ekspe-
rymenty, jak mówi złośliwie: „nieustające nowatorstwo”, „permanentne dziwactwo”.
W rezultacie dziś możliwa jest poezja „każda”. Poszerzanie zakresu poszukiwań stało
się źródłem kryzysu: tradycji, symbolu, wrażliwości, czytelnika. Absolutna wolność
sztuki doprowadziła do tego, iż „sztuka pozbawiona siły tarcia, doznała poślizgu, który
niesie ją po dzień dzisiejszy”257. W rezultacie „w newralgicznych punktach epoki”
dominuje (decyduje) dziś nauka, filozofia, religia, sztuka zaś (a z nią poezja) „błądzi po
marginesach”. Oczywiście zauważa też Sito obiektywne – niebędące własną winą
(sztuki, awangardy) – przyczyny kryzysu. To tempo przemian technologicznych, na-
ukowych, społecznych, których artyści nie mogą „dogonić”, zgłębić. Awangarda pró-
bowała zrazu ścigać postęp, wyrzekając się tego, co powinno być właśnie jej funda-
mentem. Tu Sito przenosi ciężar wywodu na tradycję, bez której jego zdaniem nie obę-
dzie się nawet rewolucja. „Po to, by tworzyć Nowe, trzeba przetwarzać Stare [...] Mate-
riału rewolucji nie tworzy się, lecz zużywa” – formułuje radykalne, acz przekonujące
tezy. Ale też – by było sprawiedliwie – wrzuca kamyk do tradycjonalistycznego
ogródka: „Konserwatyzm bez rewolucjonizmu daje uwiąd, rewolucjonizm bez konser-
watyzmu anarchię”258. Ciągłe więc przetwarzanie, aktualizowanie tradycji jako zmien-
nego budulca ma być sposobem na współczesność poezji, adekwatność jej wobec wła-
snego czasu! Posiłkując się myślą Eliota, a także przyjmując, iż tradycja nie ma cha-
rakteru obiektywnego, Sito przywołuje dwie kategorie przeszłości: „przeszłość prze-
szłości” i „teraźniejszość przeszłości”. Przyjęcie pierwszej może doprowadzić do jało-
wej stylizacji, powielania starych wątków. Zrozumienie i przyjęcie drugiej pozwala
kontynuować budowę rozpoczętą przez poprzedników, współtworzyć porządek, który
dziedziczymy.

Po tym rozpoznaniu kryzysu oraz zrewaloryzowaniu tradycji Sito przechodzi do
pozytywnych odpowiedzi na pytania: j a k a  p o e z j a  j e s t  mo ż l i w a  i  c ó ż  p o z o -
s t a j e  (poecie świadomemu kryzysu)? Zaczyna od sformułowania „dwóch determi-
nant”, znanych nam dobrze z poetyk klasycznych. To potrzeba dystansu oraz Sophisti-
cation (jako suma dobrego smaku, kultury i wyrafinowania). Dystans pozwala artyście
przestać zajmować się samym sobą, zobaczyć sprawy sztuki w szerszym kontekście,
dokonywać obiektywizacji; dobry smak to „kodeks moralności artystycznej” (co moż-
na, a czego nie można).
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173

Następnie prezentuje Sito „punkty” programu, odpowiadającego na pytanie: c ó ż
p o z o s t a j e, będące w gruncie rzeczy pytaniem o klasycyzm. Tu chcielibyśmy podkre-
ślić znakomitą (właśnie klasyczno-retoryczną) budowę całego tekstu: stopniowanie
napięcia, obrazowość, nagromadzenie przykładów, antytezy. A zatem nasz programo-
twórca deklaruje:

Lubię poezję trudną, taką jednakże, w której bilans wkładu i zysku wypada na korzyść czy-
telnika [...] o sprawach złożonych i trudnych – takimi zaś czyni je otaczająca nas rzeczywistość –
nie sposób jest mówić łatwo bez wulgaryzacji i uproszczeń [...]

Lubię poezję, w której „żywioł wyobraźni” jest skrępowany i poddany kontroli rozumu [...]
Lubię poezję, która reguły gry poetyckiej stwarza i przeobraża. [...] Sztuka jest dobrowolnym

przyjęciem rygoru, działaniem w zakreślonych lub z góry narzuconych ramach. Sztuka jest
sztuczna, jest zatem sprawą kunsztu i dyscypliny. [...] Sztuka jest gwałtem popełnianym na wy-
obraźni i przeżyciu; krępuje je, porządkuje i scala. Nie postuluję bynajmniej powrotu do form
klasycznych, choć praktykuję je niekiedy z prawdziwą przyjemnością. [...] Osobiście jestem głę-
boko przekonany o nieprawdziwości twierdzenia, jakoby formy stare były bezużyteczne w wa-
runkach zrewolucjonizowanego widzenia poetyckiego. [...]

Nie lubię lirycznych refleksji, śpiewanych „sobie a Muzom” przez natchnionych głuptasów
[...] nie lubię „poetyckich notatek”. [...]

Jeszcze bardziej nie lubię jednakże niezobiektywizowanych „uniesień lirycznych”, w których
poeta poczuwa się do obowiązku wprowadzenia nas w głąb swojej jaźni, lecz klucze zabiera ze
sobą. [...]

Lubię poezję chłodną, która rozpala259.

Interesująco w kontekście powyższych zasad (można je przyrównać do klasycy-
stycznych norm XVII wieku) przedstawia się punkt ostatni:

Nie lubię wierszy refleksyjnych, których autorom wydaje się, że okiełznali intelektualnego
Pegaza, mają więc prawo raczyć nas „myślą czystą”. Dla przekazywania myśli wynaleziono for-
my daleko odpowiedniejsze od wiersza. [...] Poezja intelektualna nie polega bynajmniej na tym,
iż poeta myśli zamiast przeżywać260.

Widzimy, iż tym punktem Sito opowiada się ostatecznie za „unowocześnionym”
(przede wszystkim: nieretorycznym) klasycyzmem: punkt powyższy koresponduje
wyraźnie z Eliotowskim „korelatem przedmiotowym” i założeniami imażynizmu.

Warto podkreślić, iż choć program Sity, jak mało który wówczas powstały, tak
wyraźnie, szeroko i pozytywnie odnosi się do normatywizmu klasycystycznego,
udatnie adaptując go do współczesności, to termin „klasycyzm” pada w tekście rzad-
ko. Zastanawia też pozostające po lekturze tego tekstu poczucie optymizmu; autor,
po unaocznieniu nam kryzysu, daje sam rozwiązania pozytywne i przekonujące,
zapowiada czasy (przyszłe), gdy sztuka osiągnie jednak „pewną stabilizację”, „znaki,
idee i pojęcia przegrupują się i zastygną na czas jakiś w bezruchu, formy klasyczne
okażą się równie pojemne lub pojemniejsze nawet od form wykształconych na uży-
tek okresu krytycznego”261.

Inne części tomu, o którym tu mowa, składają się już na raczej dość amorficzną ca-
łość. Rozumiemy ją, gdy przeczytamy esej Słowa... słowa... słowa, w którym pisarz
mówi między innymi o tym, iż nie interesuje go „organizacyjna” strona życia literac-

                                                
259 Tamże, s. 109–111.
260 Tamże, s. 111.
261 Tamże, s. 110.



174

kiego w Polsce, że stworzył sobie „własną platformę poetycką” – posłużyły mu do tego
przekłady, także generalnie tradycja, zwłaszcza anglosaska. Twórczość przekładowa,
jak i eseistyka, wspólnie z poezją i dramatem, które to rodzaje Sito uprawia, tworzą
integralną całość. W eseju Inne głosy Sito wyjaśnia swoje podejście do pracy transla-
torskiej. Tytułowe „inne głosy” to właśnie dzieła przekładane. Poprzez nie pisarz
„prowadzi polemikę z modelem kultury i z modelem wrażliwości [...] języka, modyfi-
kuje kanony, czyta na nowo”262. Niejako na dowód powyższych słów w tomie znalazły
się liczne przekłady poetów bliskich Sicie (Wystan Hugh Auden, Gerard M. Hopkins,
George Herbert, Andrew Marvell, Thomas Carew, Richard Crashaw, Abraham
Cowley, Richard Lovelace, Henry King, Henry Vaughan, Robert Southwell, Robert
Herrick, John Donne, Wiliam Szekspir), są też eseje o ich życiu i twórczości, interpre-
tacje, jak i wiersze Sity.

Tom W pierwszej i trzeciej osobie stanowi ciekawy polifoniczny głos tradycji,
w sprawie tradycji i tropem tradycji. To dowód na jej inspirującą i wciąż pierwszo-
rzędną rolę w czytaniu współczesności poprzez przeszłość.

20. KONCEPCJA KLASYCYZMU TRAGICZNEGO W ROZPRAWACH
I ESEJACH RYSZARDA PRZYBYLSKIEGO

Jednym z czołowych badaczy (można by powiedzieć: odkrywców) nurtu neoklasycz-
nego we współczesnej poezji polskiej jest Ryszard Przybylski, historyk literatury
i eseista. Jego tekst Polska poezja klasyczna po roku 1956263, choć opublikowany
w poważnym periodyku naukowym, może być też uznany za rodzaj manifestu, między
innymi ze względu na oryginalność poglądów, obrazowość języka i głęboko ocenny
charakter.

Wyjściowym założeniem jest u Przybylskiego ścisły związek rozwoju poetyk kla-
sycznych z wiarą w ideę harmonii świata. Wiara ta była jeszcze silna w renesansie, ale
już wtedy antyczna „lira Orfeusza” (symbol rzeczonej harmonii) została zastąpiona
przez „organy”, a sam mityczny poeta przez Chrystusa – gwaranta nowej harmonii,
tym razem budowanej na doktrynie chrześcijańskiej. Wiek XVII, a więc wiek pierw-
szego wielkiego programowego klasycyzmu nowożytnego, jest już – zdaniem Przybyl-
skiego – erą wyraźnej „demuzykalizacji świata”264: „Dzieje klasycyzmu w XVII wieku
to w istocie rozpaczliwa obrona chrześcijańskiej idei harmonii jako fundamentu klasy-
cystycznej estetyki i poetyki, prawideł i stylu”. Przybylski przypomina o występującej
w łonie tegoż nurtu krytyce stoickich podstaw, ataku na Senekę, polemice wokół bo-
haterów Corneille’a. Czerpany z wzorców antyku ład zastępowała już wtedy „ewange-
liczna pokora”. Po „oczyszczeniu” chrześcijaństwa – przypomina Przybylski – ze sto-
icyzmu i racjonalizmu nastąpił zwrot ku „świętej ciemności”, „świętej ignorancji” (stąd

                                                
262 Tamże, s. 31.
263 R. Przybylski, Polska poezja klasyczna po roku 1956, „Pamiętnik Literacki” 1964, z. 4.
264 Przybylski nawiązał tu do wątków rozprawy Leo Spitzera Classical and Christian Ideas of World

Harmony.
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zdaniem krytyka zrodziła się klasycystyczna kategoria je ne sais quoi czy angielska
poezja metafizyczna).

Za głównego „sprawcę” demuzykalizacji uważa Przybylski Kartezjusza, który –
wbrew potocznym opiniom o jego związkach z klasycyzmem – wyostrzył tylko kon-
flikt między chrześcijańską koncepcją świata (chrześcijańską teleologią transcendent-
ną) i takąż harmonią a rozumem, otworzył proces relatywizacji wartości i historycznej
oceny zjawisk. Klasycyzm schował się jednakże wtedy w nowej twierdzy: „wiecznego
rozumu”...

Przybylski opisuje XVII-wieczny klasycyzm jako „poetykę spoistą, jednolitą, za-
dziwiająco pełną”265, ale podkreśla zaraz, iż brak jej fundamentu (właśnie idei harmonii
świata). Idąc tą drogą rozumowania, badacz wywodzi, jak rozbicie owego fundamentu
powodowało narastającą „dezintegrację zasad i przepisów”, które stawały się co naj-
wyżej „samodzielnie funkcjonującymi zasadami estetycznymi”. „Z wielkiej poetyki –
pisze – która była syntezą najlepszych tradycji epoki antyczno-chrześcijańskiej [nota-
bene – czy była taka epoka? – AK] klasycyzm stał się tylko szkołą stylu”! Te ostatnie
sześć słów jest tezą istotną dla całego dalszego wywodu. Przybylski neguje bowiem
wszystkie kolejne wystąpienia klasycystycznego prądu (jak XIX-wieczny parnasizm,
„odrodzenie klasyczne” we Francji) jako „szkoły stylizacji”, naśladownictwa, karlenia
pierwotnej idei. Zgodnie z tym także twórców nawiązujących w XX wieku do klasycy-
zmu dzieli na dwie grupy. W pierwszej są ci, którzy nie zdają sobie sprawy z procesu
relatywizacji, jakby nigdy nic „z całkowitą beztroską” odnawiają, ponawiają „antyczne
najczęściej stoickie idee ładu natury i duszy, nie zdając sobie sprawy z ich beznadziej-
nego anachronizmu”. Dla takich artystów klasycyzm jest zdaniem Przybylskiego –
jedynie pastiszem, a co najwyżej „refleksją na temat grecko-rzymski” (o rodowodzie
parnasistowskim), a to według krytyka zdecydowanie za mało. Z niejakim zdziwieniem
stwierdzamy, że zdaniem Przybylskiego „ideałem” takiego pisania jest Leopold Staff.
Dalej umieszcza badacz w tej szkole niezrozumienia: Iwaszkiewicza, Słonimskiego,
Hertza i Napierskiego (stylizacja, pastisz, „żonglerka antycznymi rekwizytami”, „sto-
ickie westchnienia”, „łagodny elegizm filozofii przemijania”). Szczególnie dziwi na-
stępujący zarzut postawiony stylizatorom: „troska o zobiektywizowane treści przeka-
zu” doprowadziła „do eliminacji wyobraźni twórczej”. Czyżby obiektywizacja nie
liczyła się już jako klasycystyczne prawidło, a wyobraźnia ma dominować bez ograni-
czeń w klasycyzmie?

Do drugiej opisywanej przez Przybylskiego grupy należą poeci „rozumiejący, iż
żyją w epoce, która ideę harmonii świata uważa za przeżytek, a jej rozkład za naturalny
proces demitologizacji świadomości kulturalnej [...] Traktują oni klasycyzm jako po-
etykę, której podstawowym zadaniem jest uzasadnienie i opis harmonijnego świata na
miarę świadomości historycznej XX wieku”. Ich stanowisko wykazuje sporą skalę: „od
gorącej wiary” w możliwość odbudowy harmonii świata przez melancholię po „despe-
rackie podkreślanie kompletnej klęski”. To także panowanie dwóch antynomii: idei
wszechwładu i relatywizmu historycznego oraz harmonii świata i katastroficznej kon-
cepcji kultury.

                                                
265 Wymienia pokrótce jej „przepisy”: zasada poezji uczonej, kontrolowanie wyobraźni, obiektywizo-

wanie wypowiedzi, naśladowanie natury i starożytnych, prawdopodobieństwo, bienséance (stosowność,
decorum), cudowność, hierarchia gatunków.
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Ostatecznie Przybylski nazywa klasycyzm drugiej grupy „fascynującą przygodą
intelektualną” (bardziej fascynującą niż ruchy awangardowe). Jako przedstawicieli tego
klasycyzmu wymienia Herberta, Sitę i Rymkiewicza – to oni próbują „odnowić poety-
kę klasycystyczną”.

Ale jest to poetyka dość odbiegająca od choćby mocno okrojonego pierwowzoru:

Herbert i Sito postanowili zrezygnować z [...] koncepcji, integrującej dotychczas system
przepisów klasycznych w jednolitą poetykę, zdolną stworzyć całościową wizję świata. [...] Nowy
fundament ideowy klasycznych „prawideł” został położony przez Z. Herberta. Wychodząc z za-
łożenia, iż relatywizmowi historycznemu – mimo wszystko – wymknęła się jedna sfera: episte-
mologii, Herbert proponuje postawę poznawczą, której celem jest uwolniony od aksjologii opis
przedmiotów i sytuacji. Herbert zrezygnował z wszelkiego aprioryzmu, a więc przede wszystkim
ze sfery wartości. W końcu zarówno antyczna, jak i chrześcijańska idea harmonii opierała się na
apriorycznym systemie wartości: piękno było rzeczą ładu, czyli pewnego układu stworzonego
przez „przedustawną” proporcję liczb. Ku propozycji Herberta skłania się Sito i – mimo wszyst-
ko – Rymkiewicz.

Przyjęcie nowej postawy filozoficznej klasycyzmu pociągnęło za sobą zmianę
w charakterze poszczególnych „prawideł”, przede wszystkim takich jak mimesis, piktu-
ralizm i poesia docta.

Najwięcej wątpliwości ma Przybylski wobec drogi Rymkiewicza. Wpływ teorii
Junga i Eliota sprawia – zdaniem krytyka – że nie może to być podstawa „rzeczywistej
odnowy poetyki klasycznej”.

Koncepcja klasycyzmu według Przybylskiego budzi podziw swym rozmachem
i bezkompromisowością, ale też te same zalety rodzą pytania o istotę: czy aby „dziecko
nie zostało wylane wraz z kąpielą”? Klasycyzm Przybylskiego został ufundowany na
dramatycznych albo wręcz „romantycznych” posadach: wiary, tragizmu, desperacji,
melancholii, klęski. Wprawdzie badacz stwierdza, iż klasycy tym się wyróżniają spo-
śród innych poetów, iż nie traktują kultury jako „przedmiotu subiektywistycznej reflek-
sji”, że widzą w wiedzy i kulturze płaszczyznę porozumienia. Z drugiej jednak strony
pozbawia klasycyzm głównych „prawideł”, bo są przejawem niezrozumienia obecnego
kryzysu; na ich miejsce daje klasycyzmowi „antynomie” o sporej rozpiętości. Pochop-
ne jest też chyba całkowite zanegowanie sensu naśladownictwa, ponowień, gier meta-
tekstowych, jako niezgodnych z „wiarą” i „harmonią”. Klasycyzm w swej genezie jest
wszak sztuką, czyli sztucznością, dościganiem doskonałości, mistrzostwem; nie powi-
nien być sprowadzony do jednej absolutyzowanej idei, której upadek z góry się kon-
statuje, bo taki klasycyzm najbardziej przypomina nowy romantyzm z pierwiastkami
katastrofizmu i awangardy. Nie można też zgodzić się, że „demuzykalizacja” oznaczała
konanie „zespołu mitów antycznych i chrześcijańskich” jako „kulturalnej płaszczyzny
porozumienia między poetą a czytelnikiem”, znaczyłoby to bowiem, że sekularyzacja
mitu oznacza koniec jego wartości semantycznych i symbolizacyjnych, a tak się nie
stało, kodem kulturowym posługują się po dziś dzień artyści różnych nurtów (także
wyznań), a bogactwo jego użycia budzi wciąż podziw. Najlepszym przykładem na
poparcie naszej opinii jest Herbert, który konstatując raz po raz, iż klasyczna edukacja
i mity utraciły urzędowy niejako autorytet, zarazem dowiódł, iż właśnie są one bardziej
jeszcze niż kiedyś warte podejmowania, zgłębiania, aktualizacji; że stanowią jedyny
już może język porozumienia między czasami i społeczeństwami w globalnym świecie.

Na szczególną uwagę zasługuje w tekście Przybylskiego wątek (z przyczyn chyba
cenzuralnych ciekawie zawoalowany), dotyczący powojennego agresywnego preten-
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denta do roli zmiennika chrześcijańskiej teleologii transcendentnej. Przybylski zwie go
„materialistyczną teleologią immanentną”, co oznacza niewątpliwie materializm mark-
sistowski, stanowiący dla niejednego twórcy przebłysk nadziei na odbudowę utracone-
go ładu. W tej filozofii „relatywizm nie obejmuje praw kierujących rozwojem społecz-
nym”, historia przebiega według ustalonego dialektycznego porządku, a sztuka otrzy-
muje precyzyjne role i priorytety. Przybylski przytacza wyrazisty przykład Mieczysła-
wa Jastruna, pisarza bliskiego klasycystycznym ideałom, który (jak wielu innych) dał
się zwieść tej nowej harmonii, by potem ją oskarżać. Zwróćmy uwagę, iż ironiczno-
-filozoficzny dialog z marksistowską teleologią i estetyką, prowadzony z pozycji kla-
sycystycznych, stał się też ważnym wątkiem późniejszej liryki Herberta (por. Potęga
smaku).

Swoją ocenę klasycyzmu, jak i jego program, rozwijał Przybylski w słynnej książce
To jest klasycyzm266. Zawiera ona powtórzenia, ale i modyfikacje, rozszerzenia poglą-
dów zawartych w tekście wyżej przez nas omówionym. Przede wszystkim w rozdziale
wstępnym, pt. Klasycyzm a demuzykalizacja świata, krytyk łagodzi swój stosunek do
skutków sekularyzacji mitów i czyni z nich jednak podwaliny nowej harmonii:

Istotnie, zostaliśmy wygnani z mitu, ale nie zostaliśmy wygnani ze stworzonej przez kulturę
świata śródziemnomorskiego antropologii i dlatego język przodków, symbolika świata śródziem-
nomorskiego, nadal jednoczy nas we wspólnym poszukiwaniu prawdy. W symbolice tej zawarta
jest bowiem mądrość rodzaju [...] poezja, która posługuje się słowem głównie „współczesnym”,
spada do poziomu gazety267.

Większą jeszcze uwagę niż rehabilitacja kodu kulturowego zwraca przyznanie lite-
raturze statusu epistemologicznego – prawa szukania obiektywnej prawdy. Daje też
Przybylski niezwykle sugestywną, dramatyczną i porażająco zwięzłą definicję nowego
klasycyzmu, jako zmagania się z chaosem, historią oraz degradacją języka:

Antropologia świata śródziemnomorskiego wtrącona w „ognisty piec zwątpienia” – to jest
klasycyzm268.

W kolejnych rozdziałach książki Przybylski przedstawia interpretacje twórczości
poetów zasługujących na reprezentowanie owego przeobrażonego kierunku. Owi poeci
to: Jarosław Marek Rymkiewicz, Julia Hartwig, Jerzy S. Sito, Artur Międzyrzecki,
Zbigniew Herbert. Wszystkie ich „klasycyzmy” łączy to, że są w sumie szczególną
jednością w wielości: ufundowane na rozdarciach i antynomiach, znajdują ostatecznie
różne próby opanowania chaosu. Przybylski, co jest niezwykłym atutem kompozycyj-
nym książki, kończy szkic poświęcony każdemu z poetów lakoniczną pointą – defini-
cją indywidualnego „klasycyzmu”:

● klasycyzm Jarosława Marka Rymkiewicza to łomotanie do bram „białego Rzy-
mu”,

● klasycyzm Julii Hartwig to przeczucie nowego rytmu świata,
● klasycyzm Jerzego S. Sity to tęsknota za zbawieniem człowieka przez człowieka,
●.klasycyzm Artura Międzyrzeckiego to ciągłe schodzenie do zielonej Doliny

Umarłych,

                                                
266 R. Przybylski, To jest klasycyzm, Warszawa 1978.
267 Tamże, s. 19.
268 Tamże, s. 20.
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● klasycyzm Zbigniewa Herberta to hymn o ludziach, którzy umierają w pozycji
stojącej.

Klasycyzm współczesny w ujęciu Ryszarda Przybylskiego to zatem kwestia auto-
poznania i odrodzenia człowieka poprzez jego tradycję, historię, mity; to – jak mówi
badacz – „archeologia człowieka-podmiotu”. To „poetycka hermeneutyka kultury” – to
doniosłe zdanie warto zapamiętać! Klasycyzm współczesny ma odnowić, przebudować
„ja” („klasyczne cogito” – mówi Przybylski), przywracając mu należną rolę w świecie
(antropologiczny ład), zaprzeczając diagnozom o nieodwracalnej dehumanizacji sztuki.
Klasycy Przybylskiego robią to na różne kontrowersyjne czasem sposoby, zapominając
o stylistycznych prawidłach, jest to bowiem już tylko klasycyzm światopoglądu, idei,
a w dalszej kolejności tematu. Zaskakująco – ostatnie zdanie książki Przybylskiego jest
jednak ponowieniem myśli Arystotelesa o wartościach poznawczych poezji: „Poezja
potrafi znaleźć takie racje, których nie znajdzie ani nauka, ani filozofia”269.

21. CZYM BYŁ FORMULIZM (NEOKLASYCYZM ORIENTACJI)?

Omówienie oraz ocena programów i działalności Orientacji Poetyckiej „Hybrydy” (bo
tak brzmiała pełna nazwa270) stanowi ciekawe wyzwanie. Klasycyzm bowiem został
Orientacji niejako „wmówiony”, a ona sama wmanipulowana w spór, mający być po-
nowieniem XIX-wiecznego dyskursu.

Naszym zdaniem tak program ugrupowania (najpełniej wyłania się on z tekstów
A.K. Waśkiewicza), jak i – zwłaszcza – praktyka poetycka tylko częściowo upoważ-
niają do takiej klasyfikacji (neoklasycyzm). Orientacja, ugrupowanie „słabe” i sytu-
acyjne271, stała się dogodnym „chłopcem do bicia”, tłem, na którym miały błyszczeć
inne programy i heroiczne czyny albo takież intencje.

Trzeba przyznać, iż Orientacja nie przewidywała rewolucyjnej interwencji w zasta-
ną rzeczywistość, uważała czasy walki za – na razie przynajmniej – skończone, sta-
wiała na działalność literacką, kulturalną, przywracanie literaturze normalności, której
w Polsce (przez wieki rozdzieranej wieszczymi i patriotycznymi powinnościami) tak
brakowało. Zapewne był to błąd i mylne odczytanie sensu tzw. małej stabilizacji,

                                                
269 Tamże, s. 181.
270 Powołana w marcu 1960 roku w klubie Hybrydy; już na początku przystąpiło do niej około stu po-

etów. Szeroko na temat faktów związanych z działalnością grupy oraz składu osobowego informuje hasło
w: E. Głębicka, Leksykon grup literackich w Polsce 1945–1980, Warszawa 1993. Rzecz znamienna, iż jest
to najobszerniejsze hasło w całym leksykonie! Por. także poświęcony w całości Orientacji numer „Poezji”
(1977, nr 3).

271 Słabe – to jest takie, które nie wyłoniło się w wyniku jakiegoś pozaliterackiego (zwykle trauma-
tycznego) przeżycia pokoleniowego. Poprzedniczki Orientacji były formacjami silnymi (Współczesność,
pryszczaci, Kolumbowie). Także następczyni – Nowa Fala – integrowała się wokół wydarzeń roku 1968.
(na temat pokoleń słabych i silnych por.: K. Wyka, Pokolenia literackie, Kraków 1977). Z kolei „sytuacyj-
ność” rozumiemy zgodnie z definicjami Michała Głowińskiego, dzielącego grupy na sytuacyjne (kształtują
się wobec zjawisk zastanych, program jest mniej ważny) i programowe (decydują „wskazania pozytywne”,
zwłaszcza program). Por. M. Głowiński, Grupa literacka a model poezji. Przykład Skamandra, w: Z pro-
blemów literatury polskiej XX wieku, t. 2: Literatura międzywojnia, Warszawa 1965.
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a może też wyraz usilnej tęsknoty za „normalnością”, jak i europeizmem naszej litera-
tury. Tu zaczynają się pewne klasycystyczne skojarzenia. Aczkolwiek niestosowne
byłoby nazwanie Władysława Gomułki Ludwikiem XIV PRL-u, to z działań i deklara-
cji grupy przebija pewne pozytywne myślenie o zastanej rzeczywistości i władzy, chęć
korzystania nie tylko z mecenatu ZSP (co czyniły prawie wszystkie ugrupowania, na
przykład Nowa Fala), ale i wsparcia przez Muzeum Lenina czy Zarząd Główny TPPR
(Orientacja przeprowadzała też liczne konkursy pod hasłami takimi jak Idee Lenina,
Zrodziła nas walka..., organizowała Estrady Rewolucyjnej Poezji). Budzić to musi
pewne nieprzypadkowe skojarzenia z dworskością nowego typu i wkalkulowaniem
w program właśnie jakiegoś przewrotnego koniunkturalizmu (przewrotnego, bo sama
twórczość en bloc nie potwierdza prymarności tych deklaracji, co zdecydowanie od-
różnia Orientację od socrealizmu)272. Pozytywnym i bez precedensu w powojennej
polskiej literaturze efektem takiej strategii były niewątpliwie działania edytorskie,
promocyjne i dokumentacyjne ugrupowania, wykraczające znacznie poza cele strate-
giczne samej Orientacji, a kierowane z wielkim zaangażowaniem głównie przez Jerze-
go Leszina-Koperskiego. Ozdobą poezji polskiej XX wieku jest na przykład wielose-
ryjny cykl tomików Pokolenie, które wstępuje, liczne antologie, a także znakomicie
(merytorycznie, edytorsko i plastycznie) opracowywane pismo „Orientacje” (z liczny-
mi suplementami). Do tego dodać trzeba zróżnicowane tematycznie i terytorialnie im-
prezy, promujące nie tylko grupę, ale w ogóle twórczość literacką i artystyczną, także
sztukę. Współpracujący z Orientacją krytycy, jak Piotr Kuncewicz, Janusz Maciejew-
ski, Janusz Sławiński, Michał Głowiński czy drugi z liderów grupy Andrzej K. Waś-
kiewicz, należą do czołówki polskich krytyków i literaturoznawców. Z zachowaniem
właściwych proporcji można więc powiedzieć, iż ta bogata działalność Orientacji ma
w sobie pierwiastki „oświeceniowe” (więc klasycystyczne?).

Kwintesencją (właściwie najpełniejszą rekonstrukcją) programu (którego począt-
kowo z zamierzenia nie było!, grupa miała być przecież „orientacją”, działaniem na
rzecz poezji) okazały się teksty Andrzeja K. Waśkiewicza, z perspektywy czasu po-
strzeganego jako główny teoretyk ugrupowania273. Najobszerniejszy wykład programu
Orientacji (pochodzący z 1967 roku) znajdujemy właśnie w książce Waśkiewicza Mo-
dele i formuła274, i jej się przyjrzymy, poszukując elementów zasługujących na miano
neoklasycznych.

Budując rys programu, Waśkiewicz posłużył się raczej pejoratywnym terminem
utworzonym przez Zbigniewa Bieńkowskiego275 – formulizm – który to termin przy-
lgnął do ugrupowania. Zwróćmy uwagę, iż już to określenie odsyła znaczeniowo do
normatywizmu; ale czy klasycyzmu?

                                                
272 Adam Zagajewski zauważa, że szukanie mecenasów (i środków finansowych na konkursy) to głów-

ny punkt „programu” Orientacji (Stracone pokolenie, „Życie Literackie” 1971, nr 9, przedr. w: Świat nie
przedstawiony, dz.cyt.). Z drugiej strony w tymże tekście wyczuwamy pewien podziw, gdy Zagajewski
zauważa, iż „Poeci 1960 przystąpili do dzieła w sposób naukowy zgodnie z zasadami organizacji przyję-
tymi przez współczesną socjologię”.

273 Inni to np. K. Gąsiorowski, Z. Jerzyna, P. Kuncewicz, J. Sławiński.
274 A.K. Waśkiewicz, Modele i formuła. Szkice o młodej poezji lat sześćdziesiątych, Wrocław–Warsza-

wa–Kraków–Gdańsk 1978.
275 „Nie przedmiot ich interesuje, ale jego wyznacznik pojęciowy, nie świat – ale jego formuła”

(Z. Bieńkowski, Posłowie, w: Łódzka Wiosna Poetów 1963, Warszawa 1964, s. 104).
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W artykule Tendencja formulistyczna276 Waśkiewicz zaczyna od konstatacji „nor-
malnych” warunków, w jakich dane było startować Orientacji: „Wreszcie była to gene-
racja, która weszła do poezji normalną drogą. Nie poprzez partyzantkę czy działalność
agit-pop, ale poprzez uniwersytety”. Przechodząc do kwestii rzeczywistości przedsta-
wionej, Waśkiewicz stwierdza, że wiersz „ma być nie tyle obrazem świata, co myśle-
niem o nim”, ma „wyprowadzać ład z chaosu”277 – są to niewątpliwie postulaty klasy-
cystyczne. Powołując się na Gąsiorowskiego278, mówi też o roli w tym procesie „psy-
chologii zbiorowości” (obrazy i wątki archetypiczne) oraz konstatuje zgodność tak
pojętego tworzenia z teorią sztuki poetyckiej Rymkiewicza (Czym jest klasycyzm).
W określeniu funkcji poezji Waśkiewicz widzi też podstawową zbieżność „z postawą
Peipera i Eliota”, co jest dość zaskakujące jako połączenie, ale autor dodaje, że właśnie
taka kontaminacja funkcjonuje w poezji formulistycznej. Następne akcenty klasycy-
styczne pojawiają się kilka stron dalej, gdzie Waśkiewicz podkreśla znaczenie tradycji
dla poetów Orientacji, polegające na „jej twórczym wchłonięciu i przetworzeniu”; idzie
to w parze z potrzebą „perspektywy historycznej”279. Kropkę nad „i” stawia Waśkie-
wicz stwierdzeniem: „Jest to więc (i tu rysuje się zbieżność z tradycją klasycystyczną)
w pewnym sensie poezja kulturowa, korzystająca z mitów kulturowych, archetypów i
topoi”; zaraz wszakże następuje ukazanie różnicy: „poeta formulista zajmuje wobec
wartości przekazanych przez tradycję postawę nie wiernego ucznia, ale kodyfikatora;
dokonuje przewartościowania, wybiera tylko te elementy, które współtworzą nową
jakość [...] nową konstrukcję”280. A więc jest to dość niejasna deklaracja zgody. Po-
dobnie jak osadzenie poetyki na kontaminacji konstruktywizmu (branego z wzorów
Awangardy) i „drążenia moralnych czy metafizycznych niepokojów człowieka współ-
czesnego”281. Waśkiewicz lubi w ogóle w stosunku do swego formulizmu używać ter-
minu „komponenty”, co jakby sankcjonuje eklektyzm i ogólnikowość zarazem, jakie z
programu wyzierają. Jednakże na koniec podejmuje się wskazania i opisania „jednej z
cech zasadniczych”, a sądząc z jej obszernego i klarownego przedstawienia – chyba
istotnie głównej, i to odwołującej się do jednego z fundamentów klasycyzmu, to jest
„powszechników” i uniwersalnych idei. Poezja Orientacji jest więc według jej teorety-
ka „odbudowywaniem wiary w istnienie pojęć ogólnych” jako punktów oparcia
w świecie282. Nie omieszkał Waśkiewicz wskazać, że to koncepcja dziedziczona po
klasycyzmie, że zbliża jego formację do J.M. Rymkiewicza. Idąc tą drogą krytyk zwie
też formulizm tendencją, która „wnosi porządek do chaosu”, ale zaraz zastrzega się:
„czyni to jednak [Orientacja] inaczej niż neoklasycyzm, zakłada zmienność rzeczywi-
stości i wyrażających ją form poetyckich. Zakłada, że rzeczywistość, w której żyjemy,
jest rzeczywistością jakościowo różną od rzeczywistości przeszłych”. Bo formulizm –
tłumaczy dalej – „jest systemem otwartym”283. Ale już stronę dalej teoretyk wyjaśnia,
iż „formulizm realizuje w poezji integrację”, że przenosi zagadnienie zaangażowania

                                                
276 A.K. Waśkiewicz, Modele i formuła, dz.cyt.
277 Tamże, s. 56–58.
278 K. Gąsiorowski, Trzeci człowiek, w: tegoż, Wobec własnego czasu, Warszawa 1967, s. 100–101.
279 A.K. Waśkiewicz, Modele i formuła, dz.cyt., s. 62.
280 Tamże, s. 63.
281 Tamże, s. 64.
282 Tamże, s. 69.
283 Tamże, s. 71.
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na płaszczyznę moralną, gdy inni widzieli w zaangażowaniu tylko socjotechnikę.
Wreszcie formulizm to „równowartość intelektu i emocji”.

Jak widać, Waśkiewicz uznaje pokrewieństwa swego programu z tradycją klasycy-
zmu za istotne (szczególnie te dotyczące światopoglądu, mimetyzmu, zadań etycznych
i korzystania z zasobu tradycji). Nieustannie relatywizuje je jednak albo „godzi”
z kanonami awangardy. Można by użyć na określenie tej dialektycznej w gruncie rze-
czy postawy programotwórcy trawestacji słynnego porzekadła: formulizm jest za kla-
sycyzmem, a nawet przeciw...

W szkicu Modele i formuła (również z 1967 roku) Waśkiewicz szerzej wypowiada
się na temat zaangażowania formulistów. Konstruuje kilka modeli poezji zaangażowa-
nej, dochodząc do wniosku, iż tylko ten zaproponowany przez Orientację ma przy-
szłość. Zaangażowanie to „integrująca funkcja poezji. Zespalanie elementów, dążenie
do jednolitej formuły świata, do budowy całkowitej poezji, wyrażającej człowieka
całkowitego, jest jej funkcją społeczną”. Ponadto: poezja Orientacji nawet w konflik-
tach dnia codziennego „chce się doszukać prawidłowości”284. A więc znów linia wy-
wodu nieoczekiwanie wraca do klasycznie brzmiącego imperatywu celów sztuki szu-
kającej „prawideł”.

Na końcu tomu Modele i formuła Waśkiewicz umieścił napisany w 1977 roku tekst
podsumowujący dorobek Orientacji: Co nam zostało z tych lat?. Zaczyna od konstata-
cji wielkiego eklektyzmu poezji lat 1960–1970, kiedy to – dopowiedzmy – jednak
sumarycznie (liczbą nazwisk i debiutów) dominowała Orientacja (między innymi nad
Nową Falą). Waśkiewicz przytacza ciekawy tekst Krzysztofa Mętraka, który wyróżnił
w młodej poezji połowy rzeczonego okresu cztery nurty (szkoły): reistyczną, słowiar-
ską, różewiczowską i neoklasyczną właśnie285, jak i opinię Janusza Sławińskiego,
dzielącego poezję lat sześćdziesiątych na: poetycką moralistykę (pod wpływem liryki
Różewicza), poezję lingwistyczną, poezję wyzwolonej wyobraźni i poezję „apelu do
tradycji”286. Waśkiewicz zgadza się z tymi wyróżnionymi tendencjami, acz neguje ich
przydatność. Uzasadnienie jest nieco zaskakujące: „Piękne programy nie zrodziły zna-
czących realizacji”287. Choć Waśkiewicz tego nie mówi dosłownie, to daje do zrozu-
mienia, iż to zdanie dobrze odpowiada sytuacji rozejścia się programu formulistyczne-
go z samymi dokonaniami poetów. Mówi więc z wyrzutem: „jest rzeczą zadziwiającą,
że we wszystkich głosach tej dyskusji w ocenie poezji kręgu Orientacji nieliczne prze-
cież wypowiedzi programowe dominują nad wnioskami wyprowadzonymi z analizy
wierszy”288.

Waśkiewicz teoretyk jest, jak widzimy, po latach nieco zawiedziony właśnie doko-
naniami poszczególnych poetów. Cóż, dodajmy, historia literatury pokazuje, że często
poetyka immanentna rozmija się z tą sformułowaną. Aczkolwiek nie zawsze na korzyść
tej drugiej, a tak chyba było w wypadku Orientacji. Przechodząc do nazwisk, Waśkie-
wicz stwierdza między innymi z goryczą: „dzieje «szkoły neoklasycznej». Piękne ską-
dinąd oktostychy Witolda Maja bledną wobec oktostychów Iwaszkiewicza, sprawne i

                                                
284 Tamże, s. 85.
285 K. Mętrak, Nowe konstelacje poetyckie, „Współczesność” 1966, nr 25–26.
286 J. Sławiński, Próba porządkowania doświadczeń. Nowatorskie przedsięwzięcia poezji polskiej
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287 A.K. Waśkiewicz, Modele i formuła, dz.cyt., s. 216.
288 Tamże, s. 218.
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mądre wiersze Zadury nie osiągają jednak poziomu wierszy Jarosława Marka Rymkie-
wicza”289.

Jak widać z perspektywy czasu, realizacje Orientacji stanowią splot różnych ten-
dencji, w czym formacja przypomina Współczesność. Odniesienia poszczególnych
pisarzy do solidnego skądinąd, spójnego acz zbyt ogólnikowego programu – wyabstra-
howanego przez Waśkiewicza (programu, dodajmy, w dużej mierze zasługującego na
miano neoklasycznego) – są wątpliwe i nieuprawnione. Jak słusznie zauważa Andrzej
Śliz, pokolenie  ’60 (Orientacja) to nie tyle grupa, formacja czy generacja, ale „ruch
kulturotwórczy” bądź wręcz li tylko wydawniczy290. Jeśli idzie o faktyczny nurt neo-
klasyczny wewnątrz Orientacji (Zadura, Maj) wskazany przez Waśkiewicza, odpowia-
da on naszym rozpoznaniom i będzie przedmiotem analizy w dalszej części tej książki.

22. TA SZCZEGÓLNA GRA... (POEZJA W REFLEKSJI KRYTYCZNEJ
BOHDANA ZADURY)

Bohdan Zadura – niezależnie od twórczości poetyckiej i prozatorskiej – od roku 1967
uprawia krytykę literacką oraz eseistykę, niejednokrotnie wypowiadając się na temat
klasycyzmu. Niektóre z tych tekstów (zebrane w tomie Daj mu tam, gdzie go nie ma)
można traktować jako programowe lub też są one polemikami „w obronie” klasycyzmu
i jego głównych rzeczników, jak Jarosław Marek Rymkiewicz.

I tak w eseju Słowa, słowa, słowa (1969) pretekstem do podjęcia tego tematu jest
szkic Wojciecha Roszewskiego (Wieczność, chwila, historia, „Współczesność” 1969,
nr 284), atakujący neoklasycyzm i Rymkiewicza za ahistoryzm, estetyzm, zamknięcie
się na świat współczesny („bezpłodny i jałowy” związek z „widmem przeszłości”),
gloryfikowanie sztucznej harmonii. W odpowiedzi Zadura daje alegoryczny obraz
klasycyzmu-stereotypu, cudownego ogrodu, który on sam także neguje:

Jeśli zarzuca się neoklasycyzmowi, iż uprawia własny ogródek, gdzie poeta kopie grządki,
sieje według własnego uznania kwiatki, tam sadzi groszek pachnący, tam róże i w ogóle w
ogródku tym pięknie jest, a jakże, od odurzających zapachów słodko, trawy równo przystrzyżo-
ne, ścieżki żwirem wysypane, a to wszystko za cenę odgrodzenia się od świata płotem, w którym
szpar nie ma i nie tylko dojrzeć nic przez ten parkan nie można, ale nawet i usłyszeć; jeśli się
powiada, że neoklasycyzm to ucieczka na wyspy szczęśliwe bezmyślności, niewrażliwości, że to
tworzenie iluzji harmonii, ładu i spokoju – jest to tylko nieporozumienie albo... inwektywa291.

Dalej krytyk dowodzi, iż istotą neoklasycyzmu, zwłaszcza w wydaniu Rymkiewi-
cza, jest ocalanie szczątków, a nie triumfalizm idylli, że „poeci czasu przeszłego”, któ-
rych Rymkiewicz wskrzesza, „więcej nam powiedzą nawet o nas, ich późnych, jakże
późnych prawnukach niż poeci czasu teraźniejszego i tylko teraźniejszego”292. W tym
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sensie Zadura uważa neoklasycyzm za literaturę bardziej znaczącą niż ta z pozoru do-
kładnie osadzona w swoim czasie. „Wiersz jest historyczny – pointuje Zadura – kiedy
potrafi przetrwać próbę czasu, kiedy jest znakomitym czy dobrym wierszem”293.

Grupę tekstów krytycznych Zadury łączy idea „odkrywania”, typowania kolejnych
neoklasyków czy wyłaniania neoklasycznych tomów. O ile wątpliwości budzi dowo-
dzenie neoklasyczności Psalmów i Psalmów nowych Tadeusza Nowaka („Po niebie
płynie kra, białko wiecznie się ścina...”294), o tyle szkic Nowa dykcja zwraca trafnie
uwagę na niezwykły w kontekście wcześniejszej twórczości, osadzony w kulturze
i tradycji tom Woroszylskiego Zagłada gatunków. Woroszylski zdaniem Zadury nie-
zwykle udatnie „wpisuje konkretną problematykę i rzeczywistość naszych czasów
w uniwersum kultury”, posługuje się też rozbudowanym w regularne kadencje i okresy
zdaniem, co daje tej poezji „regularny, szeroki oddech”, obiektywizm i dystans narra-
cji295. Zadura zwraca więc uwagę na drugi obok kodu kulturowego ważny element
stanowiący neoklasyczny arsenał środków: powrót retoryki i dyskursu.

W pochodzącym z 1982 roku szkicu Zlituj się, Morze Śródziemne Zadura dowodzi
klasyczności poetyki Tadeusza Sułkowskiego, w związku z wydaniem zbioru Tarcza.
Oto charakterystyka tej dykcji:

Prosta klasyczność. [...] Wierzył, że możliwa jest taka forma, w której „nawet klęska nabiera
kształtu spokojnego morza”, wierzył w światło „tak czyste, że ma barwę łzy i w żądzach, my-
ślach, czynach, błędach ukazuje słoneczny brzeg doświadczenia”. Kiedy chciał, aby zlitowało się
nad nim Morze Śródziemne, to pewnie chciał czegoś więcej niż tylko tego, by znów znaleźć się
wśród łowickich owsów. Grał na przepaściach i dążył do prostoty. Był poetą umiaru, dyscypliny,
rygoru: powściągliwym i patetycznym296.

Zadura wypowiedział się polemicznie względem głośnego programu Barańczaka
Nieufni i zadufani (O klasyczności tudzież romantyczności młodej poezji). Wyraził
zastrzeżenia co do arbitralności podziałów, proporcji między klasycyzmem dogma-
tycznym i sceptycznym w książce a w rzeczywistości. Wątpił też – i chyba słusznie –
czy nastąpi przewidywany przez Barańczaka romantyczny przełom297.

Niewątpliwie najciekawszym tekstem Zadury dotyczącym klasycyzmu jest jego
kryptoprogram, bo tak chyba można nazwać szkic Daj mu tam, gdzie go nie ma (1987).
Wychodząc od przewrotnej anegdoty o ping-pongu, Zadura buduje metaforę poezji
jako gry wymagającej reguł:

potraktować poezję jako grę to uniknąć wielu paskudnych ze swej natury dylematów, potrakto-
wać ją jako grę to potraktować poważnie jej odbiorcę. Uznać go za partnera. Dość to zresztą
szczególna gra, w której zwycięstwo czytelnika oznacza zwycięstwo poety. Jak każda gra, zakła-
da ona wolność wyboru. Do tej gry też nie można przymuszać. Jak każda gra tak i ta gra szcze-
gólna zakłada istnienie pewnych reguł, w myśl których przebiega. „Daj mu tam, gdzie go nie ma”
nie jest wezwaniem do dowolności. Możemy plasować piłkę w rogach stołu, możemy wykonać
nagły skrót tuż za siatkę, gdy partner jest daleko, jednak płaszczyzna stołu zakreśla teren naszych
poczynań. Im bardziej precyzyjna piłka, im bardziej finezyjna, czy nawet chytra, tym większa
satysfakcja z jej odebrania, tym większa radość z gry. W tak rozumianym uprawianiu poezji – jej
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pisanio-czytaniu – nie ma rzecz jasna miejsca na dydaktyzm, pouczanie, moralizatorstwo. [...] jak
w każdej grze, tak i w tej istnieje coś takiego jak styl. Istnieje coś takiego jak taktyka. Coś takie-
go jak skuteczność, efektywność298.

Jest to więc zmetaforyzowana pochwała normatywizmu i intelektualizmu, którą do-
datkowo wzmacnia pisarz, podkreślając, iż nie natchnienie jest katalizatorem twórczo-
ści, ale studiowanie, przekładanie, przeżywanie dzieł poprzedników i współczesnych
(por. Eliot), stawianie wyzwań czytelnikowi.

23. NOWA FALA, CZYLI NOWA WALKA ROMANTYKÓW
Z KLASYKAMI

Romantyczno-klasycystyczny spór odżył dość niespodziewanie na przełomie lat sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, potwierdzając chyba przy okazji żywotność
teorii nadprądów. Stało się to za sprawą czołowego poety i krytyka pokolenia ’68 –
Stanisława Barańczaka, który w swoich książkach (Nieufni i zadufani, Ironia
i harmonia) z wielkim rozmachem teoretycznoliterackim oraz na szerokim historycz-
noliterackim, jak i politycznym (w granicach cenzury) tle przedstawił sytuację poezji
współczesnej. Diagnoza Barańczaka odbiła się sporym echem, polemikę z nią podej-
mowali nawet sami poeci Nowej Fali (z grupy Teraz). Można się zastanawiać, czy
książki Barańczaka i poprzedzające je artykuły uznać li tylko za program grupy „Pró-
by” (której był założycielem w 1964 roku)299, czy mamy do czynienia z szeroką, udo-
kumentowaną syntezą historycznoliteracką.

Częściową odpowiedzią na nasze pytanie może być fragment monografii Teresy
Kostkiewiczowej, gdzie autorka ocenia właśnie książkę Nieufni i zadufani pod kątem
obiektywizmu i funkcjonalności zawartych w niej definicji:

Stanisław Barańczak wyróżnia klasycyzmy i romantyzmy młodej poezji przede wszystkim
dla celów wartościowania, przypisując postulowane i waloryzowane przez siebie cechy postawie
romantycznej, zaś krytykowane i negowane – postawie klasycystycznej. Pojęcie klasycyzmu
wyjaśnione jest w tym przypadku przez interpretację liryki najnowszej, ale jej wyznaczniki trak-
tuje się bez zastrzeżeń jako właściwe wszelkim historycznym realizacjom poetyckim określanym
tym terminem. W ten sposób – wskazując (i piętnując jednocześnie) w poezji najmłodszego po-
kolenia tendencje wzniosłości, ozdobności i harmonii – dokonuje się niejako generalnej oceny
klasycyzmu w ogóle; całkowite abstrahowanie od historycznie skonkretyzowanego sensu terminu
prowadzi do nieuzasadnionej sugestii, iż obejmowane nim zjawiska zawsze pełniły funkcję taką,
jaka przypadła im w liryce lat sześćdziesiątych XX wieku. Niezamierzone z pewnością wnioski
uogólniające na temat konkretnej formacji historycznej są tutaj konsekwencją nieliczenia się z
utrwalonym w badaniach literackich zwyczajem terminologicznym300.

                                                
298 Tamże, s. 9.
299 Za grupę silnie programową (romantyzm dialektyczny) uznaje „Próby” Julian Kornhauser (Szansa

grupy, „Życie Literackie” 1969, nr 46; oraz: tegoż, Realizm nienaiwny, „Poezja” 1970, nr 9).
300 T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko..., dz.cyt., s. 20.
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Jak widać, badaczka jest dość krytyczna co do wizji klasycyzmu i romantyzmu za-
prezentowanych przez Barańczaka, z uwagi na absolutyzację pojęć i nieliczenie się
z ich faktyczną reprezentacją w poszczególnych epokach.

Przyjrzyjmy się zatem wspomnianym tekstom Barańczaka pod kątem zaistnienia
neoklasycyzmu w 2. poł. XX wieku i sporów wokół niego.

Najważniejszy (syntetyczny i programowy zarazem) rozdział książki Barańczaka301

to Nieufni i zadufani. Tam w podrozdziale Klasycyzmy i romantyzmy programotwórca
i historyk literatury zarazem wprowadza na swój użytek kilka efektownych, acz można
powiedzieć, że właśnie dlatego zbyt polaryzujących problem, własnych definicji302

tytułowych nadprądów. Można odnieść wrażenie, że nie grupy i dokonania poetów są
ilustracją dla wprowadzanych definicji i typizacji, ale to te ostatnie są przykrawane dla
potrzeb tezy (autor książki i jego grupa niosą jedynie słuszne, adekwatne do potrzeb
literatury i społeczeństwa rozwiązania, zaś ustępujące pokolenia są tym, czym klasy-
cyzm warszawski dla romantyków).

Zgadzając się generalnie z teorią o przemienności prądów (Wölfflin, Curtius, Krzy-
żanowski), Barańczak dodaje, że istotą przeciwstawności tychże winny być „sposoby
myślenia” bądź „style myślenia” (oparte o takie antonimy, jak ufność–niezgoda, ideali-
zacja–demaskacja). Barańczak wyróżnia na tej podstawie po dwa „rodzaje” klasycy-
zmu i romantyzmu.

1. k l a s y c y z m  d o g m a t y c z n y, przyjmujący porządek idealizujący rzeczywistość (dzię-
ki odwołaniu się na przykład do metafizyki, jak w klasycyzmie rozumianym jako konkretna epo-
ka literacka, lub do doświadczenia, jak w pozytywizmie),

2. k l a s y c y z m  s c e p t y c z n y, czy też – jak by go można nazwać – „wielki”, świadomie
narzucający rzeczywistości idealizujący porządek, w charakterze bardziej postulatu niż stanu
faktycznego,

3. r o m a n t y z m  a n a r c h i c z n y  (naiwny), wyczerpujący się w samym demaskowaniu
sprzeczności, akceptujący chaos jako konieczny stan rzeczywistości literackiej i pozaliterackiej,

4. r o m a n t y z m  d i a l e k t y c z n y, demaskujący antynomie zastanego porządku rzeczy
z punktu widzenia możliwej syntezy303.

Barańczak wyjaśnia dalej, iż opowiada się tylko za romantyzmem dialektycznym,
natomiast klasycyzm sceptyczny stawia nad dogmatycznym, ale poniżej obu romanty-
zmów.

W typizacji tej zastanawia, iż w gruncie rzeczy oba klasycyzmy umocowane są na
idealizacji (tego, co jest, albo tego, co być powinno), nie zakłada zaś krytyk istnienia
klasycyzmu demitologizacji, reinterpretacji, glosy czy dyskursu z tradycją. Przestajemy
się dziwić, gdy czytamy, iż Herbert jest w tym ujęciu romantykiem.

W podrozdziale Dwa style myślenia Barańczak proponuje zastąpić „mnożenie sy-
nonimów na określenie członów dychotomii «romantyzm – klasycyzm»” wprowadze-
niem „podstawowego rozróżnienia między myśleniem dialektycznym a myśleniem
arbitralnym. Dialektyka poetyckiego myślenia, owa stała walka antynomii i sprzeczno-

                                                
301 S. Barańczak, Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm w młodej poezji lat sześćdziesiątych, Wro-

cław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971.
302 Barańczak uczciwie zastrzega się w przypisie, iż jego rozumienie klasycyzmu „nie pokrywa się,

a raczej wymija z pojmowaniem tego słowa reprezentowanym m.in. przez R. Przybylskiego czy J.M.
Rymkiewicza” (tamże, s. 12, przyp. 2).

303 S. Barańczak, Nieufni i zadufani, dz.cyt., s. 19.
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ści, cechuje bowiem właśnie poetów prądów romantycznych”304. Budzi wątpliwość,
czy ma sens taka absolutyzacja pojęć, w dodatku w zastosowaniu do prądów czy
światopoglądów literackich. Niepokój wywołuje także następny krok, jakim jest wska-
zanie zaplecza filozoficznego dla tych ustaleń: „marksizm, ta najbardziej żywa filozo-
fia, jaka kiedykolwiek powstała, jest dla niejednego młodego poety czymś martwym,
pustym emblematem pozbawionym realnej treści i realnych konsekwencji”305. Jest
pusta dla dzisiejszych spadkobierców klasycyzmu, ale nie dla romantyków Barańczaka.
Z wyrzutem stwierdza on dalej, iż Orientacja (główny pokoleniowy przeciwnik-
-klasycysta) wprawdzie stale powołuje się na Marksa, ale jego filozofia nie jest niestety
„cechą ich sposobu myślenia, ich poetyki, światopoglądu”. Oni wyznają „klasycyzm
dogmatyczny” (z niewielkimi wyjątkami – Górzański, Gąsiorowski).

Następnie Barańczak opisuje poetykę Orientacji, by wykazać w niej pierwiastki do-
gmatycznego (i chyba zarazem sceptycznego?) klasycyzmu oraz arbitralnego, niemark-
sistowskiego myślenia. Zarzuca więc, że Orientacja „porządkuje pojedyncze, wyrwane
z kontekstu elementy rzeczywistości, które funkcjonują w wierszu na prawach ozdob-
nika, nie mając nic wspólnego z odbiciem struktury otaczającego nas świata”, że to
„suma przedmiotów”, „porządek idealizujący rzeczywistość”, „wiara w takie czy inne
kreowane przez siebie prawdy absolutne”306.

Myślenie arbitralne (i w ogóle nurty klasycystyczne) rządzi się „zasadą «i»”, a więc
jest harmonijne, wynikowe. Natomiast myślenie dialektyczne (romantyzm dialektycz-
ny) – zasadami „lub” oraz „ale”, to jest zderzaniem pojęć. To zderzanie prowadzi wła-
śnie do syntezy w rezultacie walki przeciwieństw (zgodnie z dialektyką marksowską).
Symbolami myślenia dialektycznego w stylistyce mogą być więc oczywiście: oksymo-
ron, paradoks, antyteza, ironia, przerzutnia (środki istotnie preferowane przez Nową
Falę!). W poezji dialektycznej jest nie tylko coincidentia oppositorum, ale pugna oppo-
sitorum (walka). Chcąc zapewne dodatkowo przekonać wątpiących w ten podział,
Barańczak odwołuje się do Nietzschego, zwąc poezję dialektyczną – dionizyjską, zaś
arbitralną – apollińską.

Lokalizowanie i charakteryzowanie przeciwników, tj. kryptoklasyków różnej pro-
weniencji, kontynuowane jest w kolejnych rozdziałach. I tak, w Kto się boi nieufności?
za przykład poezji zastygłej, arbitralnej, daje Barańczak Przybosia oraz „młodych po-
etów”, którzy mają „poczucie demiurgicznej wszechmocy”307. Druzgocącą krytykę
rozwija w następnym podrozdziale (Piekło łatwizny), gdzie wyborowi klasycyzmu
przydaje podteksty koniunkturalne: łatwość debiutu, częste wydawanie książek, udział
w konkursach, bezideowość pism literackich, „średniactwo”, chałturę, łatwość przyję-
cia do ZLP, brak prawdziwej krytyki, zwłaszcza młodej. Taka diagnoza musi kojarzyć
się z symptomami poezji dworskiej i panegirycznej, znaczącej w epokach klasycy-
stycznych.

Dalej Barańczak dookreśla poetykę Orientacji jako dogmatyczny klasycyzm:

Uzewnętrznienie tej postawy znajdziemy wszędzie: [...] w słownych i metaforycznych ste-
reotypach, w „formulistycznych” tendencjach zmierzających do unieruchomienia świata w sło-
wie, w nieumiejętności świadomego i konsekwentnego wyboru określonej tradycji literackiej, w

                                                
304 Tamże, s. 20.
305 Tamże, s. 21.
306 Tamże, s. 22–23.
307 Tamże, s. 29.
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aintelektualizmie (a tak!), w indyferentnym stosunku do kwestii języka, w stale obecnym w tej
poezji, zaszyfrowanym lub całkiem jawnym pragnieniu odnalezienia bezpiecznego i wygodnego
azylu, niezakłóconej harmonii bytowania; w całej tej postawie klasycystycznego zadufania, w
której sytuacja społeczna młodej poezji zbiera wreszcie swoje kompromitujące żniwo308.

Wielkim popisem badawczej wirtuozerii i inwencji Barańczaka jest rozdział III
omawianej książki: Homo fugiens (człowiek uciekający). Autor postanawia oto prze-
śledzić bohatera lirycznego i podmiot w młodej poezji, nie tylko tej spod znaku Orien-
tacji. Chce udowodnić, że „klasycystyczne myślenie arbitralne” ma zasięg szerszy niż
klub „Hybrydy” i da się sprowadzić do totalnej ucieczki poety od świata. Wynikiem
badań jest pięć typów tejże poetyki309.

1. Homo definiens (= nazywający) – typ to najpowszechniejszy! Charakteryzuje go
zdolność łatwego porównywania, metaforyzowania wszystkiego, przy czym efekt uj-
muje w schludne, błyszczące ramki.

Tutaj właśnie Barańczak umieszcza f o r mu l i z m Waśkiewicza i Orientacji jako
program i praktykę klasycystyczną. Pisze m.in.: „Formulizm jest bowiem próbą stwo-
rzenia poetyckiego układu zamkniętego, który nie tyle towarzyszyłby rozwojowi
i zmienności rzeczywistości zewnętrznej, ile starałby się ją właśnie zamknąć, przy-
gwoździć, unieruchomić w zastygłym wierszu-formule”310. I na koniec dodaje: „Homo
Definiens jest człowiekiem ślepo zadufanym w stałości świata, w swoich możliwo-
ściach poznawczych, a jednocześnie w komunikatywności i całkowitej jednoznaczno-
ści języka, w którym swoje obserwacje wyraża”311.

2. Homo omnipotens (= wszechmocny) oznacza nieograniczone panowanie pod-
miotu nad światem, który to podmiot przypisuje sobie status demiurga, stwarza nowe
światy, rozbudowuje je bądź niszczy. „Wyzwolenie wyobraźni [...] staje się w tych
wierszach nieopanowanym żywiołem”. Przykładem – wers z Bordowicza: „Oliwki
wylizują suchy szkielet pastwisk”. Są też przykłady z Żernickiego i Chorążuka; kpi
krytyk z Zadury, którego w wierszu oprowadza Dante i Wergiliusz.

3. Homo grandiloquus (= wymowny, pompatyczny) to typ odpowiadający znanym
cechom normatywnego klasycyzmu – stylowi wysokiemu, językowi wysoce skonwen-
cjonalizowanemu, stylizacjom biblijnym, archaizacjom (np. nie „tańczą”, a „czynią
taniec”, nie „więc”, a „przeto”, „tedy”). Jak mówi Barańczak, jest to zjawisko „cha-
rakterystyczne dla wszystkich historycznych odmian klasycyzmu”, a sprowadza się do
„trzech przykazań-haseł: Wzniosłości, Zdobności, Harmonii”312. Typowy jest tu także
uniwersalizm pojęć; ciągle napotykamy ogólniki: „ptak”, „człowiek”, „epoka”, „natu-
ra”, „kamień”, „drzewo”, „historia”. Tworzy się „zamknięty dykcjonarz słów i zwro-
tów «dozwolonych»”.

Podobne role pełni b i b l i z a c j a  składni, struktury hymniczne, litanijne, zaczynanie
od zaimka „który” itp. Typowe są też retoryczność, regularna wersyfikacja i strofika
oraz „zgodność zdania z wersem” (brak przerzutni). Spośród poetów Orientacji najbar-
dziej zasłużył – według Barańczaka – na miano homo grandiloquus Zbigniew Jerzyna.

                                                
308 Tamże, s. 40.
309 Tamże, s. 112–161.
310 Tamże, s. 115.
311 Tamże, s. 116.
312 Tamże, s. 129.



188

4. Homo sentimentalis. Ten typ (jak i 2.) mało pasuje do koncepcji klasycyzmu
Orientacji. Chodzi o: „konwencjonalny lament Homo Sentimentalis – będący jeszcze
jedną formą użalania się nad sobą – zastąpił tu indywidualną refleksję i poetycką od-
krywczość”313.

5. Homo simplificans (= upraszczający) to typ będący udatnym upostaciowaniem
krytykowanego klasycyzmu. Upraszczanie to zdaniem Barańczaka uciekanie w harmonię
czy w „cudzy autorytet” (i kulturę). Można też redukować wszystko „do jednoznacznych
pod względem moralnym grup zjawisk historycznych, mających być hasłami wywoław-
czymi dla jednoznacznego współczucia lub potępienia ze strony czytelnika”314.

Ucieczką jest według Barańczaka przede wszystkim „poezja kultury”, bo to przy-
kład „ślepej wiary” w coś, „samoistnego autorytetu”, przeciwstawianie naturze –
sztuczności. Szczególnie irytującym Barańczaka „poetą kultury” okazał się Bohdan
Zadura.

Niejako przedłużeniem diagnozy zawartej w Nieufnych i zadufanych jest tom Ironia
i harmonia. Zawiera on recenzje i szkice dotyczące współczesnych pisarzy. Kryterium
ocen stanowią znów – podobne do tamtych – typizacje.

Wobec ścierania się naturalnego dążenia człowieka do „harmonii i spokoju” z nie-
możnością przechodzenia obojętnie „obok konfliktów i sprzeczności, rozdzierających
świat” możliwe do zastosowania są zdaniem Barańczaka dwa zasadnicze modele za-
chowań:

1) pasywny – „samouspokajające zabiegi”, „skierowanie buntu na bezpieczne bocz-
nice tematyczne”, „konwencjonalność, literacki stereotyp”, „ekshumowanie gatunków,
które bunt z natury wykluczają”,

2) aktywny – „umiejętność czynnego włączania się w konflikty świata i ludzkiej
świadomości oraz odnalezienie ich pozytywnej syntezy”315.

Literatura współczesna powinna zdaniem Barańczaka „obudzić” się i wybrać model
drugi, zwany dalej buntem, nieufnością, ironią. I tak, najpierw omawia krytyk „bunt
ustateczniony” (Różewicz, Bryll) oraz „bunt konsekwentny” (Bursa). W rozdziale
Antynomie historii albo pot na marmurze za szczególnie pozytywny przykład stosunku
do historii i tradycji daje tomiki Woroszylskiego (Zagłada gatunków) i Herberta (Na-
pis). Nie zalicza ich jednak ani do klasycyzmu, ani do romantyzmu (choć daje do zro-
zumienia, iż sytuuje je bliżej tego drugiego). „Przyspieszony puls historii wyczuwalny
jest w materii poetyckiej niemal każdego wiersza Woroszylskiego”316 – pisze Barań-
czak o Zagładzie gatunków. Dodaje, iż znajduje tam „własny język poetycki” autora,
widzi „ruch świata”, sugestywne „stylistyczne ukształtowanie wierszy” („ostre prze-
rzutnie, skracane gwałtownie wersy, tok zdań pędzący naprzód bez interpunkcyjnych
przestanków i intonacyjnych modulacji”317). U Herberta chwali zwłaszcza „odkłamy-
wanie tego, co w przeszłości sfałszowane, zmitologizowane” (na przykład w wierszach
Ozdobne a prawdziwe, Na marginesie procesu). Nie zalicza tego autora do klasycyzmu
ani do poezji kultury, raczej zawłaszcza go do grupy „nieufnych”! Słuszniejsze bo-
wiem niż nazywanie Herberta „poetą kultury” byłoby zdaniem Barańczaka określanie

                                                
313 Tamże, s. 150.
314 Tamże, s. 152.
315 S. Barańczak, Ironia i harmonia. Szkice o najnowszej literaturze polskiej, Warszawa 1973, s. 8.
316 Tamże, s. 122.
317 Tamże, s. 123.
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go „poetą demaskującym – za pomocą godzącej sprzeczności, wyrozumiałej ironii – to,
co w kulturze jest fałszem, mitologizacją, «ozdobnością» ukrywającą nieefektowną
«prawdziwość»”318. Zaliczanie Herberta do klasycyzmu, poezji kulturowej, szukanie
u niego uniwersalnej refleksji, ocalania wartości, równowagi, dystansu – autor Nieuf-
nych i zadufanych uważa za interpretacyjne nieporozumienia319.

Ale krakowski odłam Nowej Fali, przychodząc w sukurs Barańczakowi w „wyty-
kaniu” klasycyzmu poprzednikom, w gronie klasyków umieścił właśnie Herberta.
Słynny stał się artykuł Juliana Kornhausera Herbert: z odległej prowincji, omawiający
cztery pierwsze tomiki poety320. Autor Struny światła już na początku tekstu zostaje
pozbawiony prawa noszenia miana „poety kultury”, bo kultura jest „strukturą żywą,
dynamiczną, ingerującą nieustannie w sferę ludzkiego, codziennego działania”. U Her-
berta zaś jest to „ kultura zastana”, pełna „świątyń, obrazów, książek i mitów”321

(a więc padły zarzuty, jakie zwykle stawiano parnasistom). Herbert umie wprawdzie
„zmieniać szaty mitu”: wprowadzać kolokwialne sytuacje i takiż język. Ale to mało, by
uznać go poetą współczesności. Herbert – zdaniem Kornhausera –

Udaje, że powraca z pracowni do czasu teraźniejszego [...] mając „kołatkę do nie strzeżonych
ogrodów”, czyli dostęp do wyobraźni kulturowej, a nie subiektywnej, do obficie zapełniających
rzeczywistość dóbr kulturowych, dzieł natury i kultury, wymyślonych i istniejących od niepa-
miętnych czasów, korzysta z ich dobrodziejstwa w taki sposób i w tym samym celu, co poeta za-
fascynowany własnym światem zewnętrznym322.

W zakończeniu swego tekstu Kornhauser zarzuca poecie, że jest „doskonale obiek-
tywny”, to znaczy pozwala „przepływać strumieniom historii”, gdy sam przechadza się
w postawie stoika-prześmiewcy „po dziedzińcu cesarza”.

Ale tuż obok, w tym samym tomie, znajduje się tekst Adama Zagajewskiego Jak
zmierzyć własny świat, gdzie autor ocenia poezję Herberta w prawdziwszych propor-
cjach, a zwłaszcza wie dobrze, czemu w niej – jak w wielu innych tekstach neokla-
sycznych – służy kod kulturowy. „Herbert – pisze Zagajewski – nie wybrał mitologii,
Apollo, Marsjasz, Prometeusz, Jonasz i Fortynbras nie są przedmiotem suwerennego
zainteresowania poetyckiego. Pojawiają się w poezji Herberta po to, aby w gotowe już
formy ująć materię nowych doświadczeń”323. Najciekawsza jest wszakże u Zagajew-
skiego – w kontekście wcześniejszych ocen Barańczaka – odpowiedź na pytanie
o klasycyzm Herberta. Otóż zdaniem krytyka jego poezja jest „dwudzielna”, bo sięga
po kryteria do tradycji, a po surowiec moralny do teraźniejszości. A zatem:

Herbert jest romantykiem z powołania, klasykiem z konieczności. Jest klasykiem, gdyż żyje
w kulturze bezkształtnej i po wzory musi sięgać do tradycji. Lecz sama pasja osądzania ma cha-
rakter romantyczny. Cele tej poezji są romantyczne, klasyczne są niektóre środki324.

Warto jeszcze wspomnieć, iż w Świecie nie przedstawionym znalazł się szkic Nowa
poezja pióra Juliana Kornhausera, w którym autor ten podejmuje znaną już z książki
                                                

318 Tamże, s. 127.
319 Por. też: S. Barańczak, Uciekinier z Utopii, Londyn 1985, s. 6–7.
320 J. Kornhauser, Herbert – z odległej prowincji, w: tegoż, A. Zagajewski, Świat nie przedstawiony,

Kraków 1974.
321 Tamże, s. 100.
322 Tamże, s. 105–107.
323 Tamże, s. 112.
324 Tamże, s. 115.
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Barańczaka antynomię klasycyzmu i romantyzmu, opowiadając się z pozycji młodej
literatury generalnie za tym drugim, zaś w klasycyzmie widząc li tylko utwierdzanie
„dotychczasowych schematów i norm”325. Jednakże drogę nowej poezji, poezji buntu
i nienaiwnego realizmu, widzi Kornhauser poprzez ekspresjonizm, będący „zrewolu-
cjonizowaniem romantycznego widzenia sztuki”. Kornhauser tropi ekspresjonizm jako
swoisty nadprąd, w ciągu historycznym, dochodząc do „ekspresjonizmu demistyfika-
cyjnego”, który jest nadzieją młodej poezji, pragnącej „zmagać się z Polską”, co było
nieopacznie przepuszczoną aluzją do tego, czemu w perspektywie poezja Nowej Fali
– poezja „tu i teraz”– miała naprawdę posłużyć. Klasycyzm wydawał się do tego celu
narzędziem zbyt archaicznym albo nieostrym. A jednak to poezja Herberta („klasyka”
Herberta!) znalazła się na sztandarach demokratycznej opozycji i pokolenia Sierpnia
obok (a może ponad?) tekstów Barańczaka i jego pokoleniowych kolegów. Także póź-
niejsze ewolucje poetyk Barańczaka, Zagajewskiego czy znacznie wcześniejsza Stabry
(w stronę poezji kultury, metafizyki, stylizacji i intelektualizmu właśnie) potwierdziły,
że antynomia przestarzałego klasycyzmu i dynamicznego (dialektycznego) romanty-
zmu stanowiła bardziej życzeniowy teoremat niż efekt dogłębnej diagnozy
i długofalowych prognoz.

24. „NA KLASYCYZM JEST JESZCZE ZA WCZEŚNIE” (PROGRAMY
KONFEDERACJI NOWEGO ROMANTYZMU)

„Na klasycyzm jest jeszcze za wcześnie” – takim zagadkowym zdaniem kończy się
jeden z manifestów Konfederacji Nowego Romantyzmu, pióra charyzmatycznego
przywódcy ruchu, Bohdana Urbankowskiego. Co miał na myśli autor tego zdania?
Odpowiedź znajduje się wewnątrz tekstu.

Urbankowski, chętnie odwołujący się (jak Barańczak) do dialektyki, pisze:

Wydaje się więc, iż należy uznać tezę o dialektycznym współistnieniu romantyzmu i klasy-
cyzmu. Pierwszy rozszerza ludzki świat – drugi tylko umacnia, pierwszy jest twórczy, dynamicz-
ny, nastawiony na nowość – dynamizm drugiego jest słabszy, wartością jest pewność, doskona-
łość. Obie postawy realizują się zresztą tak w estetyce, jak w sferze wartości humanistycznych
czy etycznych. Za romantykiem zawsze idzie klasyk, który organizuje zdobyte doświadczenie.
Ale za tym ostatnim chyłkiem włazi dogmatyk. Ten usiłuje zatrzymać świat326.

Człowiek romantyczny to więc homo creator, przeciwstawiający się koniunkturali-
zmowi, heroiczny. Jego sztuka ma być nie tylko zaangażowana, ale i „angażująca”
wszystkich, którzy się z nią zetkną. Urbankowski przyjmuje humanizm za ważną część
programu Nowego Romantyzmu, ale znów jest on rozumiany na sposób nowy, niekla-
syczny: „Tworzenie humanizmu jest więc także niszczeniem, usuwaniem tego, co już
martwe. Na tym polega permanentna rewolucja i świata, i kultury”327. Podobnie – ro-

                                                
325 Tamże, s. 120.
326 B. Urbankowski, Śladem romantyzmu, w: Program imprez Nowego Romantyzmu II, „publikacja pod

redakcją kolegium”, Warszawa 1973, s. 60–61.
327 Tamże, s. 57.
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mantycznie – postrzegana jest przez autora manifestu kultura: Urbankowski optuje
przede wszystkim za jej pierwiastkami „polskimi”, „narodowymi”. „Nie zaimponujemy
Anglikom naśladując Eliota [...] wszystkie nasze awangardy [...] były zaledwie plagia-
tami wydarzeń światowych”328. Ten błąd zarzuca przede wszystkim klasykom i ich
naśladowcom, których wielu jest w różnych pokoleniach.

Należy w tym miejscu przypomnieć, iż Konfederacja Nowego Romantyzmu po-
wstała w okresie największej popularności (i skuteczności) Nowej Fali. Wywodząca się
z tajemniczej grupy K.A.A.329 oraz Forum Poetów Hybrydy330, Konfederacja miała
aspiracje przejęcia „rządu dusz” nad młodą (i nie tylko) poezją polską, nie akceptując
w zasadzie żadnej z poetyk działających ugrupowań, zarzucała wszystkim koniunktu-
ralizm, unikanie prawdziwych problemów społecznych (w domyśle: także politycz-
nych), nawiązywała do romantycznej tradycji narodowej, ale i do prawicowych grup
okresu wojny, jak Sztuka i Naród (sama nazwa ugrupowania była nieprzypadkową
aluzją do Konfederacji Narodu). Teoretycy grupy odwoływali się chętnie do Mochnac-
kiego, Brzozowskiego, Abramowskiego, Broniewskiego, do klasyków rewolucji, jak
też Andrzeja Trzebińskiego; z kolei nazwa K.A.A. oraz wzmianki o rewolucji perma-
nentnej budzą nieprzypadkowe skojarzenia z Lwem Trockim...

Konfederacja na gruncie organizacyjnym miała być – i w pewnym stopniu była –
związkiem ideowo-organizacyjnym grup literackich z różnych regionów (zaczęło się
od przymierza Forum Poetów Hybrydy i łódzkiej grupy Centrum, potem doszły grupy
Gościniec, Sigma, Słowień, także liczni poeci niezrzeszeni); grupa – co było ewene-
mentem – łączyła różne pokolenia: należeli do niej zarówno poeci dawno dojrzali, jak
i debiutanci. Konfederacja stanowiła więc wobec oficjalnego życia literackiego swoistą
strukturę poziomą, mającą odkłamać literackie układy, wyrwać kulturę z letargu, ale
i zmieniać (w jakim stopniu?) rzeczywistość polityczno-społeczną (co kamuflowano
pod różnymi quasi-literackimi deklaracjami czy odważniejszymi uwagami o wpływie
geopolityki). Oryginalną (wtedy) formą działalności (odpowiadającą ideowym deklara-
cjom) było wyjście ze studenckich klubów i z łamów literackich pism na ulice (imprezy
plenerowe, mityngi, spotkania w fabrykach). Jest paradoksem, a może właśnie natural-
nym biegiem procesu historycznoliterackiego, że romantyczna Konfederacja stała się
kolejnym po Orientacji (posądzanej o klasycyzm) gospodarzem klubu Hybrydy
w Warszawie (mieszczącego się, co dodaje pikanterii, w dawnym pałacu J.I. Kraszew-
skiego przy ul. Mokotowskiej).

Urbankowski i Tomaszkiewicz – liderzy ugrupowania – byli krytyczni programowo
tak wobec Różewicza, jak Herberta, wobec Barańczaka (który też deklarował „roman-
tyzm”), wobec lingwistów, jak i krakowskiej grupy Teraz. Współczesnej poezji – zda-
niem liderów Nowego Romantyzmu – brak wartości metafizycznych, realizuje ona
tylko dwa główne modele: publicystyczny i kawiarniany, lingwiści zaś wykorzystują
język dla „taniego efektu”. „Niestety większość wierszy współczesnych – dowodzi
Urbankowski – kończy się z chwilą ich napisania, do niczego się nie odwołują, niczego

                                                
328 Tamże, s. 58.
329 K.A.A. to zaszyfrowana, bo wówczas niecenzuralna, nazwa „Klub Artystów Anarchistów”, również

pod kierownictwem Urbankowskiego.
330 Założone w marcu 1966 roku, z inicjatywy J. Leszina-Koperskiego, łączyło część Orientacji,

K.A.A., Klub Cybernetystów i drobniejsze ugrupowania. Konfederacja wyłoniła się z Forum jako frakcja
pod przewodnictwem Urbankowskiego, mając własny, odmienny od reszty program.
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w nas nie poruszają”331. Praktycznie wszystko poza romantyzmem stanowi spisek
przeciw niemu: już w pierwszym Programie Nowego Romantyzmu, Urbankowski zwał
młode kierunki literackie „racjonalistycznymi”, pod którym to terminem umieszczał
lingwistów i poetów Orientacji, którzy z kolei sprzymierzyli się z „młodymi senty-
mentalistami (jak Stanclik i Kuźniak), w wyniku czego „odzyskany został związek
między sentymentalizmem a klasycyzmem, a utracony związek poezji z życiem”332.

Z kolei drugi teoretyk Nowego Romantyzmu, Jerzy Tomaszkiewicz, w tekście Ro-
mantyzm – szansa pokolenia333 winą za kryzys poezji obarcza pokolenie „Współcze-
sności”: idzie o wybujały indywidualizm, podwójność postaw, względność norm
etycznych, sceptycyzm wobec spraw społecznych, „święty bełkot” Mirona Białoszew-
skiego, „quasi-filozoficzne konstrukcje aktualne wszędzie, czyli nigdzie (vide: wiersze
Zbigniewa Herberta)”334. Tomaszkiewicz bezwzględnie punktuje też dworskość
Orientacji, tj. jej liczne okolicznościowe wiersze i konkursy, które rozminęły się
z rzeczywistością narastających napięć i konfliktów, zakończonych grudniem ’70.

Zaatakowani przez Nowy Romantyzm podejmowali z nim polemiki (na przykład
Stanisław Barańczak – Romantyzm i paranoja335, Zbigniew Bauer – „Überdichtung”
czy samograje336, Andrzej K. Waśkiewicz – Sposób bycia337). Z kolei przywódcy
Konfederacji występowali z kontrpolemikami, i tak Nowy Romantyzm stał się na lat
kilka jednym z głównych rozgrywających literackiej sceny. Jego demaskatorskie i
właśnie romantyczno-zapalczywe oceny zawierały wszak ziarno prawdy, a nawet wno-
siły do dyskusji swoiste pierwiastki „profetyczne”, gdy idzie o stan ówczesnej młodej
literatury. Bardziej jednak krzywdzące były właśnie dla klasycyzmu, któremu imputo-
wano wszelkie, w tym te typowo romantyczne błędy. Warto podkreślić, że programy
Konfederacji, jak i książki liderów338 są ważnym wkładem w istnienie romantyzmu
jako nadprądu, pokazują też ponadczasowość sporu romantyków z klasykami, wziąw-
szy nawet poprawkę na koniunkturalizm czy demagogię niektórych sformułowań No-
wych Romantyków i eklektyzm ich twórczości, co w przypadku kilkudziesięcioosobo-
wej grupy poetów o różnych indywidualnych rodowodach było wszak nieuniknione.

25. CZYM JEST KLASYCYZM, CZYM BYŁ ARTYKUŁ JAKUBA
ZDZISŁAWA LICHAŃSKIEGO?

W roku 1972 warszawska „Poezja” opublikowała obszerny artykuł Jakuba Zdzisława
Lichańskiego O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej339. Po-

                                                
331 B. Urbankowski, Śladem romantyzmu, dz.cyt., s. 61.
332 Tegoż, Romantyzm jako wzór, w: Program Nowego Romantyzmu, Warszawa 1971, s. 46.
333 Tamże.
334 Tamże, s. 47.
335 S. Barańczak, Romantyzm i paranoja, „Student” 1974, nr 9.
336 Z. Bauer, „Überdichtung” czy samograje, „Student” 1974, nr 6.
337 A.K. Waśkiewicz, Sposób bycia, „Nadodrze” 1976, nr 18.
338 Por. B. Urbankowski, Myśl romantyczna, Warszawa 1979.
339 J.Z. Lichański, O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej, „Poezja” 1972,
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przez tytuł stanowi on ostentacyjne nawiązanie do słynnej rozprawy Brodzińskiego, ale
po przeczytaniu okazuje się, że wewnątrz kryje kolejną niespodziankę. Stanowi oto
inwersję bądź – mówiąc obrazowo – lustrzane odbicie pierwowzoru: Lichański w od-
różnieniu od XIX-wiecznego poprzednika okazuje się zdeklarowanym orędownikiem
klasycyzmu (a więc w zgodzie z klasyczną skłonnością do logiki lepiej byłoby tekst
Lichańskiego nazwać: O pismach klasycznych i romantycznych...).

Jak się okazuje po przeczytaniu pierwszego akapitu, impulsem do napisania tak
śmiałego tekstu (można nawet rzec: manifestu) było ukazanie się (w 1971 roku) tomu
zebranych poezji Herberta, którego Lichański uważa za najważniejszego reprezentanta
nowego klasycyzmu. Jak pisze, wydarzenie to „zmusza [...] do zastanowienia nad ry-
walizacją między klasycyzmem i romantyzmem nie tylko jako nad sporem dwóch od-
miennych poetyk (doktryn literackich), ale przede wszystkim nad starciem dwóch za-
sadniczo różnych postaw twórczych, szerzej – światopoglądów”. Dodatkowo Lichań-
ski dodaje, że niedawno (wówczas) minęło 150 lat od ukazania się słynnego tekstu
Brodzińskiego, a więc dochodzi jeszcze pretekst rocznicowy...

W kolejnych częściach artykułu Lichański referuje niezbędne składniki neoklasycz-
nej dykcji, konfrontując je z jednej strony z klasycystyczną poetyką Dmochowskiego
oraz wypowiedziami autorytetów (zwolenników klasycyzmu, jak Valéry), z drugiej – z
praktyką poetów współczesnych (zwłaszcza Herberta). Jaki powinien być według Li-
chańskiego nowy klasycyzm poezji polskiej, aby mógł ocalić tę poezję od egotyzmu,
przywrócić jej „umiejętność patrzenia i myślenia”? Wymienimy w tej kolejności, jaką
przyjął Lichański, punkty rekonstruowanej neoklasycznej poetyki.

Nowy klasycyzm ma – wzorem poprzedników – dążyć do „jasności, precyzji, pro-
stoty” (dalej nazywa to Lichański „zrozumiałością i dostępnością tekstu literackiego”).
Opierać się musi na rzetelnej wiedzy (erudycji), ale nie może lekceważyć uczuć czytel-
nika, bo chce przecież do niego dotrzeć, obudzić jego wrażliwość, dać „wzruszenie
intelektualne” (broniąc tej pozornej sprzeczności, Lichański powołuje się na autorytet
Dmochowskiego). Nasz autor dokonuje w tym miejscu ciekawego spostrzeżenia: po-
ezja erudycyjna nie musi być intelektualistyczna (w sensie: hermetyczna) – erudycja
powinna być ograniczona do niezbędnych potrzeb, powiązana z prostotą i jasnością
(ten warunek spełnia zdaniem Lichańskiego najlepiej liryka Herberta). Następne ak-
sjomaty to: „prostota stylu”, świadomość „społecznej funkcji sztuki”, postrzeganie
tradycji i całej kultury jako czegoś ciągle żywego, korzystanie z niej; „poczucie ciągło-
ści historii”; usunięcie podmiotu w cień (idzie mu zapewne o obiektywizm), wysuwa-
nie na plan pierwszy w wierszu „spraw powszechnych”, ale też (tu zakrada się pewna
sprzeczność bądź niedopowiedzenie) „kierowanie uwagi [odbiorcy] na konkret, na
rzeczywistość”. Nie znajdujemy w manifeście Lichańskiego aksjomatów natury czysto
formalnej (wersyfikacja, genologia, budowa obrazu, normy poprawnościowe), ale do-
myślamy się, iż tak jak i w liryce Herberta, tak w klasycyzmie według Lichańskiego
kwestie te zostały poddane presji awangardy.

Reasumując, zacytujmy „tezę” (tak to nazywa) Lichańskiego, która jest właściwie
definicją nowego klasycyzmu:

Klasycyzm to po prostu rzetelność pisarska, to żądanie od twórcy, by nie zanudzał nas, nie
irytował swoimi prywatnymi sprawami, ale aby umiał znaleźć najprostszy wyraz dla problemów,
które nurtują wszystkich. Aby uczył nas a zarazem rozwijał naszą wrażliwość na świat, naszą
umiejętność patrzenia i myślenia.
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Niedosyt budzi wskazana przez autora imienna reprezentacja nowego klasycyzmu.
Wymienia oto – oprócz często przytaczanego Herberta – tylko raz, i to w nawiasie,
nazwiska: Piętaka, Słobodnika, Jędrkiewicza, Piechala, Twardowskiego, Brandstaette-
ra, Ozgi-Michalskiego. Dobór – przyznajmy – dość egzotyczny, dziwi choćby brak na
tej skąpej liście Rymkiewicza, a za to obecność ks. Twardowskiego.

W świetle ostentacji nawiązania, jakim jest tekst Lichańskiego (rozprawa Brodziń-
skiego), nie można też nie zadać pytania, jak ukazany został w manifeście główny ad-
wersarz: romantyzm. Czy faktycznie odgrywa współcześnie rolę adekwatną do tej
postulowanej przez Lichańskiego dla klasycyzmu? Czym jest i gdzie jest ów roman-
tyzm, który tak zagraża? To nie romantyzm dialektyczny Barańczaka, ale... Konfedera-
cja Nowego Romantyzmu. Lichański cytuje dwa nieduże fragmenty jednego z progra-
mów Konfederacji340 i ostro z nimi polemizuje. Jak więc widać, manifest Lichańskiego
ma także – jak na manifest przystało – pewien aspekt bieżącej walki pokoleniowej
(międzygrupowej?), aczkolwiek jego autor nie był w stanie przeciwstawić Nowemu
Romantyzmowi jakiejkolwiek grupy o orientacji klasycystycznej (przypomnijmy: Ba-
rańczak za taką uznał Orientację Poetów Hybrydy).

26. NOWA PRYWATNOŚĆ. KLASYCY WRACAJĄ?

Wiek XX odznacza się przyspieszeniem procesu następstwa pokoleń, w związku z tym
zatarła się też nieco zasada przemienności prądów i tendencji, którą dawniej mogliśmy
łatwo obserwować341. Gdy po niespełna 10 latach od swego okresu „burzy i naporu”
Nowa Fala znalazła się w sytuacji „wstrzymania oddechu” czy wyciszenia342, pojawia
się na literackiej scenie pokolenie nazwane wkrótce Nowymi Rocznikami lub Nową
Prywatnością i – o dziwo – dobrze z pozoru pasujące do wyżej wspomnianych para-
dygmatów przemienności prądów romantycznych i klasycystycznych.

Za punkt zwrotny uznać można ukazanie się wrześniowego numeru „Poezji”
w 1976 roku, zatytułowanego Nowe Dorzecza, a prawie w całości poświęconego No-
wym Rocznikom. Opublikowane tam wiersze, a zwłaszcza programy (Wspólność, My,
Terra, Warsztat, Manifest słoneczny, Świat jutra) mają wspólny mianownik, który
natychmiast zostaje zbadany przez krytyków różnych generacji i orientacji. Pierwsze
słynne diagnozy dają już w tymże numerze „Poezji” Jan Kurowicki i Krzysztof Gąsio-

                                                
340 Jest to tekst Jerzego Tomaszkiewicza, Romantyzm – szansa pokolenia („Poezja” 1971, nr 12), będą-

cy też częścią broszury programowej Program Nowego Romantyzmu (Warszawa 1971).
341 Na ten temat por. m.in.: K. Wyka, Pokolenia literackie, Kraków 1977; M. Głowiński, Grupa lite-

racka a model poezji..., dz.cyt.
342 Kryzys Nowej Fali jako oficjalnie działającej formacji ma różnorakie przyczyny, nie do końca

zresztą wyjaśnione, ich opisywanie wychodzi poza temat niniejszej pracy. Przypomnijmy tylko, że owo
wyciszenie może być wiązane zarówno z sytuacją „odkrycia kart”, i co za tym idzie represjami polityczno-
-cenzuralnymi po Czerwcu ’76, rozbieżnościami ideowo-artystycznymi między poszczególnymi grupami
i twórcami (np. Teraz – Próby), jak i pewnym widocznym wypaleniem się, rutynizacją programu. Por. na
ten temat m.in.: J. Kurowicki, Dzień powszedni wyobraźni, Warszawa 1976; Określona epoka – Nowa Fala
1968–1993. Wiersze i komentarze, wyb. i opr. T. Nyczek, Kraków 1995.
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rowski. Pierwszy lansuje nazwę dla młodych: „Pokolenie na wysoki połysk”343. Kuro-
wicki miał w znacznej mierze rację: miano po raz pierwszy do czynienia nie tylko
z pokoleniem „słabym” (nie spajała go żadna trauma pozaliteracka, dorosło zaś w de-
kadzie propagandy sukcesu E. Gierka), ale też po raz pierwszy wchodziły oto do lite-
ratury roczniki urodzone długo po wojnie i niepamiętające ani stalinizmu, ani roku
1956. Łatwo więc było wnioskować, że będzie to pokolenie „normalności”, ciągu ku
Europie, antymartyrologiczne i być może apolityczne?

Wracając do Kurowickiego. Formułował on w rzeczonym tekście tezę: „istota tkwi
w tym, że zawsze po okresie twórczości poetyckiej, sycącej się społecznymi realiami,
następował okres odwrotu od nich ku poezji jako poezji, umajonej metafizycznie,
pachnącej wytworną estetyką, abstrakcyjnej”344. Podobnie diagnozował Gąsiorowski:
„w młodej poezji dokonał się artystyczny i świadomościowy przełom, który pozwala
wierzyć, iż krzykliwy, notoryczny kryzys Nowej Fali został przezwyciężony, a w po-
ezji pojawił się «człowiek konkretny», który stara się sprostać wewnętrznemu rozdar-
ciu”345. Obaj krytycy dokonują podobnej ważnej konkluzji: to pokolenie najbardziej
przypomina Orientację, zwłaszcza sytuacją debiutu. Kurowicki pisze wręcz: „najmłodsi
podnoszą sztandar Orientacji”. Dla ówczesnych młodych nie był to i nie mógł być
komplement, a jednak... diagnoza ta zawierała nadspodziewanie dużo prawdy.

Po tym wstępie przyjrzyjmy się działalności programowej Nowej Prywatności i te-
mu, co skłania nas do umieszczenia jej w tym rozdziale książki o neoklasycyzmie.
„Najgłośniejszym” i najliczniejszym ugrupowaniem pokolenia była niewątpliwie gdań-
ska Wspólność346. Budzi też ona skojarzenia z Orientacją poprzez szeroką działalność
edytorską, imprezową, własne czasopismo „Litteraria”, inspirowanie różnych ośrod-
ków literackich (wychodzenie poza Gdańsk), szczególną zdolność organizacyjną
i autopromocyjną. Grupa nazywała się sytuacyjną lub „asekuracyjną”, ale naszym zda-
niem była silnie programowa. W gruncie rzeczy to programy Wspólności347 ukształto-
wały wizerunek całego pokolenia, głównie od niej wywodzi się hasło „prywatności”
(manifestowanie oraz obrona indywidualności i indywidualizmu), otwartości (polifo-
niczność), negacji światopoglądu na rzecz „świadomości form literackich”. Przecho-
dząc do proweniencji klasycznych (klasycystycznych), można z dużą ostrożnością
powiedzieć o budzących takież skojarzenia deklaracjach: „Wiecznym celem sztuki jest
dawać doświadczenie porządku w życiu przez imponujący porządek ponad nim” albo
„Bronimy filozofii sztuki i literatury, ganimy naukę”; ale też czytamy obok: „jesteśmy
przeciw «klasykom z konieczności»”348. Naszym zdaniem Wspólność ową jednością
w wolności artystycznych poszukiwań, a także reakcją obronną sztuki na jej upolitycz-
nienie i zaangażowanie najbardziej przypomina bezprogramową Współczesność. Dia-

                                                
343 J. Kurowicki, Pokolenie na wysoki połysk, „Poezja” 1976, nr 9.
344 Tamże, s. 65.
345 K. Gąsiorowski, Szczęśliwe nieszczęście, tamże, s. 67.
346 Na temat chronologii działań i składu grupy por. E. Głębicka, Grupy literackie w Polsce..., dz.cyt.
347 „Wspólność” [program], „Poezja” 1976, nr 9; seria tzw. Komunikatów, „Nowy Medyk” 1976, nr 7

(dodatek „Nowa Sztuka” nr 9), 1976, nr 9; „Poezja” 1979, nr 3; Kilka tez na temat: światopogląd estetycz-
ny młodego pokolenia, „Litteraria” 1977/X.

348 „Wspólność” [program], „Poezja” 1976, nr 9, s. 57–59. Podpisali: Selim Chazbijewicz, Waldemar
Chyliński, Anna Czekanowicz, Andrzej Grzyb, Zbigniew Joachimiak, Jerzy H. Kamrowski, Jacek H.
Kominek, Andrzej Nowakowski, Bożena Ptak, Bronisław Tusk, Władysław Zawistowski, Waldemar J.
Ziemnicki.
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gnozę tę można zresztą odnieść do całego pokolenia. Z drugiej strony, biorąc pod uwa-
gę programy, jak i twórczość oglądaną z perspektywy czasu, Wspólność budzi pewne
skojarzenia z parnasistowskim estetyzmem i kultem sztuki, jak i symbolizmem przeło-
mu wieków.

Druga z grup pokolenia, krakowska MY, również buduje program w opozycji do
quasi-publicystycznej mowy wprost i poetyki komunikatu, a także oponuje przeciw
absolutyzacji języka jako narzędzia i podmiotu zarazem (jak to czynił nurt lingwistycz-
ny Nowej Fali). Twórcy programu piszą więc między innymi:

Przywróćmy poezję literaturze – a zatem określmy się w historii kultury, a nie tylko w histo-
rii pojmowanej wyłącznie jako ciąg zdarzeń pozaliterackich – politycznych i społecznych. [...]
Cechą poezji jest twórczy, a więc krytyczny stosunek do języka. Dlatego też każda poezja jest
„poezją lingwistyczną”. Język jest podstawowym elementem relacji świat kreowany – świat ota-
czający. [...] Utwór poetycki jest formą naszego procesu poznania. [...] Poeta powinien posługi-
wać się metodą dialektyczną, idąc od szczegółu do ogółu, zgodnie z zasadą izomorfizmu. Proces
ten jest zbieżny z działaniem tego, co nazywa się „pierwiastkiem intelektualnym” poezji i co od
dawna wyraża dążność człowieka do jak najszerszego określenia się poprzez twórczość intelek-
tualną. [...] Poezja odkrywa przeciwieństwa, jak i relacje stosunkowo trwałe i pozytywne349.

Widać w tych tezach wyraźne inklinacje neoklasyczne (intelektualizm, poznawcze
walory poezji, uniwersalia, kod kultury, ogólne komunikatywne funkcje języka).

W kolejnej wersji programu MY, podpisanej przez Kaliszewskiego i Zdanowicza,
większy jeszcze nacisk położony zostaje na kulturowość, widoczne też są pewne
zbieżności z programem Rymkiewicza:

Poezja to droga w głąb czasu [...] Poezja to świat, w którym żyjemy, ale i świat kultury, która
jest skarbnicą ludzkich trosk, dokonań i doświadczeń. Chcemy, aby poezja była sztuką najbar-
dziej humanistyczną, mówiącą o człowieku wprost, jak i poprzez metaforę. Obserwacja prowa-
dzona wielokierunkowo z pełną odpowiedzialnością i powagą musi prowadzić do syntezy, musi
uświadamiać odwieczne prawa funkcjonowania społeczeństwa na wszystkich jego poziomach
[...] Poezja i literatura są i zawsze były sztuką350.

Podsumowaniem tez grupy – jak i całego pokolenia na pewnym etapie – był artykuł
Andrzeja Kaliszewskiego Głód pokolenia i klęska urodzaju351. Pytał on:

Jaka faktycznie miała być ta nasza wymarzona poezja? [I odpowiadał:] Miała być zindywi-
dualizowana, co nie znaczyło: dowolna i eskapistyczna, lecz – przeciwnie – rozważna, myśląca,
szukająca w sobie, w czasie, w tradycji, pozbawiona zbędnych pozaartystycznych uwarunkowań
[...] Miała być sprzymierzona z człowiekiem jako podmiotem kultury i historii. Miała być praw-
dziwa, to znaczy poszukująca czegoś więcej niż sposobu na zdobycie odbiorcy, proponująca mą-
drość i piękno, wspólną refleksję, żyjąca w czasie dłużej niż socjopolityczna anegdota. Rzecz ja-
sna widać było klasycystyczne inklinacje łączące programy Terra i My352.

Wystąpienie Nowych Roczników zapoczątkowało lawinę ataków i polemik, po-
równywalną z tymi towarzyszącymi wystąpieniom Nowej Fali. Szczególnie niechętni

                                                
349 Grupa MY [program], „Poezja” 1976, nr 9. Program w imieniu grupy (Maciej Chrzanowski, An-

drzej Kaliszewski, Janusz Lenczowski, Krzysztof Lisowski, Bohdan Zdanowicz [wcześniej z grupy wystą-
pił Andrzej Dróżdż]) podpisali Maciej Chrzanowski i Andrzej Kaliszewski.

350 Jednodniówka „Żaczek”, Kraków 1976.
351 „Student” 1979, nr 5–6.
352 A. Kaliszewski, Głód pokolenia i klęska urodzaju, „Student” 1979, nr 5–6, s. 19.
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i zaniepokojeni byli właśnie „starsi bracia”, którzy w swych niedawnych uczniach
i adeptach sprzed paru lat353 nagle odkryli niebezpiecznych (i politycznie dwuznacz-
nych?) rywali o paseistyczno-estetyzujących skłonnościach.

Sierpień 1980 roku przyniósł nagłe przewartościowania programów, dyskusji i do-
konań, okazało się, że na dłuższą metę zwyciężyła jednak postawa Nowej Fali. Część
Nowych Roczników – jako „synowie marnotrawni” – wróciła do nowofalowych ko-
rzeni354, zaczęła konsolidować się literatura nurtu etycznego. Pojawił się też młodszy
ruch, nazywany potem „pokoleniem lat osiemdziesiątych”355, z którego między innymi
wyłonił się wkrótce polski postmodernizm. Już w tym kontekście pojawiły się nowe
syntetyczne oceny i hierarchizacje Prywatności. Dla niektórych pokolenie stało się
dogodnym „chłopcem do bicia”, który stchórzył, wybrał wygodne schronienie w wieży
z kości słoniowej, gdy inni już słyszeli surmy wzywające do walki. Czyżby więc po-
wtórzył się na naszych oczach symptom klasyków warszawskich?! Mają rację Przemy-
sław Czapliński i Piotr Śliwiński, gdy piszą: „Inaczej z poetami Nowej Prywatności: to
dopiero Sierpień, a w jeszcze większym stopniu Grudzień, unieważniając dotychcza-
sowe rozterki, uczyni z nich tragiczne pokolenie”356.

Lata osiemdziesiąte  przyniosły próby obszernego podsumowania dokonań Nowych
Roczników (ukazało się kilka książek na ten temat), w tym także wyodrębnienia nur-
tów i tendencji w obrębie pokolenia, co nas najbardziej interesuje, ze względu na cią-
głość i występowanie zjawisk neoklasycznych.

I tak już w 1981 roku Grzegorz Musiał publikuje artykuł Co dalej? Rzecz o „nie
istniejącym pokoleniu”. Oceniając Nową Prywatność w kontekście politycznym i spo-
łecznym, mówi o sytuacji „całkowitej dezinformacji społeczeństwa zagubionego
w demagogii i pospolitym kłamstwie”. Nie dziwi go, że postawa „pokolenia z poten-
cjalnie twórczej stawała się więc realnie nietwórcza”. Przechodząc do opisu dokonań,
Musiał nazywa je ucieczkami „zawsze naznaczonymi nieco histerycznym stygmatem”.
Pierwszą z nich była „ucieczka w klasycyzm, w pozorny spokój i wymuszone panowa-
nie nad sobą i sytuacją, czego przykładem Kaliszewski i Lisowski”357.

W 1982 roku ukazuje się książka Macieja Chrzanowskiego (pisarza Nowej Prywat-
ności) pt. Próg możliwości, będąca próbą podsumowania dokonań pokolenia. Chrza-
nowski kusi się o typizację, z której najwyraźniej chyba wyłania się właśnie nurt klasy-
cyzujący. Osobny rozdział Pożegnanie klasycyzmu poświęcony jest więc poezji
Krzysztofa Lisowskiego i już sam tytuł mówi o odniesieniach, jakie widzi krytyk dla
autora Próby obywatelstwa. Jednak klasycyzm zdaniem krytyka jest u Lisowskiego
w odwrocie: dominując w pierwszych książkach, następnie zaczął ustępować katastro-

                                                
353 Warto podkreślać, że większość poetów NR debiutowała tekstami utrzymanymi w modnej na po-

czątku lat siedemdziesiątych poetyce nowofalowej, ze starszymi nieco kolegami łączyły ich więzy kole-
żeństwa.

354 Część poetów przynależnych z racji życiorysu do Nowych Roczników bardzo wcześnie bądź wręcz
od początku identyfikowała się z nieco starszymi „braćmi” z Nowej Fali (np. Krzysztof Senajko, Antoni
Pawlak, Roman Chojnacki, Bronisław Maj, Jan Polkowski).

355 Por. np.: M. Kisiel, Czego nie ma w podręcznikach języka polskiego, Gliwice 1991, rozdz.: Pokole-
nie lat osiemdziesiątych.

356 P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976–1998, dz.cyt., s. 44.
357 G. Musiał, Co dalej? Rzecz o „nie istniejącym pokoleniu” (cz. 2), „Student” 1981, nr 14. Inne

„ucieczki” to według Musiała: ucieczka w mit młodopolski – U.M. Benka, Z. Joachimiak, ucieczka
w egzystencję, a przynajmniej egzystencjalny weltschmerz – S. Esden-Tempski, A. Jurewicz, J. Kamrow-
ski, K. Boruń.
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fizmowi i poczuciu bezsilności. Podobnie jak uczynił to Musiał, również i Chrzanow-
ski typuje drugiego „klasyka” w osobie Andrzeja Kaliszewskiego (rozdział Gonieni
i goniący):

Dominującym punktem odniesienia [dla Kaliszewskiego] jest klasycyzm. Zarazem jest to
długi ciąg pytań o podstawowe wartości (dobro-miłość-piękno), o ich charakter, znaczenie w
gruncie rzeczy niezmienne, a przecież tak trudno poznawalne, dostępne, ukryte pod zewnętrzną
„rekwizytornią” historycznych epok, kanonów, stylów, języków, konwencji przeżywania przeka-
zywanych przez sztukę358.

Przeciwnikiem i demaskatorem (inkwizytorem?) Nowych Roczników okazał się
Roman Chojnacki, przynależący wprawdzie do tego samego pokolenia, ale nieidentyfi-
kujący się już z nim, lecz z Nową Falą. W książce Od „mówienia wprost” do „nowej
prywatności” Chojnacki na różne sposoby opisuje „chorobę” młodej literatury. Jedną
z nich jest symptom ucieczki i poszukiwania wygodnego azylu wobec rzeczywistości,
której Nowe Roczniki nie mogły (nie chciały?) sprostać. I znów, jak u poprzednio
przytoczonych krytyków, pojawia się neoklasycyzm i dwa nazwiska:

Dla Lisowskiego i Kaliszewskiego azylem tak pojętej wolności „od” jest więc tendencja kla-
sycyzująca, poddana rygorom i normom intelektualizującego paradygmatu uczestnictwa w proce-
sie i strukturze zarazem [...] Ujęty w stałe odwołania kulturowe świat jest światem literatury
uczepionym tradycji, historii, w którym dawnym językiem (nie archaicznym!), dawnymi struktu-
rami starają się neoklasycy wyjaśnić nam trudną współczesność359.

Rok 1987 przyniósł bogatą i solidnie opracowaną antologię omawianej tu generacji
(nie każde pokolenie doczekało się takiej!): Poeta jest jak dziecko. Nowe Roczniki.
Antologia360. Tom uzupełniają aż trzy szkice-posłowia, zawierające rozliczne diagnozy,
jak i próby syntezy. Maciej Chrzanowski powtarza tezę o klasycyzmie Nowych Rocz-
ników, widząc wszakże w tej tendencji zjawisko wczesne i schodzące – zdaniem kry-
tyka nie byli poeci Prywatności zaślepieni tą estetyką, raczej stanowiła ona etap poszu-
kiwań alternatywnych wobec Nowej Fali:

klasycyzm i jego porządek szybko okazały się tylko ułudą, przyjęcie tej konwencji nie mogło za-
głuszyć sprzecznych informacji płynących nie z lektur, a z bezpośredniego poznania rzeczywi-
stości. [...] neoklasycyzm był tu jednym z wielu, nieraz konsekwentnie rozwijanych, programów
artystycznych i antropologicznych, które uzewnętrzniają się w liryce Nowych Roczników po-
dobnie jak inne prądy, na przykład nadrealizm (U. Benka) i neolingwizm (poeci poznańscy), nurt
metafizyczny (Brakoniecki) itd.361.

Akapit wcześniej Chrzanowski wskazuje jako jeden z owych prądów: „«neokla-
syczną szkołę krakowską» (Lisowski, Kaliszewski, niekiedy i Maj)”. Trudno oprzeć się
wrażeniu, iż typizacja dokonana przez Chrzanowskiego przypomina wcześniejsze po-
działy Współczesności na nurty (w tym neoklasyczny, lingwistyczny, nadrealistyczny
właśnie); zresztą Chrzanowski chyba słusznie w swych pracach podczas odtwarzania
zbiorowej świadomości Nowych Roczników wskazywał na pewne ogólne podobień-
stwa obu pokoleń.

                                                
358 M. Chrzanowski, Próg możliwości, Warszawa 1982, s. 50.
359 R. Chojnacki, Od „mówienia wprost” do „nowej prywatności”, Warszawa 1984, s. 70–71.
360 Poeta jest jak dziecko. Nowe Roczniki. Antologia, wyb. i opr. M. Chrzanowski, Z. Jerzyna, J. Ko-

perski, Warszawa 1987.
361 M. Chrzanowski, Przeżyć i być czystym [posłowie], tamże, s. 373–374.
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W tejże samej antologii – w drugim posłowiu, pióra Andrzeja K. Waśkiewicza –
pojawiają się inne ciekawe wątki ocenne. Istotne jest zwłaszcza spostrzeżenie ważności
„mitu artysty”, sytuowanego w opozycji do „eksperta moralnego i aksjologicznego”
preferowanego przez Nową Falę362. Waśkiewicz tak tego nie nazywa, ale jest to
w gruncie rzeczy sygnał w kierunku parnasistowsko-modernistycznych korzeni części
pokolenia, widocznym zwłaszcza u niektórych poetów Wspólności (Czekanowicz,
Joachimiak). Parę stron dalej Waśkiewicz daje ciekawą polityczno-społeczną diagnozę
poetyckich zachowań Prywatności: były one wynikiem obserwacji losów kolegów
z Nowej Fali. W rezultacie Nowe Roczniki – nie widząc możliwości zmiany zastanej
sytuacji (program NF okazał się na owym etapie utopią) – zaczęły budować „wizję
alternatywnego społeczeństwa”, próbowały uciec poza „obszar manipulacji”, „poza
układ”363. Byłby to więc – rozwińmy tę myśl – etap zjawiska emigracji wewnętrznej,
później obserwowanej w różnych sferach życia społecznego, przed i po stanie wojen-
nym. Takie rozumowanie pozwala też nieco inaczej spojrzeć na neoklasycyzm pokole-
nia, jako na niszę względnej wolności.

Najpełniejszą oceną pokolenia Nowych Roczników i toczących się wokół niego
dyskusji jest jednakże książka Andrzeja K. Waśkiewicza Ósma dekada. O świadomości
poetyckiej „nowych roczników”. W rozdziale Świat przedstawiony autor wyróżnia
liczne bloki tematyczne i tendencje, dość dużo uwagi poświęcając nurtowi neoklasycz-
nemu, omawianemu w podrozdziałach Uniwersum kultury oraz Perspektywa historycz-
na. Waśkiewicz podkreśla, że tendencje neoklasyczne „nie wzbudzały [...] tylu pole-
mik, co [inne] wiersze «nowoprywatne»”, wymienia też, jak inni badacze, dwóch
„zdeklarowanych zwolenników” klasycyzmu: Kaliszewskiego i Lisowskiego364. Za
programowy w tym względzie uważa utwór A. Kaliszewskiego Pochwała marudera.
Ważne jest spostrzeżenie Waśkiewicza, iż novum tego nurtu polega na łączeniu „wa-
riacji na znane kulturowe tematy” z „nowofalową dykcją”, takimże kanonem wartości
oraz ze „sporem z rzeczywistością”365; nie jest to więc „typowy” neoklasycyzm
ucieczki, azylu czy ponawiania według Rymkiewicza, jak sugerowali niektórzy krytycy
przed Waśkiewiczem. Zwraca też autor Ósmej dekady uwagę na rolę aluzji, a także
świadomość poetów, iż świat kultury daje niepewne oparcie, jest słabo odgraniczony,
ulega manipulacji. Stąd bierze się właśnie ich poczucie tragizmu, zagubienia. „Podmiot
wierszy – pisze Waśkiewicz – czuje się spadkobiercą i nośnikiem wartości kulturo-
wych, owego uniwersum, które na jego oczach rozpada się. Nie przeczy to jednak
twierdzeniu o dezideologizacji sfery kultury; w tym ujęciu staje się ona składnicą
wiecznych wartości, sferą nie kontaktującą się bezpośrednio ze społeczną praktyką”366.
Nie zmienia to faktu, iż Waśkiewicz uważa świat neoklasyczny za „zastygły w bezru-
chu”, „pozornie historyczny” (Kaliszewski), podobnie zresztą jak nowszą tradycję,
która jeszcze dla Orientacji czy nawet Nowej Fali bywa „tradycją żywą”; zaś żywą
historią i tradycją są dla Nowych Roczników tylko przeżycia osobiste, rodzinne, owa
„prywatność”, którą skłonni są absolutyzować (np. Zawistowski, Janko).

                                                
362 A.K. Waśkiewicz, Notatki o światopoglądzie, tamże, s. 394.
363 Tamże, s. 400–401,
364 A.K. Waśkiewicz, Ósma dekada. O świadomości poetyckiej „nowych roczników”, Wrocław–War-

szawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982, s. 189.
365 Tamże, s. 190.
366 Tamże, s. 194.
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W skomplikowanej ocenie Waśkiewicza Nowe Roczniki jawią się jako złożona
z wielu nurtów i tendencji, ale jednak powtórka sytuacji Orientacji. Zwróćmy uwagę, iż
przyjęcie tej diagnozy pozwala powrócić do zasady przemienności prądów: atakowana
za neoklasycyzm Orientacja została zastąpiona przez deklarującą się jako romantyczna
(ekspresjonistyczna?) Nową Falę, z kolei po niej przyszły Nowe Roczniki, postrzegane
w dużej mierze poprzez ich nurt neoklasyczny (estetyzm, uniwersalizm), rozwijający
się jednocześnie z faktyczną „prywatnością” jako ucieczką w wyobraźnię i mity osobi-
ste. (Warto przypomnieć w tym miejscu refleksję Stefana Chwina na temat nazwy po-
kolenia w kontekście definiowania jego tożsamości: miała ona sens socjotechniczny,
wyrażała potrzebę odrębności, na zasadzie przemienności właśnie – Nowa Fala nie
zajmowała się prywatnością, więc nowe pokolenie musi367!)

W przytoczonych wyżej kilku ocenach neoklasycyzmu Nowych Roczników jako
azylu i postawy pasywnej (podobnych do zachowań zarzucanych wcześniej Orientacji)
powtarzają się też wcześniejsze zarzuty stawiane wobec Herberta, i nie tylko niego,
w Świecie nie przedstawionym (koło się więc zamyka).

Neoklasycyzm co najmniej dwóch – wyżej najczęściej wymienianych – przedstawi-
cieli Nowych Roczników nie był bynajmniej li tylko wygodną konstrukcją do budowy
syntetycznych ocen. Począwszy od recenzji z pierwszych tomików Lisowskiego i Kali-
szewskiego, klasycyzm był wręcz lejtmotywem368, wygodnym liczmanem, narzędziem
pochwał, jak i nagan wobec tych poetów. Najdalej posunął się chyba Piotr Kuncewicz,
pisząc w swej historii poezji po 1956: „Kaliszewski jest natomiast ostentacyjnym
wręcz neoklasykiem [...] Kaliszewski bywa nieco patetyczny, ale wielka problematyka
moralna, jaką podejmuje, zdaje się to usprawiedliwiać”369. W tejże monografii Lisow-
ski już neoklasykiem nie jest! Kuncewicz dostrzega u niego tony katastroficzne i meta-
fizyczne, patronuje mu według krytyka Miłosz370. I faktycznie, z tomiku na tomik Li-
sowski stawał się lirycznym kronikarzem, poetą codzienności, ale i epifanii konkretu,
egzystencjalnej refleksji. Także u Kaliszewskiego wnikliwi krytycy zaczęli zauważać
po roku 1980 „misterium codzienności”, stawianie pytań, na które nie znajduje odpo-
wiedzi. Jak pisze Janusz Drzewucki, recenzując ostatni jak dotąd tomik Kaliszewskie-
go (Herezja):

I choć w drugiej połowie lat 70. zaliczano Kaliszewskiego do współtwórców nurtu neokla-
sycznego w polskiej poezji (zainspirowanego eseistyką Ryszarda Przybylskiego i Jarosława
Marka Rymkiewicza oraz liryką Zbigniewa Herberta czy Artura Międzyrzeckiego), to jednak

                                                
367 S. Chwin, Czym była, czym mogła być „nowa prywatność”, w: S. Chwin, S. Rosiek, Bez autorytetu,

Gdańsk 1981, s. 197.
368 O klasycyzmie Kaliszewskiego por. m.in.: T. Nyczek, Poezja z popiołu, „Echo Krakowa” 27 lutego

1977; Z. Mikołejko, Neoklasycyzm raz jeszcze, „Nowy Wyraz” 1977, nr 7; K. Pieńkosz, Wszyscyśmy epi-
goni, „Literatura” 1978, nr 45; A. Chudzik, Klasycyzujący antyklasyk, „Literatura” 1977, nr 8;
M. Wesołowski, Poezja uniwersalna?, w: Drugi Krakowski Almanach Młodych, Kraków 1980; J. Drze-
wucki, Klasycyzm jest możliwy, „Życie Literackie” 1986, nr 18; M. Kisiel, Jeśli pieśń zaśpiewasz, tę sły-
szeli wczoraj, „Radar” 1986, nr 19; K. Derdowski, Poezja kultury, „Nurt” 1987, nr 8; J. Koryl, Poeta spraw
ostatecznych, „Kierunki” 1989, nr 23; L. Żuliński, Posłowie, w: A. Kaliszewski, Wiersze wybrane, Kraków
1995.

O klasycyzmie Lisowskiego por. m.in.: S. Stabro, W szkole klasyków, „Magazyn Kulturalny” 1977,
nr 2; T. Komendant, Woda i marzenia, „Poezja” 1977, nr 9; A.K. Waśkiewicz, Tradycja i talent indywidu-
alisty, „Życie Literackie” 1978, nr 48.

369 P. Kuncewicz, Andrzej Kaliszewski, w: tegoż, Poezja polska od 1956, t. III, Warszawa 1993, s. 566.
370 Tamże, s. 565, hasło Krzysztof Lisowski.
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Kaliszewski nigdy nie dał wiary w magiczną moc artystycznych konwencji, porządkujących
chaos świata. [...] Klasycyzm Andrzeja Kaliszewskiego nie jest tylko sprawą stylu. Sprawą stylu
być może jest akurat najmniej. Jest za to sprawą postawy wobec świata. [...] Podmiot Herezji nie
żywi się ani mitologią, ani historią. Tak naprawdę ważny jest dla niego każdy nowy dzień. Co-
dzienność dla Andrzeja Kaliszewskiego jest bowiem jak poemat. Nieodgadniona371.

Czyżby więc tak szumnie ogłaszany „krakowski” neoklasycyzm był istotnie funkcją
chwilowej oceny sytuacji po Nowej Fali, częścią strategii azylu i ucieczki, którą obaj
poeci wnet porzucili, „dorastając” do innych czasów?

27. ROMANTYCY I KLASYCYŚCI ERY PONOWOCZESNOŚCI

Jarosław Klejnocki i Jerzy Sosnowski nadali jednemu z rozdziałów swej książki
o pokoleniu „bruLionu”372 znamienny tytuł: Przeklęte paradygmaty. Rozdział dotyczy
toczącego się w latach dziewięćdziesiątych „sporu estetycznego” wśród poetów rze-
czonego pokolenia, sporu osadzonego na porównaniu, które Klejnocki i Sosnowski
nazywają „efektownym chwytem”. Można też powiedzieć, iż był to fragment ogólnego
scenariusza prowokacji, na który składało się narodowo-patriotyczne obrazoburstwo,
niekonwencjonalne wykorzystywanie elementów religijnych373, jak i obscena oraz
ataki na literackie autorytety wcześniejszych pokoleń (Miłosz, Herbert, Kornhauser).
Nieoczekiwane rozdanie ról (klasycy i romantycy, klasycy i barbarzyńcy) można też
czytać jako odprysk postmodernistycznej teorii wyczerpania czy intertekstualnej gry.
Należy wszakże pamiętać, że poeci pokolenia ’60374 przybierali też kostium
„o’haryzmu”, „nowych skamandrytów”, „personistów” – bynajmniej nie wzdragając
się przed ewentualnym oskarżeniem o wtórność czy pozerstwo. Ewenementem jest, że
o ile zwykle ścieranie się romantyków z klasykami miało wymiar sporu pokoleń (mło-
dzi – starzy, wstępujący – ustępujący), o tyle tym razem jest to dyskusja, i to dość ostra
a krótkotrwała, w obrębie tego samego (!) pokolenia.

Dyskusja zaczęła się w „bruLionie” (1990–1991, nr 14–16), później przeniosła do
„Kresów” i „Nowego Nurtu” (1995), a następnie do „Fa-Artu” (1996, nr 2).

Klasycyzm miał być przeciwwagą dla efekciarskiego o’haryzmu, który sprowadzał
lirykę do poziomu śmietnika, muzyki rockowej i półek supermarketu; także dla anty-
etyczności (hasło „od solidarności do mnogości”). Spór udowodnił na pewno jedno:
o ile tzw. o’haryści stanowili ważny element strategii grupowej w wymiarze sytuacyj-
nym (rozliczenie z postnowofalowym i narodowym bagażem, poszerzenie, zeurope-
izowanie czy zamerykanizowanie wyobraźni), o tyle odłam neoklasyczny miał przed
sobą ambitniejsze (?) zadanie zachowania ciągłości tradycji (choćby dopiero co odrzu-
                                                

371 J. Drzewucki, Misterium codzienności, „Twórczość” 1995, nr 12, s. 103–105. Por. też: D.T. Lebio-
da, Popiół i ekstaza, „Studia Filologiczne” 1998, z. 19.

372 J. Klejnocki, J. Sosnowski, Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia „bruLionu”
(1986–1996), Warszawa 1996.

373 Por. W. Wencel, Oda na cześć św. Cecylii, Gdańsk 1996.
374 Używając stosowanego przez krytykę synonimu dla pokolenia „bruLionu”: pokolenie ’60, zdajemy

sobie sprawę, iż może być mylący: tak samo nazywano bowiem Orientację, tyle że tam data była odwoła-
niem do debiutu, zaś w przypadku „bruLionu” oznaczała daty urodzenia pisarzy.
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cane dykcje Herberta, Miłosza), dochodzenia do tzw. prawd głębinowych, ujmowania
świata w wymiarach nie anarchicznych już i „bitnikowskich”, ale intelektualnych.

Krytyczno-programową oś sporu stanowiły artykuły Karola Maliszewskiego, który
jest raczej rzecznikiem barbarzyńców, ale zarazem jednym z najbardziej wnikliwych,
błyskotliwych krytyków i kronikarzy pokolenia ’60, o czym można przekonać się po
lekturze jego późniejszej książki Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy375.

We wcześniejszym artykule pod tym samym tytułem376 Maliszewski przedstawił
najpierw wątpliwości, jakie podsuwa mu lektura tomików i innych publikacji ewentu-
alnych klasycystów, następnie wypunktował wady rysującego się (?) nurtu, by przejść
do systematycznego podsumowania obu walczących poetyk.

Maliszewskiego niepokoi okazjonalność całej opcji klasycystycznej. To autorzy
jednego, rzadko dwóch tomików, którzy „szukają się po Polsce”, aby pod tym hasłem
zaistnieć, odróżnić się od „mówiących wprost osobników opcji barbarzyńskiej” (Mali-
szewski wymienia tych klasycystów: W. Wencel, J. Klejnocki, R. Mielhorski, D. Su-
ski). Zastrzeżenia krytyka budzi też niekoherencja (określenie nasze) tych propozycji.
Bo jest to mieszanie „zapisu egzystencji” z „klasycznością”, „trywialnego tematu”
z „wysoką dykcją”; to w gruncie rzeczy tylko „odmienna forma prywatności”, bo
„prywatna zabawa w erudycję”. Z jednej strony Maliszewski gani zbytnią „otwartość”
klasycyzmu Mielhorskiego, z drugiej zarzuca sztuczność, płytkie nawiązania i takąż
erudycję u innych („parę cytatów i garść rymów nazywacie klasycyzmem?”); rezulta-
tem takiego podejścia do poezji jest – zdaniem krytyka – nazywanie tego, co już na-
zwane. Ciekawostką tekstu Maliszewskiego są, by tak rzec, pamfleciarskie smaczki,
w postaci epitetów, takich jak „uczniowie Mandelsztama”, „dzieci Zagajewskiego”.

Zgoła inny – uporządkowany, obiektywny, miejscami wręcz normatywny – jest ten
fragment tekstu Maliszewskiego, w którym znalazło się hipotetyczne podsumowanie
obu „programów” (znamienne, że fragment został przedrukowany przez Klejnockiego
i Sosnowskiego377, a także znalazł się in extenso u Przemysława Czaplińskiego i Piotra
Śliwińskiego378). Maliszewski nie używa słowa „romantyzm”, posługuje się „barbary-
zmem”, który to termin, jak mówiliśmy, stosowano w dyskusji także jako synonim
(wartościujący zarazem) tego pierwszego.

K l a s y c y z u j ą c y: Tak (temu światu), umiar, ufność, „prymat form”, wiara w historię (tak-
że: literatury), antyrealizm i obiektywizm, prymat „starości”: odnajdywanie się w kulturowo po-
świadczonych formach, jawne autorytety, „tradycja podsuwa”, iluzja dążenia do doskonałości
(dościganie wzoru), eksponowanie pospólności, czyli ewokacja ponadczasowej wspólnoty,
zrównoważenie oparte na sprawdzonych wartościach, oglądanie bycia (opisywactwo), pul-
chryzm, rytmizm i nowe rymotwórstwo, rozszerzanie i rozjaśnianie horyzontu antropologiczne-
go: metafizyka pozytywna. Wiara w bis-rzeczywistość, oparcie się na danych zapośredniczo-
nych. Językowy paseizm, czyli traktowanie języka jako medium konserwującego ponadczasowo-
symboliczną stałość.

B a r b a r y z u j ą c y: Nie (temu światu), brak umiaru, nieufność, „prymat treści”, przekonanie,
że historia (także literatury) jest fikcją – jest historią poszczególnych ekspresji, kolejnych konfe-
sji, prezentacją poszczególnych bytów, zaistnień; realizm i sensualizm, prymat świeżości i nowo-
ści (odkrycia), niezbyt jawne autorytety, „tradycja nie podsuwa”, iluzja przeczenia jakiejkolwiek

                                                
375 K. Maliszewski, Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji, Bydgoszcz 1999.
376 „Nowy Nurt” 1995, nr 19.
377 J. Klejnocki, J. Sosnowski, Chwilowe zawieszenie broni, dz.cyt.
378 P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976–1998, dz.cyt.
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doskonałości i brak wzoru, eksponowanie poszczególności, pojedynczości, teraźniejszości,
uczestniczenie w byciu (świadectwo), rozpacz towarzysząca szukaniu i sprawdzaniu wartości,
turpizm, kalectwo rytmu, nieufny rym (jeżeli już, to daleki bądź niepełny). Wiara w rzeczywi-
stość, oparcie na danych bezpośrednich. Językowe obrazoburstwo, kolokwialne zakotwiczenie
semantyczne. Ściemnianie i zawężanie horyzontu: metafizyka negatywna379.

Zwróćmy uwagę, iż Maliszewski tak jednemu, jak i drugiemu nurtowi „wytyka”
wady. Klasycyzm to „prymat starości” (jak kiedyś w opinii Brodzińskiego), „opisy-
wactwo”, „językowy paseizm”, „konserwowanie stałości”. Z kolei barbaryzm-
-romantyzm to brak umiaru, „ściemnianie i zawężanie”, „metafizyka negatywna”. Za-
skakuje znaczna – mimo zwięzłości tekstu Maliszewskiego – staranność, jaką krytyk
przykłada do definiowania klasycyzmu: nie tylko powtórzono większość dogmatów
znanych z klasycystycznych poetyk (czasem tylko ubrano je w inne słowa, na przykład
wiara w bis-rzeczywistość to chyba mimetyzm?), ale utrzymano rzadko współcześnie
popierany przez neoklasyków wiersz regularny, rymowany. Cóż, Maliszewski dał nam
pewną bogato zdobioną ikonę (bądź mit) klasycyzmu, który miałby być punktem doj-
ścia dla młodych jeszcze wtedy poetów. Gdzie jednak zaprowadzą ich prawdziwe po-
etyckie drogi?

Za błyskotliwą odpowiedź na to pytanie można uznać recenzję Maliszewskiego
dotyczącą tomu Krzysztofa Koehlera Nieudana pielgrzymka380. Tekst zbudowano
z dwóch przeciwstawnych części-ocen (Diatryba – Apologia). Pierwsza stanowi listę
wad tomu Koehlera (i chyba w ogóle tego typu poezji). Krytykując starania rymotwór-
cze autora Nieudanej pielgrzymki, Maliszewski pisze: „Chciałoby się czegoś więcej niż
tylko podziwu dla formalnego mistrzostwa, chciałoby się przeżycia, poruszenia, unie-
sienia. Koehler tego nie daje. Robi wiersz jak krawiec koszulę i tą koszulą okrywa się
sam”381. To „polonistyczna erudycja”, „karkołomny rym ma stanowić siłę tego poety,
ale nie stanowi”. Z drugiej strony Koehler – zdaniem złośliwego krytyka – nie może
pisać inaczej (nawet gdyby chciał), bo „Za wielka za nim stoi tradycja, rytm i poczucie
artystycznej powinności”382. Część druga recenzji przedstawia te same w gruncie rze-
czy dylematy, ale od innej, akceptująco-ironicznej strony. Tom Koehlera to „pogłębio-
na filologicznie i filozoficznie, kulturowo i historycznie, poezja”, kontynuująca „kla-
syczne wzorce poezjowania”, to nienaganna kompozycja, ale i „wysublimowany pa-
miętnik”, „relacja z pola filozoficznej walki”, poszukiwanie „pewnych znaków doty-
czących bycia i trwania” – i tak dalej383 płynie potok pochlebstw-zarzutów, dających
się sprowadzić do „klasycznego” repertuaru romantyków i antyklasyków: parnasizm,
akademizm, pseudoerudycja, oderwanie od żywotnych problemów narodu i egzystencji
jednostki...

Dla odmiany w innym interesującym szkicu, poświęconym Bohdanowi Zadurze384,
krytyk chwali tego poetę starszego już pokolenia, iż ostatnimi tomami385 odszedł od
swych dawnych „neoklasycystycznych obrazków wiecznego kontinuum, od grandilo-

                                                
379 K. Maliszewski, Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy, w: tegoż, Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy,

dz.cyt., s. 90–91.
380 Tegoż, Krytyczna schizofrenia; casus Koehler, tamże, s. 137–140.
381 Tamże, s. 137.
382 Tamże.
383 Tamże, s. 138–140.
384 Co dzisiaj znaczy być polskim pisarzem?, tamże, s. 16–25.
385 M.in.: Zejście na ląd (1983), Starzy znajomi (1986), Prześwietlone zdjęcia (1990), Cisza (1994).
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kwencji” w kierunku słownej ascezy, odpowiedzialności za słowo, powściągania ego-
tyzmu (bo normatywny klasycyzm, jak ten opisywany u Koehlera, jest egotyzmem!),
ku „wypowiadaniu swojego czasu” (na przykład poemat Cisza, dotyczący stanu wo-
jennego).

Z obroną klasycyzmu a przeciw barbarzyńcom (romantykom), jak i Maliszewskie-
mu konkretnie, wystąpił sam Krzysztof Koehler, publikując pamflet Wysychające kału-
że (krótki traktat o poetach barbarzyńcach)386. Tekst zawiera kilka ciekawych odpo-
wiedzi na pytanie: czym powinien być klasycyzm końca wieku. Wydaje się, że Koehle-
rowi idzie nie tyle o nurt, co szczególną postawę twórczą. Klasycyzm – dowodzi autor
– to „zakorzenienie” w języku, jako „naszym [wspólnym] domu”, świadome uczest-
nictwo „w zbiorowym życiu języka”, odpowiedzialność za niego. Koehler nawiązuje –
choć innymi słowy – do znanych z klasycznych poetyk zasad mowy górnej oraz „uni-
kania pospolitości”, co w dzisiejszych czasach sprowadzać się powinno do operowania
językiem „nie na czasie”, nie „wyluzowanym”, nie prywatnym, nie egocentrycznym.
Nie pomija też autor – jak na klasyka przystało – aksjologii. Klasycyzm „wyraźnie
wyraża hierarchię wartości, przyznając rację tradycji, której jest nośnikiem, wiąże się
z etyką, mniej z estetyką” – deklaruje niebudzącą wątpliwości koncepcję literatury
z ducha docere et delectare. Ciekawie brzmi zdanie (nawiązujące do antycznej już
zasady „naśladowania wzorów” i terminowania u mistrzów w szkole stylu): „kto nie
był w młodości klasykiem, ten nie będzie porządnym poetą”. Koehler zaraz jednak
odcina się od klasycyzmu odtwórczego czy naśladowniczego, co zwie „międleniem”
tradycji w stylu Sępa-Szarzyńskiego, Donne’a czy Marvella. W tym miejscu przywraca
– po wcześniejszych atakach ze strony jego pokolenia – miejsce Herbertowi, jako temu,
który uprawia poezję tradycji twórczo i odpowiedzialnie. Uderza w tekście Koehlera
paradoksalne i ekstremalne ujęcie nowego klasycyzmu, który niejako zapożycza atry-
buty, jakie rezerwował sobie zwykle romantyzm: klasycyzm w wizji autora Wysycha-
jących kałuży jest „kanciasty”, „nieułożony”, jest dykcją niespokojną, w przeciwień-
stwie do autentyczności, prywatności, „luzactwa”, jakie prezentują barbarzyńcy – to ci
ostatni są ułożeni, dalecy od krwioobiegu, śmieszni, tematyka, jaką podejmują, spra-
wia, że „otacza ich smród”, brzydota, banał (tu Koehler wyraźnie czyni aluzję do
obiektywnego poczucia estetyki, jakie zwykle deklarowali klasycyści). Koehler, co
prawda w ramach wewnątrzpokoleniowej i w gruncie rzeczy incydentalnej dyskusji,
w sposób przekonujący sformułował własną wizję neoklasycznego prądu, podejmując
się przy tym misji obrony nowej poezji przed falą egotyzmu i miałkości estetyczno-
-ideowej o’harystów. Potrafił też, naszym zdaniem, w sposób niezwykle lakoniczny,
a przy tym trafny, wskazać istotne punkty, wokół których nowy klasycyzm może być
budowany jako solidny, a zarazem niearchaiczny program sztuki po stronie wartości.

Nasuwa się pytanie: jak te górnolotne i głęboko osadzone w tradycji literackiego
dyskursu spory mają się do faktycznych dokonań generacji „bruLionu”? Klejnocki
i Sosnowski odpowiadają (w 1996 roku) sceptycznie: „Niewątpliwie opisane spory
toczą się dotychczas raczej na poziomie rozważań nad poetyką”387, mniej nad tekstami
czy konkretnymi postawami. I chyba mają sporo racji. Warto też podkreślić, iż na
przykładzie sporu pokolenia ’60 o klasycyzm widać, jak niespodziewanie literatura ta
zatoczyła koło: od niedawnego wykpiwania literatury etycznej i martyrologii na każdą

                                                
386 K. Koehler, Wysychające kałuże, „Nowy Nurt” 1995, nr 25.
387 J. Klejnocki, J. Sosnowski, Chwilowe zawieszenie broni, dz.cyt., s. 86.
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okazję, od sporów z poezją Herberta i Kornhauserem osobiście po ponowne zaurocze-
nie poezją „tu i teraz”, zaangażowaną w swój czas bądź przeciwnie: sentencjonalną
i ponadindywidualną.

Główni przedstawiciele o’haryzmu (czyli: barbaryzmu, czyli: romantyzmu) to wy-
mieniani w kontekście wyżej przedstawionego sporu: Marcin Świetlicki, Krzysztof
Jaworski, Jacek Podsiadło. Klasycyści to zaś Krzysztof Koehler388 i Wojciech Wen-
cel389 – wątpliwości nie ma dlatego, że obaj autorzy występowali w polemikach jako
przeciwnicy o’haryzmu i obrońcy tego, co można nazwać klasycyzmem pokolenia ’60.
Ponadto Czapliński i Śliwiński wymieniają w tym kontekście jeszcze Jacka Zalesiń-
skiego390, zaś Maliszewski – Roberta Mielhorskiego i Dariusza Suskę. Natomiast Klej-
nocki i Sosnowski obok Koehlera i Wencla stawiają Artura Szlosarka, Andrzeja So-
snowskiego i Andrzeja Stasiuka. My ze swej strony widzielibyśmy w tym „nurcie”
także Jarosława Klejnockiego jako autora tomu Krótka historia przeistoczeń (epigra-
maty). Analizą utworów niektórych z wymienionych poetów zajmiemy się w kolejnych
rozdziałach.

28. CZASOPISMA ZWIĄZANE Z NEOKLASYCYZMEM

Nie znajdziemy w XX wieku w Polsce pisma, którego program sprowadzałby się ściśle
do postulatu „nawrotu do klasycyzmu” czy które to pismo byłoby trybuną poetów neo-
klasycystów lub choćby spójną reprezentacją dorobku klasycyzmu różnych literatur
i epok. W zasadzie wskazuje się zwykle tylko dwa periodyki, mające pewne tego typu
inklinacje czy taką genezę, w praktyce zaś prezentujące raczej swoisty eklektyzm i kult
tradycji. Idzie o wymieniane w kontekście odrodzenia klasycznego na początku wieku
oraz reakcji antymłodopolskiej: „Museion” oraz „Lamus”391. W rozdziale 7 odnieśli-
śmy się zaś do programu nowego klasycyzmu zamieszczonego w „Almanachu Nowej
Sztuki” (pismo to bliskie jest przede wszystkim awangardzie), a w podrozdziale 9 także
do dwuznaczności traktowania jako „klasycyzmu” programu i zawartości „Kuźnicy”
(awangardy polskiego socrealizmu).

„Museion”

„Museion – miesięcznik poświęcony literaturze i sztuce” – wychodził u schyłku Mło-
dej Polski, to jest w latach 1911–1913 (36 numerów, ale niektóre wydawano jako połą-

                                                
388 K. Koehler, Wiersze, Kraków 1990; tegoż, Na krańcu długiego pola. I inne wiersze z lat 1988–

–1998, Warszawa 1998.
389 W. Wencel, Oda na cześć św. Cecylii, dz.cyt.
390 J. Zalesiński, Wiersze i ślady, Gdańsk 1996.
391 Por. J. Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej od początków do czasów najnowszych, Warszawa

1970; Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1984, hasła: neoklasycyzm, „Lamus”,
„Museion”; R. Przybylski, To jest klasycyzm, Warszawa 1978 (podrozdz.: Teoria „nowego klasycyzmu” na
łamach „Museionu”).
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czone, tj. faktycznie jako dwumiesięcznik). Pismo było reakcją na dekadencki symbo-
lizm, dawało wyraz znużeniu wytartymi obrazami, hasłami sztuki dla sztuki, pesymi-
zmem, egotyzmem twórców Młodej Polski.

Zgodnie z zasadą przemienności prądów niejako naturalną odpowiedzią na nurt
(epokę) trafnie nazwaną później neoromantyzmem musiała być jakaś kolejna emanacja
„klasycyzmu” czy chociażby „realizmu”. Z drugiej strony, bezpośrednią inspiracją dla
twórców pisma – Ludwika Hieronima Morstina i Władysława Kościelskiego – było
literackie życie ówczesnego Paryża, który niedawno wkroczył w okres „odrodzenia
klasycznego”, oraz działalność „Action Française”. Obaj pisarze niejednokrotnie prze-
bywali we Francji, znali tamtejsze środowisko, byli miłośnikami kultury nad Sekwaną,
gdzie znajdowała się przecież kolebka nowożytnego klasycyzmu. Celem redakcji było
więc szukanie dla Polski miejsca wśród dawnych i nowych osiągnięć europejskiej lite-
ratury i sztuki, zwłaszcza tej inspirowanej tradycją.

Redakcja „Museionu” miała w 1911 roku siedzibę właśnie w Paryżu, tam pozyski-
wano część autorów, jak i – wąskie, niestety – grono czytelników (prenumeratorów).
Druga siedziba redakcji to Kraków (hrabia Morstin był dziedzicem podkrakowskich
Pławowic, osobą znaną, cenioną, skoligaconą ze znakomitymi rodami, raczej zamoż-
ną), gdzie też periodyk drukowano392. Pismo wydawano w formacie zbliżonym do
dzisiejszego B5, na bardzo dobrym papierze, z wkładkami zawierającymi reprodukcje,
fotografie, drzeworyty. „Museion” miał wysmakowaną, a zarazem stateczną szatę gra-
ficzną, na którą składały się inicjały, graficzne przerywniki, ciekawe nagłówki, różno-
rodna czcionka. Szefem artystycznym (i redaktorem graficznym) pisma był Wacław
Borowski, malarz i grafik, w którego twórczości notabene wskazuje się też elementy
klasycyzujące393. Morstin i Kościelski pozyskali dla pisma wielu wybitnych krytyków
i uczonych, na przykład Tadeusza Sinkę, Kazimierza Morawskiego, Adama Grzymałę-
-Siedleckiego, Artura Górskiego, Karola Irzykowskiego, a nawet samego Emila Bour-
delle’a. Ścisłą grupę literacką (neoklasyczną) „Museionu” tworzyli – obok pomysło-
dawców – Edward Leszczyński, Bogusław Butrymowicz oraz niejako „zaanektowany”
przez młodszych kolegów Leopold Staff (!), pełniący rolę żywego exemplum nowocze-
snego klasycyzmu.

Ideologia pisma realizowana była na trzy sposoby: (1) prezentacja wielowiekowego
skarbca sztuki i literatury klasycznej, a także omówień, analiz tegoż; publikacja utwo-
rów mniej znanych lub nieznanych w kraju, a „modnych” na Zachodzie, przy tym jakoś
„podpadających” pod program pisma; (2) prezentacja polskiej literatury współczesnej,
ze szczególnym uwzględnieniem pierwiastków neoklasycznych; (3) prezentacja szki-
ców, rozpraw, recenzji o treści stricte programowej, w których formułowano expressis
verbis założenia propagowanego nurtu, ferowano oceny, budowano hierarchie.

Ad 1. Publikowano często i na eksponowanych miejscach utwory pisarzy antycz-
nych, i to zwykle w nowych przekładach. Były to: fragmenty Eneidy (przeł. L.H. Mor-
stin, 1911, nr 1), Osy Arystofanesa (przeł. B. Butrymowicz, 1911, nr 4), sielanki Teo-
kryta (przeł. L.H. Morstin, 1912, nr 2), Tarcza Herkulesa Hezjoda (przeł. A. Górski,
1911, nr 7–8); zaś dłuższy przegląd różnych przekładów pieśni Horacego – od renesan-
su po czasy współczesne – był chyba jednym z ciekawszych pomysłów redakcji.

                                                
392 Głównie w drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego.
393 Por. J. Kłębowski, Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 1987, s. 201.
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W parze z udostępnianiem (odświeżaniem) klasyków szły fachowe opracowania,
nie tylko propagujące, porządkujące wiedzę o konkretnych zjawiskach, ale syntezujące
je z punktu widzenia początku XX wieku; dowodzące uniwersalności, trwałości kla-
sycznych prądów i takiejże estyetyki; znajdujemy to w artykułach T. Sinko Refleksy
Rzymu w poezji polskiej (1911, nr 4), K. Morawskiego Rozkwit kultury francuskiej
w Polsce (1914, nr 4) czy A. Lauterbacha Szkic o architekturze bizantyjskiej (omawia-
jący klasyczność hellenizmu, 1912, nr 3).

Redakcja nie poprzestawała na prezentowaniu klasycyzmu antycznego, ale konse-
kwentnie budowała pomost między nim a czasami współczesnymi, skupiając się na
wszystkich prawie etapach klasycyzmu historycznego. I tak przypominano Plejadę, du
Bellaya, Leonarda da Vinci, klasycyzm francuski XVII wieku (Molier), Elegie rzym-
skie Goethego, parnasizm (Sully Prudhomme), Paula Verlaine’a, Jeana Moréasa. O tym
ostatnim ukazał się w „Museionie” ciekawy szkic A. Baslera Klasyk symbolizmu fran-
cuskiego. Glossy do studium o Janie Moréasie (1913, nr 1–2).

W ten sam, acz chyba nieco bardziej pobieżny i czasem tendencyjny sposób, odtwa-
rzają redaktorzy drogę polskiego klasycyzmu, od renesansu po Młodą Polskę (por.
L.H. Morstina Perły poezji polskiej, 1911, nr 7–8; A. Grzymały-Siedleckiego, Estetyka
Krasińskiego, 1912, nr 2). O ile wspominanie roli Szymonowica dla polskiego klasy-
cyzmu renesansowego jest w pełni uzasadnione, o tyle rozwijanie tezy o ważności tzw.
„klasycyzmu romantycznego” na przykładzie Pana Tadeusza oraz liryki autora Nie-
-Boskiej Komedii pachnie już trochę nadinterpretacją.

Obok pisarzy reprezentujących mniej lub bardziej klasycystyczne orientacje przed-
stawiano na łamach „Museionu” – i to chętnie – ich ideowych przeciwników! A więc:
Wordswortha, Shelleya, Alfreda de Vigny, Prospera Merimée, Marcela Schwoba. Do-
brze i szeroko wypowiadano się o Wyspiańskim oraz Norwidzie.

Bardzo licznie prezentowane były w „Museionie” sztuki plastyczne. Robiono to
poprzez reprodukcje, fotografie, korespondencje, recenzje, większe przeglądowe arty-
kuły, wypowiedzi twórców. Pisano o klasykach, jak i klasycystach (Fidiasz, David,
Ingres). Sięgano po nazwiska wybitnych twórców młodopolskich – na przykład esej
Antoniego Potockiego o Witoldzie Wojtkiewiczu (1911, nr 3). Nie przemilczano też
sprzecznych z linią pisma, a głośnych wystąpień awangardowych, na przykład kubi-
stów (Z.L. Zaleski, Kubizm i artyści polscy w Salonie Niezależnych w Paryżu, 1913,
nr 5).

Ad 2. Jeśli idzie o polską literaturę współczesną (także neoklasyczną), ma rację
Katarzyna Meloch, która twierdzi:

Cenniejsze i ważniejsze od publikowanych w „Museionie” tekstów poetyckich były wypo-
wiedzi z zakresu poezji [...].

Płody typowo młodopolskiej poezji spotykamy [...] i to dość często [...].
[...] dramat w „Museionie” reprezentowały dramaty historyczne Rydla [...] L.H. Morstina [...]
T. Niesiołowskiego [...] oraz symboliczne sztuki Z. Stefańskiego, [...] K.H. Rostworowskiego,
[...]. W dramatach historycznych tematy z przeszłości narodowej [...] są przepuszczone przez filtr
młodopolskiej stylizacji [...] Kostium historyczny kryje symboliczne treści394.

Publikowane są też stance Kościelskiego, wiersze M. Smolarskiego, E. Ligockiego,
T. Niesiołowskiego, a więc poetów, których czas nie zweryfikował pozytywnie, bo byli

                                                
394 K. Meloch, Museion 1911–1913, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria 5, t. 1, s. 273.
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raczej „późnymi dziećmi Młodej Polski”. Także z obszaru prozy przedstawiano auto-
rów oraz teksty niepierwszorzędne i nie te klasycyzujące czy choćby realistyczne, bo
na przykład prozę fantastyczną B. Adamowicza. Cóż, trudno było wszakże prezento-
wać liczne utwory polskiego odrodzenia klasycznego, skoro ten dopiero postulowano.
Wyjątkiem w tym względzie i najjaśniejszą gwiazdą miesięcznika pozostał Staff, który
faktycznie w swej ewolucji od młodopolskich pesymistycznych obrazów ku stoickiej
pogodzie ducha w pełni potwierdzał słuszność programu twórców „Museionu”... To, za
co zespół najbardziej cenił autora Gałęzi kwitnącej, zostało wymienione w szkicu
Savitri (tj. Anny Zahorskiej) Leopold Staff (1911, nr 12): „ulubioną jego formą jest
klasyczny wiersz sylabiczny”, wyraża on „przeżycia intelektualne”, „wychodzi poza
indywidualizm”. Także Quis (tj. Grzymała-Siedlecki) w rubryce Książki wymienia
dwie klasycystyczne cechy stylu Staffa: „gdy wokół rabunkowa gospodarka natchnie-
niem – tu mądry trud; gdy tam buszowanie, nieład, zaśmiecanie – tu kult dla sztuki,
jasność, harmonia” (1912, nr 4).

Ad 3. Za najważniejsze teksty programowe neoklasycyzmu kręgu „Museionu”
uznać należy:

● Ludwika Hieronima Morstina Wpływ idei filozoficznych na współczesną twór-
czość literacką, część 1: Wyzwolenie się z nietzscheanizmu, część 2: Bergson i metafi-
zyka twórczości (1911, nr 2 i 4);

● Ludwika Hieronima Morstina Zagadnienie bytu narodowego we współczesnej li-
teraturze polskiej (1913, nr 1–2);

● Edwarda Leszczyńskiego Podstawy indywidualizacji formy (1912, nr 5);
● Władysława Guenthera O realizmie w literaturze (1912, nr 8);
● Adolfa Baslera Głosy o sztuce współczesnych artystów francuskich (1911, nr 7–

–8);
● Karola Irzykowskiego Zdobnictwo poezji (1913, nr 11 i 12).
Dwuczęściowy – wymieniony wyżej – tekst Morstina jest próbą wyprowadzenia

głównych nakazów postulowanego programu poprzez konfrontację dwóch „modnych”
wówczas systemów filozoficznych. Dziwić może, że to właśnie znawca i wielbiciel anty-
ku – Nietzsche – nazwany jest przez naszego redaktora (w części 1) „barbarzyńcą”, za-
rzuca się mu niezrozumienie sztuki greckiej, wypromowanie fałszywej definicji dionizyj-
skości jako dzikości, krytykę miłości a pochwałę nienawiści. Z kolei w części 2 Morstin
widzi szanse nowego klasycyzmu w Bergsonowskiej intuicji („intuicji metafizycznej”)
oraz ważności symbolu, które to zasady mają zatriumfować nad „spekulacją umysłu”,
„obciążoną balastem argumentów”. Przyszłość klasycyzmu to także „odrodzenie meta-
fizyki”. Piękno zdaniem Morstina, jest „energią duszy”. Niepokoi łatwość, z jaką kry-
tyk zaciera fundamentalną granicę między klasycyzmem i romantyzmem, tj. granicę
rozumu i uczucia, wiedzy i intuicji. To samo czynią inni autorzy, na przykład wspo-
mniany Grzymała-Siedlecki, piszący o Zygmuncie Krasińskim (Estetyka Zygmunta
Krasińskiego, 1912, nr 2). Z drugiej strony, to właśnie w ten sposób Morstin tworzy –
jak widać – całkiem nowy projekt klasycyzmu, mający szanse uniknąć zarzutu parnasi-
zmu, akademizmu, eklektyzmu. Nie da się pominąć konkluzji, iż tak pojmowany polski
neoklasycyzm ma wiele wspólnego z programem Hulme’a i jego koncepcją poezji jako
„równania myśli i uczuć” oraz nowej metafory, wyrażającej świat precyzyjniej niż
mowa potoczna. Notabene Hulme również pozostawał pod przemożnym wpływem
bergsonizmu i widział szanse odrodzenia klasycznego w odrzuceniu konwencji geno-
logicznych czy ontologicznych, dotąd kojarzonych jednoznacznie z klasycyzmem.
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W pierwszej części szkicu Wpływ idei filozoficznych... Morstin próbuje też dać
pewną wykładnię procesu historycznoliterackiego przełomu wieków, wskazując
w tymże okresie na wiodącą rolę nowego klasycyzmu. Jego wykład mocno przypomina
koncepcję Eliota z Tradycji i talentu indywidualnego:

Każda epoka w dziejach kultury w zasadniczą barwę swych uczuć wchłania myśli i syste-
mata poprzednich okresów. I odbywa się nowy chrzest starych ideałów, z ruin i ideałów wyra-
stają kolumny, mające podpierać sklepienia budującego się gmachu.

A więc doktryna podlega prawu ciągłej ewolucji, ciągłość nie oznacza ślepego na-
śladownictwa, ale szukanie istoty i adaptowanie jej do nowych warunków.

Przez klasycyzm nie rozumiem bezmyślnego naśladowania Greków, ale pojęcie i odczucie
tego, co jest istotą dionizyjskości. Dusza helleńska zawierała w sobie pełnię człowieczeństwa.
Wszystkie właściwości ludzkiej natury łączyła w swej boskiej wierze w ideał, wszystkie wartości
godziła spokojem piękna, zlewała w całość, równie doskonałą i wykończoną, jak rzeźby białych
swoich bogów.

I wreszcie najważniejsze zdanie, korespondujące z programami Eliota: „W tem leży
tajemnica tradycji, że przeszłości nie przechowuje, ale ją wskrzesza”.

Również tekst Leszczyńskiego jest próbą poszerzania konwencji poprzez stawianie
na psychologizm, intuicję, tajemnicę i generalnie „obrazowość”. Autor ma tu zapewne
na uwadze potrzebę kondensacji, metaforyzacji wypowiedzi, zastąpienie retoryczności,
deklaratywności, opisowości iluministycznym obrazem, tak jak to w tym samym mniej
więcej czasie postulowali imagiści. Co ciekawe, Leszczyński widzi główny cel poezji
lirycznej w „stawianiu się w centrum teraźniejszości”, a więc niejako zaprzecza kla-
sycznym założeniom uniwersalizacji tematu i przesłania.

Władysław Guenther daje w swym szkicu programowym przegląd historii sporu
klasyków z romantykami. Następnie stara się udowodnić, że realizm nie jest domeną
żadnego z nadprądów. Realizm w czystej formie nie istnieje, więc i nie jest jakimś
absolutem. Klasycyzm i romantyzm to właściwie walka dwóch wyobrażeń o realizmie!
Ten wykład zdaje się służyć uświadomieniu czytelnikom, że nowi klasycy nie są zobli-
gowani jakimś dogmatem szukania obiektywnej prawdy drogą opisu rzeczywistości.

Także Basler w swym tekście o Moréasie dowodzi, że obecnie ów słynny głoszony
przez klasyków „ład” ma mieć charakter estetyczny, a nie ontologiczny czy poznaw-
czy, co najwyżej może być „wyrazem duszy”. Nieprzypadkowo zapewne z poglądem
tym koresponduje przesłanie szkicu Irzykowskiego Zdobnictwo poezji, gdzie wybitny
krytyk broni „zdobnictwa”, tj. metafor („dowcipu”) jako naczelnej wartości estetycznej
w poezji lirycznej.

Dowodem na swoiste programowe zagubienie naszych nowych klasyków może też
być tekst Morstina Zagadnienia bytu narodowego we współczesnej literaturze polskiej,
gdzie stawia on na piedestale tradycję romantyczną z jej nurtami patriotycznymi – na-
zywa ją wciąż ważną, żywą i inspirującą.

Widać upór, z jakim redaktorzy usiłują unowocześnić, zdynamizować świat klasy-
cystycznych konwencji. Czy nie wylewają jednak przy okazji dziecka z kąpielą?
Z pewnością ryzykowne wydaje się poddanie bez walki takich bastionów klasycyzmu,
jak kult rozumu, uniwersalizm, klasyczny temat... Morstin i inni redaktorzy „Museio-
nu” nie tyle stanowili antypostromantyczną reakcję, ile zdawali się już przeczuwać
postępy awangardy w następnych latach i w efekcie tej wizji starali się „bronić, co się
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da”: kapitulowali więc co do licznych aksjomatów, stając z uporem na reducie więzi
z tradycją, harmonii treści i formy, wzajemnego uzupełniania się sztuk; próbowali (jak
Hulme, Pound, Eliot) funkcjonalizować symbol i metaforę jako narzędzia nowego
poznawania i opisywania świata. Klasycyzm „Museionu” miał być więc formą ugody:
z romantyzmem, symbolizmem, witalizmem, bergsonizmem czy raczkującą wtedy
awangardą. Stąd też pojawiające się w piśmie takie zaskakujące określenia, jak „kla-
syczny romantyzm”, „romantyzm o podstawach klasycznych” czy „klasyk symboli-
zmu”, a także widoczne rozdwojenie między hołdowaniem kulturze jako całości (ze
wskazaniem na Francję) a kulturze rodzimej, jako ciągłej linii rozwojowej, mającej
punkty styczne z klasycznym dorobkiem całego kręgu śródziemnomorskiego.

Niewątpliwie program „Museionu” był na owe czasy nowatorski i inspirujący. Nie
przyniósł jednak wielu owoców, pozostając w sferze li tylko ogólnych postulatów.
Tadeusz Sinko w Helladzie i Romie w Polsce... (rozdział VIII: W poszukiwaniu starych
źródeł dla nowego życia) wysoko ceni zapały redaktorów, cytuje fragment programu,
nazywa miesięcznik „neoklasycznym”, ale widzi raczej klęskę tej inicjatywy, jeśli oce-
niać ją wpływem na siatkę prądów literackich czy starć programotwórców:

Niestety „Museion” nie utrwalił neoklasycyzmu w kilku rocznikach tego czasopisma, ograni-
czając się do dobrych przekładów poezyj greckich, łacińskich i francuskich. Tuż przed wojną
światową wyglądał neoklasycyzm za [! – AK] umarły395.

Spośród współczesnych badaczy najbardziej wnikliwej ocenie poddał „Museion”
Marian Stala w rozprawie Instynkt harmonii. Wokół programu estetycznego „Museio-
nu”396. Tzw. idiolekt „Museionu” analizuje on na czterech płaszczyznach: harmonii,
ładu, jasności, prostoty. W każdej z wymienionych kategorii zauważa niekonsekwen-
cje, odstępstwa, sprzeczności. Zdaniem Stali, program „Museionu” jest nie całkiem
klasyczny czy parnasistowski, ale za to interesujący, twórczy. Istotę klasycyzmu pisma
widzi Stala właśnie w owym „instynkcie harmonii”, czyli darze (uporze) łączenia rze-
czy odległych, poczuciu trwałości kultury w jej ciągłych zmianach (mimo intensywno-
ści tych zmian). Według Stali, łączenie klasycyzmu z bergsonizmem jest możliwe, ale
trzeba wtedy wykluczyć „system konwencji (gatunkowych, fabularnych, stylistycz-
nych), ilustracyjność wobec doktryn estetycznych czy jakichkolwiek innych, naślado-
wanie dzieł przeszłości”. Pozostanie wtedy „energia duszy”, instynktownie poszukują-
ca ładu.

Sceptycznie ocenił rolę „Museionu” Stanisław Stabryła, przyznając mu tylko „pew-
ną rolę” w popularyzowaniu kultury antycznej397.

Program „Museionu” niewątpliwie dowiódł żywotności (i innowacyjności) doktryn
klasycznych w Polsce. Potwierdził „nadążanie” naszej myśli krytycznej za czołówką
europejską. Gdy skonfrontować go jednak z konkretnymi realizacjami – okazał się
porażką redakcji. Tak dla publikowanych w „Museionie” współczesnych utworów, jak
i dla twórczości pisarzy uczestniczących w pławowickich zjazdach trudno wygenero-
wać jeden czytelny wspólny mianownik, tym bardziej jeśli miałby to być program XX-
-wiecznego neoklasycyzmu.

                                                
395 T. Sinko, Hellada i Roma w Polsce..., dz.cyt., s. 322–323.
396 M. Stala, Instynkt harmonii. Wokół programu estetycznego „Museionu”, Zeszyty Naukowe Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie, z. 39 (1980).
397 S. Stabryła, Hellada i Roma w Polsce Ludowej, dz.cyt., s. 49.
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„Lamus”

Wymieniany w kontekście klasycystycznej reakcji antymłodopolskiej „Lamus” ma
z interesującym nas prądem znacznie mniej wspólnego niż „Museion”. Jest to w pierw-
szym rzędzie reprezentatywne pismo młodopolskie, mogące stroną estetyczną i redak-
torską z powodzeniem konkurować z „Życiem” czy „Chimerą”. Wyróżnia się jednakże
oryginalnym, programowym podejściem do tradycji, jak i sporą liczbą tekstów o rodo-
wodzie parnasistowskim, a także utworów inspirowanych antykiem. Przedstawimy
więc „Lamus” w niezbędnym zarysie, skupiając się na klasycystycznych czy bliskich
doktrynie klasycyzmu pierwiastkach.

„Lamus” był w gruncie rzeczy „pismem rodzinnym” Pawlikowskich z Medyki398,
słynnych twórców, bibliofilów, edytorów, kolekcjonerów, mecenasów i propagatorów
sztuki, co wyznaczyło profil periodyku, a przede wszystkim dało mu materialny byt
(Michał Pawlikowski, redaktor naczelny, finansował druk na najwyższym ówczesnym
poziomie, nie szczędząc środków399). Postacią numer dwa w „Lamusie” była pisarka
Maryla Wolska, zastępca redaktora naczelnego.

Jak trafnie podsumował program a zarazem oryginalność „Lamusa” jego badacz,
Julian Olszak, periodyk „łącząc na płaszczyźnie literacko-artystycznej teraźniejszość
z przeszłością, dawał klasyczny przykład ciągłości kulturalnej narodu”400.

Owo „łączenie” miało charakter dosłowny i spektakularny. Każdy numer „Lamusa”
składał się z części zatytułowanej Dzisiaj, prezentującej dorobek współczesny, oraz
z części Wczoraj, zawierającej unikatowe archiwalia, nieznane utwory wielkich pisa-
rzy, zwłaszcza romantyków, listy wielkich Polaków, materiały poświęcone sztuce,
muzealnictwu, historii Polski. Ideę ową wyłożono w patetycznym artykule wstępnym
do zeszytu pierwszego. Czytamy tam:

W imię prawdy rzetelnej i własnej, dla bogacenia wzruszeń mocnych i szlachetnych, podej-
mujemy niniejsze zadanie. Są prawdy odwieczne, nie starzejące się nigdy, przekazane pokole-
niom przez pokolenia – a ewolucji ciągłej podlega tylko stopień ich objawień, doskonałość i spo-
sób ich wypowiedzenia. I oto, gdy nam się zdaje, żeśmy rozumienia form dawnych odbiegli nie-
skończenie daleko – jawią się nam przed nami dawne czasy, całą prostotą swoją poważne, a ca-
łym wysiłkiem tęsknoty nam pokrewne. Jawią się przed nami tak blisko, bo z oddalenia zaczy-
namy rozumieć lepiej to, czegośmy wówczas nie widzieli, stają przed nami z tą szczerością
wspomnienia, jako nasza własna przeszłość, nowy rój myśli gromadząc i nowe budząc natchnie-
nie. Kultura czasów minionych, nieograniczanie się do chwili ostatniej, ogarnianie szerszego
widnokręgu rodzi gest szerszy, oddech głębszy, daje silniejsze oparcie, aby z żywym naprzód iść
i świecić. Dlatego zbiera „Lamus” nie tylko plon ostatniej chwili, ale i wszystek skarb dawny z
niepamięci dobywa401.

                                                
398 Na temat Pawlikowskich z Medyki por. np.: Z. Starowieyska-Morstinowa, Medyka, w: tejże, Ci,

których spotykałam, Kraków 1962; M. Krajewski, Genealogia Pawlikowskich, w: Z dziejów kultury
i literatury Ziemi Przemyskiej, t. 2, Przemyśl 1973.

399 Np. matryce do niektórych ilustracji zamawiał w Pradze, co gwarantowało najwyższą dostępną
wówczas jakość.

400 J. Olczak, „Lamusa” wczoraj i dziś, w: Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej, dz.cyt., t. 2,
s. 368.

401 [tekst niepodpisany, wstępny] „Lamus” 1909, z. 1, s. 1.
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Przedstawiony w powyżej zacytowanym wstępniaku etos tradycji i koncepcja
współoddziaływania czasów jako inspiracji twórczej dają się odczytać w kontekście
parnasistowskim, ale i – przy zachowaniu ostrożności tego porównania – budzą skoja-
rzenia z późniejszą interpretacją tradycji przez Eliota czy Rymkiewicza.

W latach 1908–1919 ukazały się cztery roczniki „Lamusa”. Były to zeszyty kwar-
talne: 1–4 (z datą 1909), 5–8 (z datą 1910), a następnie dwa opasłe numery roczne,
oznaczone jako XI/XII i XII/XIII.

Jeśli idzie o interesującą nas lirykę bliską klasycyzmowi, to już w pierwszym numerze
ukazał się cykl Staffa Śladem stopy antycznej, a w numerze drugim – parnasistowskie
Tercyny Michała Pawlikowskiego oraz wiersze Wolskiej. Numer trzeci przyniósł cykl
Staffa W cieniu miecza, a także przekład Trofeów Jose Marii de Heredii (przeł. Józef
Klemensiewicz). W numerze siódmym dopiero odnajdujemy wiersze Michała Pawlikow-
skiego, zaś w ósmym znów fragment cyklu Śladem stopy antycznej. Wiersze Staffa dru-
kowano jeszcze w numerze ostatnim (XII/XIII). Jak widać, prezentacje poetyckie,
zwłaszcza utrzymane w pobliżu interesującego nas nurtu, nie są w „Lamusie” liczne.
Warto tu przypomnieć, że z każdym kolejnym numerem narastała widoczna już na po-
czątku hierarchia: najwięcej miejsca poświęcano sztuce, historii, archiwaliom, ineditom,
utworom zapomnianym, listom wielkich Polaków; w samym dziale Dzisiaj proporcje są
podobne: literatura piękna nie dominuje, zaś w jej obrębie da się zauważyć przewaga
prozy. Ta ostatnia, owszem, przynosi treści parnasistowskie i klasycyzujące, wymieńmy
więc dla porządku: opowiadanie Niecierpliwość tłumu Villiers’a de l’Isle Adama (przeł.
M. Wolska, XII/XIII), opowiadanie Areopag Jadwigi Marcinkowskiej (zeszyt 2), opo-
wiadanie Eros i Afrodite Lucjana Rydla (zeszyt 3), esej M. Pawlikowskiego O wojnie
Greków z Trojanami (XII/XIII). Ukazały się też przekłady: fragmentu Iliady (przeł. M.
Pawlikowski, zeszyt 4), fragmentu Lukrecjusza De Natura Rerum (przeł. J. Żuławski,
zeszyt VI). Zaprezentowano Rubayaty (przeł. M. Wolska i M. Pawlikowski) oraz Kassy-
dy mauretańskie (przeł. M. Pawlikowski) – co można uznać za refleks parnasistowskich
zainteresowań egzotyką. Ciekawostką jest też zapoznany humorystyczny poemat Kon-
stantego Gaszyńskiego o klasycyście Jaksie Marcinkowskim (Jaksjada, zeszyt 7).

Spośród prezentowanych w „Lamusie” esejów i rozpraw zainteresować nas powin-
ny zwłaszcza dwa teksty. I tak, w rozprawie Z rodowodu sztuki Jan Snowicz (notabene
mąż Maryli Wolskiej) rozważa społeczne funkcje sztuki („przyjemność estetyczna” jest
zawsze drugorzędna), a także definiuje tradycję jako „materiał”, przekazywany z po-
kolenia na pokolenie, służący do „coraz wyższej budowy” (XI/XII). Jan Gwalbert
Pawlikowski w eseju Styl jako zjawisko społeczne (XI/XII) w kontekście omawiania
wystawy sztuki podhalańskiej wykłada natomiast wyższość norm w sztuce nad stylem
indywidualnym; dowodzi, że nawet styl z pozoru indywidualny jest naśladowaniem
czegoś, modą...

Jak widać, bezpośrednie zasługi „Lamusa” dla neoklasycyzmu poetyckiego są
w sumie niewielkie, sprowadzają się do publikacji ważnych cyklów Staffa (to w kon-
tekście jego nazwiska pismo jest często przypominane) oraz kilku refleksji teoretycz-
nych, dotyczących roli tradycji i stylu ponadindywidualnego.
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PODSUMOWANIE

Wyniki przedstawionych w powyższych podrozdziałach studiów literaturowych spró-
bujemy ująć w kilku tezach.

1. Nadspodziewanie dużą żywotność wykazuje w omawianym okresie (także w ob-
szarze liryki) rywalizacja nadprądów: romantycznego i klasycznego. Dotyczy ona nie
tylko opracowanej przez Krzyżanowskiego i następnie „wmontowywanej” przez niego
w literaturę (w tym i lirykę) sinusoidy. Już w Dwudziestoleciu (głównie za sprawą
wypowiedzi Peipera czy Gackiego) pojawia się interpretacja awangardy jako nurtu
kryptoklasycystycznego. Z drugiej strony, zauważa się inną tendencję: awangarda
wchodzi w rolę romantyzmu (tak postrzegają ją z kolei zwolennicy klasycyzmu) – jest
bastionem tendencji odśrodkowych, anarchicznych, kontrkulturowych, niesie relaty-
wizm wartości, lekceważenie dla uniwersalnej perspektywy, indywidualizm. Najwięk-
szy chyba rozgłos przyniosła XX-wiecznemu klasycyzmowi w Polsce próba zinterpre-
towania poetyki pokolenia „Współczesności” jako romantycznej, zaś poezji okresu go
poprzedzającego jako klasycyzującej postawangardy (Kwiatkowski). Równie spekta-
kularny był spór Nowej Fali z poprzednikami (Barańczaka pojęcia „klasycyzmu do-
gmatycznego” i „romantyzmu dialektycznego”).

Na owe błyskotliwe odczytania nakłada się rewaloryzacja ciągle, jak widać, atrak-
cyjnego sporu romantyków z klasykami, traktowanego wszakże mało merytorycznie,
a wręcz instrumentalnie, jako wzmocnienie deklaracji własnego zaangażowania i ory-
ginalności artystycznej (romantyzm zawsze dobrze się „sprzedaje” jako synonim wol-
ności, bezkompromisowości, dynamiczności, klasycyzm zaś jest w tym kontekście
wygodnym statycznym i zachowawczym tłem). Tenże spór, przebiegający w poprzek
jednej generacji („bruLion”) przybrał nawet postać ciekawej, postmodernistycznej „gry
w doktrynę”.

2. Dużą atrakcyjność przejawia w XX wieku w Polsce wartościujące (zwłaszcza to
negatywne) znaczenie klasycyzmu. Stosowane jest – w powiązaniu z wyżej wspomnia-
ną świadomością nadprądów – zarówno w walkach pokoleń i grup (Nowa Fala, Nowy
Romantyzm, Nowa Prywatność), jak i w refleksji krytycznej, gdzie klasycyzm przed-
stawiany bywa jako poezja statyczna, stylizacyjna, antykwaryczna, paseistyczna, do-
gmatyczna.

3. Wobec wzrastającego tempa procesu historycznoliterackiego i związanej z tym
równoległości, synkretyczności, a nawet zaniku prądów – widoczna jest powściągli-
wość w próbach wskazywania nurtu neoklasycznego (wyjątek: Eustachiewicz). Bada-
cze są raczej zgodni tylko co do występowania postparnasistowskiej reakcji antymło-
dopolskiej na początku wieku (zarazem dość nisko ją oceniając), jak i do klasycyzmu
Staffa oraz Wierzyńskiego; skłonni są sugerować wpływy koncepcji Eliota, Pounda,
Georgego, analogie do wortycyzmu czy imagizmu, acz robią to ogólnikowo. Równie
ogólnikowo mówi się przeważnie o „tendencjach” klasycystycznych, „antynomiach”
z udziałem klasycznych pierwiastków czy klasycyzmach poszczególnych autorów
(i ewentualnie zarysowujących się wokół nich niewielkich „szkół”). Trudno „wytropić”
klasycyzm w którymś z programów literackich przed- czy powojennych, pozostają
więc raczej spekulacje i skupienie się na poetykach immanentnych. I tak, najmniej
dyskusyjny jest „klasycyzm Skamandra” – tę linię interpretacji wytyczył Zawodziński,
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kontynuował Czachowski, po wojnie rozwinął Kwiatkowski, największy zwolennik
upatrywania obecności interesującego nas prądu i typizowania go w perspektywie hi-
storycznej, jak i na gruncie normy. Wydaje się nam jednakże, iż badacz poszedł
w swych pasjach tropienia klasycyzmu zbyt daleko, wskazując go u wszystkich prawie
skamandrytów, jak i poetów związanych z grupą; dużą nadinterpretacją wydaje się też
mówienie o „klasycystycznym skrzydle Żagarów” czy o czytelnej ewolucji prądu połą-
czonej z jego nasilaniem się (a nawet zwycięstwem) pod koniec Dwudziestolecia.

Ustalenia tego typu mają charakter zbyt aprioryczny czy akademicki, brak im prze-
konującej bazy „dowodowej”402. Przeważnie ogłoszenie klasycyzmu poety czy jakiejś
frakcji poparte zostaje wymienieniem kilku stereotypowych składników klasycznej
normy (np. u Karpińskiego), wskazaniem na konkretny tomik, cykl bądź pojedynczy
wiersz (np. Szenwalda, Brauna, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej). Uważamy, iż to sta-
nowczo za mało, zważywszy, że w większości przypadków sami zaliczeni do jakiejś
emanacji zajmującego nas nurtu pisarze nie przedstawiali się jako klasycyści, nie pu-
blikowali programów to sugerujących. Podobnie nie przekonują zwykle „linie neokla-
syczne”, budowane z połączenia mistrzów i rzekomych kontynuatorów (jak czynił to
Czachowski). Z dużym dystansem – raczej jako metafory postaw pisarskich – należy
traktować typizacje i definicje budowane z pozycji nieprzychylnych klasycyzmowi; to
samo dotyczy przywoływanych tam nazwisk i fragmentów utworów (np. oceny klasy-
cyzmu Dwudziestolecia dokonane przez Fika czy rozgromienie Orientacji przez Barań-
czaka).

4. Zjawisko neoklasycyzmu obecne jest przede wszystkim w poetykach immanent-
nych. Tak je też przedstawiają przeważnie autorzy podręczników literatury, monografii
epok czy słowników literackich. Nieliczne poetyki sformułowane mają charakter autor-
ski, acz najważniejsze z nich (Rymkiewicz, Sito) odbiły się szerokim echem, były dys-
kutowane czy ponawiane.

5. Trudno mówić o grupach realizujących konsekwentnie program neoklasyczny
(tym bardziej o mających taki program opublikowany). Odnajdujemy wszakże forma-
cje, w których działalności poetyckiej czy programowej pierwiastki neoklasyczne były
świadome, widoczne, odgrywały pewną rolę na jakimś etapie (krąg „Museionu”, for-
mulizm Orientacji, ugrupowania Nowych Roczników, podnurt klasycystów w pokole-
niu „bruLionu”).

Bywa, iż „programy” klasycyzmu pisali za twórców sami krytycy (np. Przybylski,
Lichański), a zwłaszcza eseiści (to ostatnie zjawisko wiąże się z widocznym „uogól-
nieniem” klasycyzmu, przeniesieniem go z obszaru poetyki oraz normatywizmu
w wymiar ideowy, cywilizacyjny, antropologiczny i filozoficzno-kulturowy). Nie moż-
na tego aspektu pomijać, zwłaszcza że w poetykach immanentnych znajduje on ważny
kontrapunkt.

6. Wypada zgodzić się w znacznej mierze z Michałem Głowińskim, który widzi
neoklasycyzm w Polsce w XX wieku jako sumę „tendencji”, ingrediencje rożnych
przeszłych zjawisk, nie zaś jakiś konkretny homogeniczny prąd, kierunek, poetykę
ponadindywidualną.

                                                
402 Wyjątkiem są monografie poświęcone poetom (jak Iwaszkiewicz, Napierski, Rymkiewicz, Herbert),

w których badacze wskazują i udowadniają obecność tendencji klasycystycznych – nawiązujemy do nich
w dalszej części tej pracy. Niektóre omówiliśmy też powyżej, ze względu na ich walor uogólniający
i teoretyczny (Kwiatkowski o Iwaszkiewiczu, Głowiński o Tuwimie).
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7. W XX wieku obserwujemy ciekawe, acz niepokojące z j a w i s k o  a t o mi z a c j i
i  p r e t e k s t o w o ś c i  p o j ę c i a  k l a s y c y z mu, prowadzące do jego dezintegracji czy
wręcz niwelacji jako normy. Wystarczy popatrzeć na ogrom rzekomych odmian neo-
klasycyzmu. Mamy klasycyzm nowy, nowoczesny, neoklasycyzm, klasycyzm awan-
gardowy, romantyczny, pozytywistyczny, parnasistowski, stylizacyjny i niestylizacyj-
ny, dogmatyczny i sceptyczny, narodowy, naśladowczy, antykwaryczny, klasycyzm
intymny, tragiczny, poezję myśli, poezję intelektualną, poezję apollińską, poezję dioni-
zyjską, czarnoleską, postanisławowską. Na tym lista się nie kończy.

Na drugim biegunie nastąpiła swoista specjalizacja badawcza: klasycyzm postrze-
gany i rozpatrywany bywa przez jednych w wymiarze li tylko językowym, metatek-
stowym i stylistycznym, u innych sprowadza się go do używania specyficznej topiki
(kręgu tematów), u jeszcze innych jest on zjawiskiem głównie psychologicznym bądź
przeciwnie: aksjologicznym czy historiozoficznym. Zdecydowanie na dalszy plan ze-
szły – niegdyś tak istotne – aspekty genologiczne, estetyczne, ale i one mogą zaskoczyć
nagłą supremacją (np. „dytyrambizm skamandrycki” według Kwiatkowskiego). Zdzi-
wić może też niejednego twierdzenie Głowińskiego, iż motywy mitologiczne i tematy
kulturowe pełnią w klasycyzmie rolę drugorzędną.

8. Niewątpliwie największą „karierę” zrobiła w XX wieku w refleksji krytycznej
nowa – nazwijmy ją tak umownie – e ma n a c j a  k l a s y c y z mu, j a k ą  j e s t  „p o -
e z j a  k u l t u r y ”, z w a n a  t e ż  „ p o e z j ą  t r a d y c j i ”, „d i a l o g i e m z  t r a d y c j ą ”,
„a p e l e m d o  t r a d y c j i ”.

Należy zaraz podkreślić, iż tradycja (jak i kultura) jest tu rozumiana rozmaicie
i niejednokrotnie opacznie: może mieć charakter odwołań historycznych (faktograficz-
nych), jak i historiozoficznych, ideowych, filozoficznych, religijnych, najczęściej jed-
nak idzie o jej wymiar antropologiczny i etyczny (aksjologia) (por. wyżej, część I,
rozdział 3: Posag Europy). Najznamienitszym przejawem takiego odczytania tendencji
neoklasycznych są prace Ryszarda Przybylskiego, program Rymkiewicza, eseje Ku-
biaka czy Czerniawskiego.

Jednak sprowadzanie neoklasycyzmu do jednej lub dwu dominujących cech
dystynktywnych (przy odrzuceniu bądź ignorowaniu całego bagażu normatywizmu)
niesie poważne niebezpieczeństwo zagubienia (zatarcia?) tożsamości badanego przez
nas nurtu (tendencji?). Dialog z tradycją prowadził wszakże – na swój sposób – nawet
futuryzm. Poezja kultury to także częste używanie przez poetę mitów i tematów an-
tycznych, a jak widać na podstawie prac wpływologicznych i tematologicznych –
z kodu kulturowego korzystają twórcy różnych nurtów, na przykład romantycy czy
katastrofiści.

Bezwzględnie celowe wydaje się więc – jak zrobił to, pierwszy chyba, Głowiński –
poszerzenie definicji „poezji kultury” czy dialogu z tradycją o dodatkowe cechy, po-
zatematyczne, np. zwrot do retoryki oraz „renesans ody”.

9. W zdecydowanej większości przypadków w XX wieku „premiowany” jest klasy-
cyzm „twórczy”, „dynamiczny”, a więc oparty na strategii dialogu, ironiczny, a nawet
wchodzący w konflikt z obszarami własnej tradycji; nie są w tym okresie raczej
w cenie „piękne wzory”, „wieczne prawidła”, inkrustacja, ton wysoki. Takiego przy-
najmniej zdania są liczni badacze, krytycy i programotwórcy. Zarazem mają oni jednak
kłopot z ustaleniem jakiejś bezpiecznej bariery dla tego typu innowacyjności (a prze-
cież klasycyzm to „sztuczność”, autorytety, mistrzostwo i samoograniczanie). Mowa
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więc zwykle, ogólnikowo: o zamierzonej „prostocie”, obiektywizmie, ponadindywidu-
alizmie, uogólnieniu, intelektualnej metaforze itp.

10. Alternatywą dla dynamicznego, redukcyjnego, a nawet relatywno-historycznego
klasycyzmu kultury jest – postrzegany przez badaczy jako anachronizm bądź zbędny
konstrukt teoretyków – klasycyzm statyczny (reproduktywny, naśladowczy, ahistorycz-
ny). Przedstawiany bywa on zwykle negatywnie. Ciekawa jest wszakże przeprowadzona
przez Głowińskiego jego obrona, jako „pełnej rekonstrukcji” (obejmującej wszystkie
warstwy utworu, zrywającej całkiem związek z teraźniejszością). Potwierdza się opinia
tegoż badacza o „proteuszowej” naturze XX-wiecznego klasycyzmu.

W następnej części spróbujemy opisać i ocenić obiekt naszych badań, zawarty w poe-
tykach immanentnych, tj. w dorobku konkretnych pisarzy. Na wstępie przedstawimy
jednak „teoretyczne modele neoklasycyzmu”, będące wynikiem naszych badań zapre-
zentowanych powyżej i krytycznoliterackiej refleksji, a pozwalające zobiektywizować
i wyostrzyć stosowane narzędzia.



III. NEOKLASYCYZM LIRYKI POLSKIEJ XX WIEKU
W POETYKACH IMMANENTNYCH (ZARYS)

WSTĘP. TEORETYCZNE MODELE NEOKLASYCYZMU W LIRYCE
POLSKIEJ XX WIEKU (PRÓBA ROZWIĄZAŃ AUTORSKICH)

Punktem wyjścia naszych dalszych rozważań musi być model neoklasycyzmu, doktry-
nalnego, normatywnego, który wyłania się z recepcji poetyk i praktyki literackiej jako
swoisty wzorzec, wypadkowa poetyk, estetyk, programów, dyskusji, definicji oraz
praktyk poetyckich poprzednich wieków, kiedy to nurty klasyczne i klasycystyczne
rysowały się dość jasno, w całej swej bogatej szacie. Ów klasycyzm w genezie i proce-
sie rozwoju przedstawiliśmy pokrótce w części I. Teraz spróbujemy przełożyć go na
syntetyczny model (tab. III.1).

Tabela III.1
Neoklasycyzm integralny (model optymalny)

Autorytet antyku i „wielkich wzorów” (mistrzów)

Temat uniwersalny (tradycja służy egzegezie współczesności)

Przedstawienia: ogólne, typowe, prawdopodobne

Prawda artystyczna = prawda obiektywna

Prawda poezji bliska prawdzie filozofii i historii

Docere (moralizm) delectare

Odpowiedniość, stosowność (prepon – decorum)

Apollińskość (harmonia, ład, doskonałość, zamkniętość, opanowanie)

Mimetyzm

Wiersz regularny

Rygoryzm gatunkowy

Funkcjonalność środków artystycznych

Górność, styl wysoki dominujący (attycyzm)

Przewaga bezosobowości

Model powyższy mógłby stanowić „program maksimum” dla wirtualnego poety
XX wieku chcącego utożsamić się z doktryną, oddać w praktyce hołd jej zdobyczom
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(„doskonałe wzory”) z poprzednich wieków, uczynić siebie wiernym uczniem starych
mistrzów.

Pamiętać wszakże należy, że co najmniej od XVII wieku „wieczny klasycyzm”
poddawany był rekonstrukcjom, unowocześniany. Wystarczy przypomnieć wprowa-
dzanie tematów chrześcijańskich, nowych bohaterów, racjonalizmu, ograniczonej roli
uczucia czy wyobraźni indywidualnej, je ne sais quoi, w XX wieku dochodzi do tego
wortycyzm z mozaikowym obrazem świata Pounda, funkcjonalna fantazja i nowa me-
tafora według Hulme’a, archetypy Junga. Każde novum, stanowiąc kolejny wyłom
w normie, implikowało pytanie: czy to jeszcze jest klasycyzm, bądź: jaki to klasy-
cyzm? Coraz ostrzej widoczny był problem zawężającego się obszaru cech reprezen-
tatywnych i wystarczających, by mówić o nurcie częściowo nowym (neoklasycyzm,
nowy klasycyzm), ale jednak osadzonym w tradycji swych poprzedników (klasycy-
zmów nowożytnych i tego najważniejszego – antycznego).

Zdając sobie sprawę z nieodwracalnych zjawisk atomizacji, kontaminacji, a zwłasz-
cza indywidualizacji prądów literackich, postanowiliśmy w jakimś stopniu zobiektywi-
zować, zracjonalizować wiedzę o neoklasycyzmie w formie badawczego narzędzia,
wyjść poza ramy krytycznych impresji i artystycznych przekonań. Szczególnie doty-
czyć to powinno badań poetyk immanentnych, czym zajmiemy się w kolejnych roz-
działach.

Starając się znaleźć możliwie adekwatną wspólną nazwę dla zjawisk neoklasycz-
nych w liryce polskiej XX wieku, trafiliśmy na ciekawą analogię. Dwudziestolecie
międzywojenne było otóż piątą fazą klasycyzmu architektonicznego w Polsce. Można
mówić nawet o występującym wtedy pewnym jego rozkwicie jako wspólnego języka
architektonicznego Europy. Pisze o tym Tadeusz S. Jaroszewski1, zwracając uwagę, iż
był to już jednak, w stosunku choćby do klasycyzmu XIX stulecia, nurt w „wydaniu
uproszczonym”, unowocześnionym, np. poprzez nowe materiały, jak stal czy beton.
Ów „wspólny język architektoniczny” Europy zwany był w zachodniej literaturze
„k l a s y c y z m e m  r e d u k c y j n y m ” (w Polsce – „półmodernizmem”)2.

Czyż nie jest to równie doskonała nazwa dla neoklasycznych tendencji w liryce,
tendencji spajanych ogólnymi ideami, tematyką „kodu kulturowego”, ale zdystanso-
wanych wobec tradycyjnego tworzywa: norm gatunkowo-wersyfikacyjnych, górnego
języka, retoryki, przy jednoczesnym otwarciu na tworzywa, jakie wniosła do literatury
awangarda?

* * *

Rozpoznany przez nas w wyniku badań tekstowych poetyk immanentnych neoklasy-
cyzm liryki polskiej XX wieku jest w większości przypadków – jako k l a s y c y z m
r e d u k c y j n y  – k w e s t i ą  s t y l u, a właściwie n o s t a l g i i  s t y l u3. To nostalgia za –
w całości już niespełnialnym – ponadindywidualnym nurtem, o którym mówimy.

XX-wieczny neoklasycyzm w liryce polskiej jest przede wszystkim s u mą  s t y -
l ó w  i n d y w i d u a l n y c h  (neoklasycznych idiolektów) pisarzy, którzy nie mogą już –

                                                
1 T.S. Jaroszyński, Od klasycyzmu do nowoczesności, Warszawa 1996.
2 Tamże, s. 14.
3 Czynimy też tym sformułowaniem zamierzoną aluzję do słynnej frazy Herberta: „sprawa smaku”

(wiersz Potęga smaku).
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bez narażenia się na niezrozumienie, brak autorytetu i anachronizm – a w większości
także po prostu nie chcą powracać pod władanie modelu, który przedstawiliśmy na
wstępie tego rozdziału. Ale style owe zawierają wspólny mianownik, nazwiemy go
d o m i n a n t ą  s t y l o w ą4, stanowiącą niezbędny warunek istnienia k l a s y c y z m u
r e d u k c y j n e g o  jako sumy dokonań wielu poetów, połączonych zbliżonym syste-
mem wartości, chęcią szukania „estetyki tożsamości” poprzez aktywną kontynuację.

Następny nasz krok może być poczytany za pewną uzurpację (czy nieuzasadniony
redukcjonizm), ale poprzedziliśmy go wieloletnimi badaniami i przemyśleniami.

Otóż skoro nie jest nam dane analizować istniejących i rozwijających się w tempo-
ralnym porządku całych grup czy prądów neoklasycznych (bo ich właściwie nie ma),
zaś obecne i wcale bogate takież t e n d e n c j e  mają – jak słusznie zwrócił dawno uwa-
gę Głowiński – naturę „proteuszową”, nie oznacza to od razu, iż jesteśmy zdani na
okazjonalność i przypadek. Poszukując stylów indywidualnych z dominantą stylową
neoklasycyzmu, skupimy się na autorach, u których cechy te są powtarzalne, dyna-
miczne, rozłożone czasowo; zwrócimy uwagę na ich proweniencje biograficzne, histo-
ryczne, czasem nawet polityczne. Dalecy jesteśmy od traktowania neoklasycyzmu jako
kolejnej odmiany metatekstu. Nie będziemy – także z racji potrzeby zachowania racjo-
nalnej objętości tej książki – skupiać się nad setkami pojedynczych wierszy wielu auto-
rów, dlatego tylko, iż zawierają jakiś antyczny motyw czy cień klasycystycznej ars
poetica, skoro gros pozostałych utworów tego autora wskazuje na zupełnie inną poety-
kę. Nie kryjemy, iż świadomie wybraliśmy takie ujęcie monografistyczne – uważamy,
że z większym pożytkiem będzie szersze omówienie w aspekcie tematu, jakim jest
neoklasycyzm, dorobku ponad trzydziestu poetów, którzy dają dowód na istnienie
wartościowego, ideowego klasycyzmu i robią to w oryginalny, w miarę ciągły, przeko-
nujący sposób, niż tropienie pojedynczych wierszy czy kreowanie przypadkowych
dowodów na żywotność normatywizmu. Nie będziemy, na przykład, opisywać dorob-
ku poety, który zasłynął używaniem wyłącznie sylabotonicznej kwartyny (na przekór
awangardzie), bo tematyka tych kwartyn jest subiektywno-sentymentalna...

* * *

Przy doborze autorów potrzebny był zatem wspomniany wyżej model niezbędnej do-
minanty stylowej, zawierający warunki konieczne i wystarczające, pozwalający szukać
i badać dokonania polskiego neoklasycyzmu XX wieku jako wspomnianego wyżej
„klasycyzmu redukcyjnego”.

Model ów jawi się nam (w konsekwencji wyżej przedstawionych wniosków oraz
badań literatury) jako t r i a d a  złożona z następujących warunków, wysuwających się,
naszym zdaniem, na czoło spośród wielu innych znanych z wcześniejszych poetyk
klasycyzmu (tab. III.2). Uzupełnimy go następującymi komentarzami:

Ad B. Nasza metoda jest oparta na szerokiej definicji „mitu” (kodu kulturowego) za-
stosowanej w monografii Gry Pana Cogito. Obejmuje ona nie tylko wszystkie śródziem-
nomorskie mitologiczne „opowieści” (narrative) i postaci, ale i biblijne tematy juda-
istyczne oraz chrześcijańskie; do tego dodaliśmy również szczególnie zuniwersalizowa-

                                                
4 Od tego miejsca korzystamy z niektórych definicji i ustaleń S. Balbusa (Między stylami, Kraków

1996), o zakresie których to inspiracji mówiliśmy we Wstępie do naszej książki, dotyczącym metod badaw-
czych.
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ne, „ponadczasowe” mity świeckie, tj. idealizowane wątki i postaci historyczne, poli-
tyczne, także „nieśmiertelne”, archetypiczne postaci literatury nowożytnej (np. Hamlet)
czy szczególnie ikoniczne, „wieczne” fakty artystyczne – dzieła sztuki, budowle (np.
Mona Liza, Akropol)5. Tak pojęte mity nazwaliśmy w Grach Pana Cogito „powszechni-
kami kultury”, w niniejszej książce zastępujemy ten termin „kodem kulturowym”. Zgod-
nie z poszerzonym pojęciem stylu kod kulturowy obejmuje także klasyczne gatunki lite-
rackie (jak ody, listy poetyckie, elegie), a także style autorów klasyków.

Tabela III.2
Neoklasycyzm redukcyjny jako dominanta stylowa

A język dyskursywny (referencyjny), deskryptywny, sfunkcjonalizowany na rzecz dystansu uczu-

ciowego i obiektywizmu przekazu („jasny”, tzw. funkcjonalna metafora, metafora wielka, tok

„eseistyczny” czy zwrot do retoryki)

B wyraźna (nie tylko: inkrustacyjna) obecność „kodu kulturowego” (mitów), jako „estetyki tożsa-

mości” (okr. Balbusa), europeizmu, śródziemnomorskiej „spójni kulturowej” (okr. Balbusa); ich

przewaga nad tematem aktualnym i stricte osobistym (funkcja depersonalizująca mitu)

C występowanie czytelnej i funkcjonalnej strategii („g r y ”) wobec elementów „kodu kulturowego”,

służącej budowaniu zobiektywizowanego (na miarę liryki) przesłania autorskiego fundowanego

na „n o s t a l g i i  s t y l u ” i szukaniu „uniwersalnych prawd” oraz takiejże antropologii (aspekt

wartowościowy); twórca dokonuje w imieniu współczesnych dziedziców cywilizacji ponownej

oceny tradycji (hermeneutyki tekstów kultury), ale i tradycja służy do oglądu, racjonalizacji,

oceny zjawisk teraźniejszych – „jak żyć godnie” (to charakterystyczne dla nowego klasycyzmu

– zgodne z Eliotowską koncepcją czasów – sprzężenie zwrotne); temat kulturowy i historyczny

jako „archetyp problematyki aktualnej”

Ad C. Pierwsza wyodrębniona przez nas strategia to: d e mi t o l o g i z a c j a. Demi-
tologizację podzieliliśmy następnie na pięć podtypów6:

● p o n o w i e n i e  (główne fundamenty mitu pozostają u receptora bez zasadniczej
zmiany w stosunku do pierwowzoru, ale nie jest to proste powtórzenie [kopia] – może
wystąpić zmiana niektórych elementów treści, proporcji między nimi, modyfikacja
stylu wypowiedzi, zamiana gatunku, inna od tradycyjnej interpretacja; mit ponowiony
jest w pełni identyfikowalny, integralny, nie zostaje zmieniona jego podstawowa
struktura);

● r e i n t e r p r e t a c j a  (mit jest wyraźnie przebudowany – to zmiana charakteru po-
staci, przesłania, proporcji wątków, obecność sporu z oryginałem);

● g l o s a  („dopisanie” do mitu „dalszego ciągu”, stworzenie pobocznego apokry-
ficznego wątku, dodatkowej postaci itp.);

                                                
5 Szczegółowe przesłanki teoretyczne takiej definicji mitu, por. A. Kaliszewski, Gry Pana Cogito,

dz.cyt., s. 81–89, rozdz.: Czytanie Herberta.
6 Rok później ukazała się praca Stanisława Stabryły, Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja anty-

ku w literaturze polskiej w latach 1945–1975, Kraków 1983. Tamże, w rozdz.: Badania, poglądy, metody,
autor przedstawił zbliżony do naszej strategii „gry”, będący rozwinięciem i unowocześnieniem metod
Sinki, sposób badania obecności tematów antycznych w literaturze współczesnej.
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● u w s p ó ł c z e śn i e n i e  (konsekwentna, w miarę pełna i czytelna transpozycja
dawnej opowieści bądź postaci w realia XX wieku, przy zachowaniu ideowej esencji
mitu oraz jego fabuły);

● d e s a k r a l i z a c j a  m i t u  (to spotęgowanie reinterpretacji w celu zanegowania,
ośmieszenia, zdemaskowania głównej tkanki, naczelnej idei mitu czy postaci; np. wier-
sze Herberta o antycznych bogach, o ślepych i martwych posągach, aniołach itp.).

Obecnie dodamy – za Stabryłą – i n k r u s t a c j e  (rodzaj „ozdobników”: metafor,
aluzji, porównań, skojarzeń, wywodzących się ostentacyjnie ze stylistycznego kręgu
klasycyzmu, współtworzących nawet zewnętrzną powłokę utworu, ale pełniących rolę
drugorzędną, niedecydujących o jego treści ideowej, temacie, np. stricte osobistym).

Druga – antynomiczna – strategia7 to r e m i t o l o g i z a c j a  (polega na współudziale
poety w tworzeniu czy zachowaniu istnienia mitu poprzez wzmacnianie, ostentacyjne
idealizowanie, wychwalanie, inwokację, nostalgię, stosowanie wysokiego stylu, panegi-
ryzm, uogólnianie; odgrywała ona zwykle znaczną rolę w neoklasycyzmie parnasistow-
skim).

* * *

W naszych badaniach przydatny też okazuje się postparnasistowski model neoklasycy-
zmu, będący rozwinięciem wyżej opisanego neoklasycyzmu redukcyjnego w kierunku
idealizacji (nowej mitologizacji) świata helleńskiego i „posagu Europy”, upodobania
do transpozycji klasycznych dzieł sztuki, kontemplacji śródziemnomorskiego pejzażu
oraz nostalgii stylistycznej zogniskowanej na „apollińskiej” perfekcji. (Termin „parna-
sizm”, jak i jego treść często używane były też – acz w różnym stopniu konkretyzacji –
przez krytykę w odniesieniu do badanego okresu, zwłaszcza na początku stulecia; por.
część II.) Nasz roboczy model neoklasycyzmu parnasyjskiego przedstawia się więc
następująco (tab. III.3).

Tabela III.3
Nurt neoparnasyjski

Bezosobowość  / uogólnianie stanów ducha

Hellenizm przedmiotem pielgrzymowania i tęsknoty (antyteza: wczoraj – dziś)

Próba neohellenizacji świata współczesnego

Przewaga tematyczna: mitologia, sztuka, historia, żywe ruiny, „białe posągi”, pejzaż konwencjonalny

Obiektywizm liryzmu  / erudycjonizm (nadmiar aluzji, cytatu kulturowego)

Górność i „zimno” uczuciowe

Apollińskość (harmonia, ład, doskonałość, zamkniętość, opanowanie)

Wiersz regularny, perfekcyjny, wyszukany (estetyzacja jako widoczny cel)

Maska  / rola

Dyskursywność, referencyjność, retoryczność

                                                
7 W Grach Pana Cogito wyodrębniliśmy jeszcze mi topoezę  (tworzenie mitów „od podstaw”, ale

zgodnie z ich morfologią, np. twórczość Blake’a czy Herbertowskie cudowne genealogie zwierząt i przed-
miotów). Nie jest ona bezpośrednio wyznacznikiem poetyki neoklasycznej, ale ogniwem pokrewnym.
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* * *

W badaniach polskiej liryki XX wieku istotną rolę odgrywa jeszcze jeden ponadindy-
widualny model neoklasycyzmu, stanowiący oryginalną – przy tym „nostalgiczną” –
dominantę stylową. To „n e o k l a s y c y z m  n a r o d o w y ”, nawiązujący wyraźnie do
renesansu, do mitu czarnoleskiego, do historii jagiellońsko-batoriańskiego mocarstwa
I Rzeczypospolitej, jak i do idei stanisławowskiego klasycyzmu (zob. tab. III.4). Neo-
klasycyzm narodowy zawiera silny ładunek etyczny, estetyczny i polityczny, będąc
kompensatą polskich dramatów, tak chętnie opisywanych przez romantyzm, jak i swo-
istym przełożeniem na poezję narodowego etosu sanacji (o czym pisał Kwiatkowski;
por. część II tej książki). Paradoksalnie – neoklasycyzm narodowy odżył też w okresie
powojennym, w niepokojącym mariażu z doktryną socjalizmu naukowego („Kuźnica”,
Jastrun, Hertz).

Tabela III.4
Neoklasycyzm narodowy

„Smak narodowy” jako uniwersalny

Toposy narodowe („rzecz czarnoleska”, świetność i potęga Polski, mity jagiellońskie i batoriańskie)

Stylizacja archaizacyjna (dawne, dobre czasy)

Arystokratyzm ducha umiejscowiony w przeszłości

Wielkie postaci – z narodowego Panteonu (zwłaszcza Kochanowski)

Arkadia natury swojskiego krajobrazu

Pragmatyczny rygoryzm (figura harmonii i zgody narodowej)

Aktywne naśladownictwo rodzimych mistrzów (język, dobór gatunków, mitów), przeplatające się ze

skłonnościami imitatorskimi

Uwagi końcowe

1. Zdecydowaliśmy się pozostawić w większości poza obszarem naszych badań
(lecz nie: zainteresowań) poezję nazywaną umownie „intelektualną”, „filozoficzną”,
„refleksyjną”, „metafizyczną”, „religijną”. Te chętnie używane przez krytyków termi-
ny – choć odsyłają do ważnych paradygmatów klasycystycznych (prawda poezji bliska
prawdzie filozofii, przedstawienia uniwersalne, dyskursywność) – nie zawierają ko-
niecznych i wyraźnych komponent wystarczających do mówienia o neoklasycyzmie.
Przykład stanowi tu poezja Szymborskiej, ks. Twardowskiego czy gros twórczości
Miłosza. Oczywiście to stanowisko nie przeczy naszej świadomości występowania
u wymienionych autorów grupy tekstów pozytywnie odpowiadających na wyzwanie
neoklasycznych modeli; stając wszakże przed wyborem dyktowanym ramami objęto-
ściowymi książki, zdecydowaliśmy się na ich pomijanie.

2. W naszych badaniach nie lekceważymy innych jeszcze, niż opisane przez nas
w modelu klasycyzmu redukcyjnego, składników stylu autorów, zwłaszcza tych będą-
cych wyraźnymi „ortodoksyjnymi” nawiązaniami do klasycystycznej normy, np.: inte-
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resuje nas użycie rzadkiej odmiany wiersza regularnego czy obecność typowych kla-
sycznych gatunków. Zdecydowanie jednak bardziej stawiamy w poszukiwaniach na
klasycyzm idei (europeizm, drogę ku ponownej muzykalizacji świata) niż na tropienie
polskiego heksametru. Neoklasycyzm był bowiem przede wszystkim ostatnią w XX
wieku – i może ostatnią dziś – szansą na przywrócenie literaturze jej aksjologicznych
bądź nawet soterycznych funkcji, szczególnie w obliczu perspektywy upadku (z przy-
czyn zewnętrznych, jak i wewnętrznych) tzw. klasycznej cywilizacji Zachodu, utraty
korzeni tradycji, dominacji kultury masowej, niwelacji w świadomości społecznej
potrzeby kontaktu z kulturą wyższą jako gwarancją humanizmu i społecznego rozwoju.

1. Z DALEKA OD PIWNICZNEJ IZBY (PARNASISTOWSKIE LIRYKI
MARII KONOPNICKIEJ)

Utarte wyobrażenia o poezji Marii Konopnickiej wiążą się z jej romantycznymi i fol-
klorystycznymi inspiracjami stylistycznymi oraz społeczno-wolnościowymi i antyfeu-
dalnymi treściami – a więc z syndromem „piwnicznej izby” i „naszej szkapy”. W pa-
mięci uczniów szkolnych pozostają (?) głównie wyciskające łzę obrazki. Jeśli idzie zaś
o erudycję, Konopnicka w powszechnej opinii dzierży w Polsce palmę pierwszeństwa
raczej w zakresie „krasnoludkologii”...

W niniejszej książce Konopnicka występuje w roli głównego reprezentanta polskie-
go parnasizmu. Dzieje się tak nie tylko z uwagi na ramy czasowe tej pracy (inni naj-
częściej przywoływani polscy parnasiści wydali swe główne utwory jeszcze w XIX
stuleciu), ale właśnie na rozmiar i oryginalność twórczości Konopnickiej, związanej
z tym nurtem klasycyzmu (por. część I, rozdział 1.4 i 4.6).

Parnasizm Konopnickiej nie zrodził się wszakże wprost z artystyczno-intelektualnej
potrzeby pielgrzymowania do hellenistycznego świata historii i sztuki. Był raczej przy-
padkową konsekwencją przykrych, od wielu lat trwających kłopotów rodzinnych,
a mieścił się raczej zrazu w konwencji podróży romantycznej, „tułaczki z ciężkim ser-
cem”, jak określa to Alina Brodzka8.

Pisarka przebywała w Zachodniej i Południowej Europie blisko dwadzieścia lat9,
ciągłe zmieniając miejsce zamieszkania (towarzyszyła jej przyjaciółka, malarka Maria
Dulębianka). Dokładnie poznała Włochy, wyspy Adriatyku, południową Francję. Po-
dziwiała dzieła sztuki, ale i poznawała codzienne życie mieszkańców.

Efektem tych spotkań ze Śródziemnomorzem są tomiki Italia (1901) oraz Drobia-
zgi z podróżnej teki (1903). Wspomnieć też należy o wcześniejszym cyklu Hellenika,
umieszczonym w tomie Poezje (1896). Mamy więc do czynienia ze ściśle czasowo
określonym, jednorodnym nurtem neoklasycyzującym10 u pisarki wcześniej – a i póź-
niej – prezentującej zgoła inną dykcję.

                                                
8 A. Brodzka, Maria Konopnicka, Warszawa 1965.
9 Przerywanych jednak krótkimi pobytami w ojczyźnie.
10 Pamiętać należy, że Konopnicka była już wcześniej autorką dialogu Prometeusz i Syzyf (Poezje,

1892), jak i „fragmentów dramatycznych”: Hypatia, Vesalius, Galileusz (Z przeszłości, 1881).
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Jak trafnie napisała Alina Brodzka, w Hellenikach (składających się z wierszy: He-
lios, Elektra, Cytara Tymona, Augury) „poprzez metaforę antycznej Grecji – nie-
uchronnego zmierzchu jej systemu społecznego wyrosłego z niewolnictwa, rzutowała
pisarka w przeszłość problematykę aktualnych stosunków między procesem społecz-
nym i kulturą”11. I tak w Heliosie wysiłki boga Słońca przysłania zła siła, która
„w piersi Grecji gasi duch / I słońcu jej urąga” – to niewolnictwo, niesprawiedliwości
społeczne, za sprawą których „młoda Grecja” padła wraz ze swymi bogami. Cytara
Tymona – nawiązująca do mitu twórcy 10-strunnego instrumentu – mówi o groźnych
konsekwencjach niezależnej myśli, przełamywania tradycji i stereotypów, nawet gdy
czyni się to w imię wspólnego dobra. Pamiętać należy, że parnasizm to – wbrew ste-
reotypom – nie tylko antyczne inkrustacje, ale właśnie między innymi wydobywanie
z zaprzeszłej tradycji nurtów filozoficzno-społecznych – nasza poetka chętnie zmierza
tą drogą.

Dialog z tradycją w wykonaniu Konopnickiej może budzić sprzeczne odczucia.
Dobrym przykładem są tu opinie znawcy tematu antycznych wpływów, Tadeusza Sin-
ki. W swym podstawowym dziele negatywnie ocenił on neoklasyczne realizacje Ko-
nopnickiej, zwłaszcza za swobodne podejście do mitów, niezrozumienie pojęcia kalo-
kagathii, uparte szukanie przez poetkę związków między niewolnictwem a upadkiem
klasycznej formy, „niehistoryczne pojmowanie Grecji”, a więc czynienie z jej historii
prefiguracji dziejów Polski. Kwintesencją oceny jest zdanie: „właściwie żadnego
z licznych jej utworów greckich nie możemy uznać za doskonały, bo jedne z nich cier-
pią na brak konsekwencji w rozwinięciu problemów, które stanowią ich jądro [...] dru-
gie banalizują motywy greckie, a wszystkie niemal świadczą o małej znajomości Hel-
lady i jej spraw”12. A przecież we wcześniejszym szkicu Refleksy Rzymu w poezji pol-
skiej (1913) ten sam badacz stwierdza, iż Konopnicka tomem Italia (1901) „złożyła
Włochom, pięknu ich natury i sztuki, najpiękniejszy dar, na jaki zdobyła się współcze-
sna poezja europejska”13. Sinko chwali u poetki umiejętność opisu i uogólnienia
„wiecznego piękna”, opiewania (idealizowania) „subtelnych wdzięków Wenecji, Flo-
rencji, krasy Neapolu, Capri i Sorrento”14.

Inny autorytet, znawca pozytywizmu Henryk Markiewicz, zwie wiersze włoskie
i francuskie poetki „poetyckimi reportażami” i podkreśla, iż Konopnicka „stawia [...]
sobie zadania współbieżne z tematycznymi upodobaniami poezji parnasyjskiej, które
odżyły na polskim gruncie w dobie modernizmu”15; owe zadania – wyjaśnia – obja-
wiają się precyzyjnym rysunkiem opisu pejzaży czy dzieł sztuki, zwięzłością, rygorem
kompozycyjnym, częstym użyciem normatywnego gatunku, jakim jest sonet.

Tom Italia otwiera cykl dziewięciu Sonetów włoskich. Odznaczają się one zwykle
w pierwszej części delikatnym rysunkiem, wypracowanym studium harmonii pejzażu
i architektury, zbliżonym do konwencji parnasistowskiej nostalgii za wiecznym pięk-
nem i minionym czasem (Incanto, Ranek w Wenecji, Riva degli Schiavoni, W zakrystii
na Murano, W Castel Fiorentino, Lanca Rolanda, W San Michele, Marino Falieri,
W kartuzji). Poetka znajduje niespodziewaną rysę na powierzchni tej ponadczasowej
                                                

11 A. Brodzka, Maria Konopnicka, dz.cyt., s. 103.
12 T. Sinko, Hellada i Roma w Polsce..., dz.cyt., s. 231.
13 Tegoż, Refleksy Rzymu w poezji polskiej, w: Antyk w literaturze polskiej, wyb. i opr. W. Bieńkowski,

wstęp S. Stabryła, Warszawa 1988, s. 225.
14 Tamże, s. 226.
15 H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 1980, s. 301–302.
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sielanki; mit poddany zostaje współczesnej – często spontanicznie emocjonalnej –
weryfikacji albo też podmiot okazuje się nagle niosącym inne niż klasyczna miary
i hierarchie przybyszem z Północy.

Konopnicka jako autorka sonetów nie jest więc bynajmniej kolekcjonerką pięknych
obrazków – to oryginalna reinterpretatorka. W Incanto płynąca weneckim kanałem
łódź nie wiezie turystów spragnionych sztuki i piękna, ale pracowników robotniczej
dzielnicy Murano. W Ranku w Wenecji pogodnemu dniowi Italii przeciwstawiony
zostaje „świt we łzach” w krainach takich jak Polska. Na marmurowych płytach odnaj-
duje poetka nie tylko ślady dłuta mistrzów, ale wrogie napisy wyryte w desperacji
przez więźniów i niewolników Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Wenecji (Riva degli
Schiavoni). Potrafi też poetka – jak w przyszłości Herbert – przypominać fascynujące
epizody historii, odkrywać rzadkie rekwizyty, wchodzić w boczne uliczki wielkich
miast, by uświadamiać nam nieco inną – jednostkową – prawdę powszechnej historii
(tak jest np. z losem zbuntowanego doży, a następnie więźnia [Marino Falieri] czy
lancą Rolanda eksponowaną w jakimś muzeum).

Cykle Po drodze i Nokturny rzymskie odznaczają się, niestety, rozwlekłością (a pi-
sane są regularną kwartyną, sekstyną, oktawą, tercyną) i upodobaniem do quasi-
-epickiej rekonstrukcji wydarzeń minionych, przywoływania duchów przeszłości, które
jawią się w wyobraźni poetki (np. spisek Katyliny). Idzie to w parze z wypracowywa-
nym starannie opisem nastroju, jaki wywołuje sama obecność w miejscach takich, jak
willa Cycerona, Bazylika św. Piotra, Janiculum czy willa Wołkońskich. W tych wier-
szach – w odróżnieniu od wyżej omawianych sonetów – widoczny jest parnasistowski
pietyzm wobec odwiedzanych miejsc, pielgrzymia wierność treściom utrwalanym
przez budowle, arcydzieła, krajobrazy.

Wysoko oceniany był cykl Konopnickiej o Faunie (Sinko, Brodzka). Także Aneta
Mazur uważa go za „mistrzowską egzegezę starożytnych posągów” i „najwartościow-
szą chyba, kompozycyjnie i koncepcyjnie, realizację motywu antycznego w poezji
polskiej omawianego okresu [parnasizmu przełomu wieków – AK]”16. Oglądane trzy
różne figury antycznego boga (Faun tańczący, Faun pijany, Faun śpiący) poddaje
poetka ożywieniu, by rekonstruować – na tle strzępów mitów – myśli i uczucia wpisa-
ne w rzeźbę. Doskonale udaje się jej przekładać przeżycia estetyczne na refleksje egzy-
stencjalne, także na własne duchowe rany (Faun śpiący). Przede wszystkim jednak
cykl o Faunie przynosi nienaruszony parnasistowski etos pokruszonego, a wciąż nie-
śmiertelnego świata antyku jako obiektu nostalgii oraz podziwu:

W pląs nieśmiertelny puszcza się Faun,
Faun grecki, wiecznie młody.

Hellady śmierć, co białą skroń
Złożyła w mirt i róże,
I łoskot Romy zwalonej w gruz
Przetańczył w tym marmurze.

Zmieniała ziemia bogi swe,
Zmieniało niebo pana,
A w białej willi wciąż tańczył Faun,
Cezara Hadriana.

                                                
16 A. Mazur, Parnasizm w poezji  polskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku, dz.cyt., s. 104.
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I padł na niego ruin pył,
Proch przysuł go wiekowy,
A w nieśmiertelnym pląsie swym Faun
Nie podniósł nawet głowy.

(Faun tańczy)
Lat dwa tysiące przegrzmiało po świecie
Pomsty tej echem,
A Faun jak leżał, tak leży na grzbiecie,
Patrząc z uśmiechem.

I w brąz zaczerniał, i twardszy od spiży
W tym śmierci boju,
W wiecznej się piękna zataił paiży,
W piękna spokoju.

(Faun pijany)

Również w cyklu Madonna17, będącym reinterpretacją wielkich dzieł malarskich,
głównie renesansowych, poetka skupia się na transpozycji treści obrazów w wymiar
humanistyczno-konfesyjny, usiłuje niejako wejść w płótna i odwracając czas, trafić
poprzez wyobraźnię artysty do prawdy czasów biblijnych, które z kolei przynoszą
wzory postaw i duchowe przesłania. Włoskie Madonny, raz zadumane, raz czułe, raz
bolesne, stają się zwykłymi (aż zwykłymi!) matkami, współczującymi obserwatorkami
nędzy ludzkiej:

Z zawitą siadła głową,
Jest matką, nie królową,
To dziecię – syn, nie król...
Za cały lud niewieści
Piastunką jest boleści,
Piastuje własny ból

(Botticelli)

Mógłby ktoś określić tę strategię jako przejaw naiwnego poetyckiego folkloru, zna-
nego z niektórych polskich liryków autorki Madonn. Ale tak nie jest: w parze z tymi
wzruszającymi kantyczkowo-pastorałkowymi strofami (niosącymi wszak ważne hu-
manistyczne przesłania) idą pokazy kunsztu poetyckiego, np.:

W Gran Monastero, gdy powiew uderzy
Przez wąskie szyby, przez okna gdzieś w górze,
Dech słodki dają lilije i róże,
Z starego fresku woń cudna się szerzy
I wieje zapach majowy i świeży,
Jak gdybyś kwiecia postawił tam kruże

(Luini)

Znakomite wyważenie proporcji między studium śródziemnomorskiego pejzażu,
mitologiczno-chrześcijańsko-historycznymi nawiązaniami i współczesnymi obrazkami
– służącymi aktualizacji tradycji, ukazaniu jej nie zawsze nieprzemijającego i nie-
zmiennego piękna oraz prawdy – przynoszą sonety z cyklu Morze (tom Italia). Poetce

                                                
17 Wiersze: Giotto, Vivarini, Corregio, Rafael, Luini, Botticelli.
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udziela się atmosfera kulturowo-geograficznej jedności śródziemnomorskiej ponad
czasem, tej „baśni przedwiekowej”, którą opowiadali przed nią parnasiści francuscy:

Gdzie, kiedy, kto mi prawił tę baśń przedwiekową,
Helleńską baśń prastarą, a zawsze tak młodą?
Nie był to ów Tryton z pełną zielska brodą,
Co u portu Nocery dmie w konchę perłową?

(Wieści morza)

Potrafi też Konopnicka wplatać w wiersz reminiscencje stylu bohaterskiego, oży-
wiającego sielankowy pejzaż:

W błękitnej konsze Bajów morze senne leży,
W westchnieniach się ucisza i szumy swe koi.
Złoty sierp nowiu błysnął u wschodnich podwoi,
Woń mirtów Pauzylipu noc niesie z wybrzeży.

Naraz surma bojowa pobudkę uderzy...
Na ostrym cyplu skały, w księżycowej zbroi,
Misenus, wielki trębacz Eneidy, stoi...
Na wschód zwrócony, trojskich zwołuje rycerzy.

(Misenum)

Druga warstwa (lub część) prawie każdego sonetu z cyklu Morze przynosi jednakże
demitologizację, glosę bądź uwspółcześnienie, podobnie jak w omówionym wyżej
cyklu Sonetów włoskich. Znakomitym przykładem jest Capri, który to świetny utwór
zacytujemy w całości:

Capri? Widziałam. Świat tam wykuty ze skały.
Brzeg dziki, poszarpany, samotny i pusty.
Półnagi, skrawym szmatem przewiązany chusty,
Rybak z portu Careny ogień pali mały.

Trzeszczą kolczaste suchych aloesów chrusty,
Gruby liść żarem tleje, jak papyrus biały,
Na którym dawne wieki ze wstrętem spisały
Tyberiuszowej krwawy pamiętnik rozpusty.

Siądź w łodzi, przy ognisku, na sieci tych pęku,
Nad ciszą modrej toni zniż czoło na ręku
I słuchaj, co ci prawi rybak drżący, stary...

Tyberiusz?... Augustus?... Nie, on o nich nie wie!
Lecz patrząc mrocznym okiem w gasnące zarzewie
Głód i nędzę swą skarży... To jego cezary!

Najdramatyczniejszą i jedną z najlepszych demitologizacji „mitu mitów” Śród-
ziemnomorza, „wiecznego” i „białego” Rzymu, przynosi sonet Fiumicino. Wiersz ten
można interpretować niezależnie, jak też intertekstowo, jako dialog ze Starożytnościa-
mi Rzymu Du Bellaya, czy Epitafium Rzymowi Sępa Szarzyńskiego18, które to teksty
                                                

18 Ty, co Rzym wpośród Rzyma chcąc baczyć, pielgrzymie,
A wżdy baczyć nie możesz w samym Rzyma Rzymie,
Patrzaj na okrąg murów i w rum obrócone
Teatra i kościoły, i słupy stłuczone:
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być może Konopnicka znała. Pisarka znakomicie połączyła tu swój reporterski, czasa-
mi wręcz naturalistyczny zmysł obserwatorski z poczuciem patosu tradycji i humani-
stycznym przesłaniem. Podziw budzi też logika konceptu pointy.

Słońce piecze. Z błot rzymskich zieje mglista para.
Świat zapadły, brunatną zarośnięty trzciną.
Żółtego Tybru wody ociężale płyną,
Na prawo – Fiumicino, na lewo – Fiumara,

W pośrodku Święta Wyspa boskiego cezara,
Na niej pastuch trzód kozich oblepiony gliną.
Port Trajana zapada nikczemną ruiną,
W oddali majaczeje we mgłach Ostia stara.

Nagle mgły uciekają, zwijają się, giną...
Ogromna toń wybłyska złocisto i sino...
To morze! Z szumem odpływ jak ptak w skrzydła bije...

Roma! Twojej zgnilizny, zebranej przez wieki,
Dotąd spławić nie może nurt struty twej rzeki;
Morze z wstrętem się cofa, gdy puchar jej pije.

Zarazem tuż obok, śladem innych pisarzy i artystów, poetka w przejmującym, za-
mykającym tom Italia sonecie Mare Morto wskazuje Morze Śródziemne (morze –
symbol kulturowego kręgu Europy i morze chrześcijaństwa) jako miejsce swego sym-
bolicznego wiecznego spoczynku i wytchnienia.

Ciszy chcę! Do wiecznego tęskno mi spocznienia.

W ogrom twego żywiołu, w roztocze te mgliste
Oddaję ducha, bracie rybołowów, Chryste!...
A ty się rozlej za mną, morze zapomnienia!

Tom Drobiazgi z podróżnej teki w znacznym stopniu powtarza strategie przedstawione
wyżej w związku z tomem Italia. Tym razem jednak zbiorek – zgodnie zresztą z tytułem –
przypomina gatunkowo bardziej listy poetyckie czy romantyczne sztambuchy. Do głosu
też silniej dochodzą nuty osobiste (w Italii raczej konsekwentnie tłumione).

Już w Przygrywce autorka wywołuje bukoliczne konotacje Środziemnomorza, prze-
ciwstawiając je własnym troskom:

Krainy ciche, krainy spokojne
Przeszłam, gdzie rany milczeniem się goją

Spokojna bądź mi, liro! Ja nie zdradzę
Bólu, co przeszedł w duszę twą z mej ręki;
Ja cię utulę, ja cię ugładzę,
Będziemy nucić pogodne piosenki!

(Przygrywka)

                                                
Te są Rzym. Widzisz, jako miasta tak możnego
I trup szczęścia poważność wypuszcza pierwszego.
To miasto, świat zwalczywszy, i siebie zwalczyło,
By nic niezwalczonego od niego nie było.

(Mikołaj Sęp Szarzyński, Epitafium Rzymowi)
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W pisanych piękną oktawą Signach Konopnicka w kolejnych (ośmiu!) na antytezie
zbudowanych strofach przeciwstawia dwa oblicza Italii: to klasyczne (jakie się ostało
w książkach, ruinach, bedekerach i idealizującym spojrzeniu znawców) oraz to drugie
(współczesne) – swojskie, wieśniacze, nędzne, współczesne:

Chceszli poznać, żeś już stanął
Na klasycznej włoskiej ziemi?
– Bacz, czy drogę ci zabiegną
Wierzby z głowy uciętemi;
Bacz, czy drogę ci zabiegną
Łóz przeźrocza, winnic kraty,
Czarne pinie i osterie,
I jaskrawe w oknach szmaty;

Czy po drodze wieją pyłem
Marmurowe starte bogi,
Czy swój łachman żebrak składa
w senatorskiej fałdy togi;
Czy w wieczorny zmierzch przed tobą
Lecą Huny i Wandale,
Czy Angielek widzisz żółtych
Długie szyje i woale.

(Signa)

Swojskość, codzienność (także tę codzienność sprzed wieków!) stara się poetka
tropić w kolejnych utworach, także tych będących transpozycjami i reinterpretacjami
dzieł plastycznych. Niczym baśń opowiada więc adorację Magów (wiersz o obrazie
pod takimż tytułem), poetycko rekonstruuje genezę fresków Correggia w Parmie
w opactwie San Paolo i pracę nad nimi (W Parmie).

W stosunku do poprzedniego tomiku wyraźniejszy jest tu jeszcze wymiar fabularny,
opisowy, czasem rolę dominującą odgrywa ów wspomniany instynkt reporterski czy
nowelistyczny – a Konopnicka jest równie dobrym reporterem aktualności, jak odległej
przeszłości, którą stara się ożywiać, rozmawiać z nią, wyszukiwać atrakcyjne anegdoty
dotyczące kolejnych miejsc, by potem poddawać je aktualizującym zabiegom, transpo-
zycjom. Kolejne etapy podróży (Ren, jazda pociągiem) prowadzą do Prowansji, ojczy-
zny poetów, „cichej krainy”, jak ją poetka nazywa. Tu powstają cykle: Sonety prowan-
salskie, Urbs Avinionensis, U Felibrów, Kartki prowansalskie. Ma miejsce podobne
jak w Italii przekładanie estetyki na życiowe prawdy, komentowanie historii, np. przy-
pominanie skomplikowanych dróg papiestwa, współczucie dawno umarłym żebrakom,
Żydom i władcom. Ale za ars poetica, parnasistowskie przesłanie całego tomu można
uznać nostalgiczne (to nostalgia stylu właśnie!) zakończenie Krzyża Guillermina:

W pamiątek dawnych skarbcu,
Z schyloną stoję głową,
Na krzyż ten stary patrzę,
Na cudną rzeźbę ową.

I pytam, gdzie są czasy,
Gdy winę gładzi piękno?
I gdzie jest dzieło takie,
Że przed nim tłumy klękną?
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Neoklasycyzm Konopnickiej wyróżnia się na tle parnasistowskiego wzorca swo-
bodnym, ale funkcjonalnym podejściem do mitu. Poetka nie stroni od demitologizacji,
unika przeważnie górności, nizanych zdań i wyszukanego słownictwa (choć potrafi
użyć takie słowa, jak spiża, łagiew, efora, zelżywy czy kruża; nierzadko też wprowadza
erudycyjne obce nazwy, imiona, cytaty). Świat „wczoraj” służy jej niejednokrotnie
wprost jako prefiguracja współczesności, ostrzeżenie czy parabola, mająca oszukać
cenzurę w Polsce (jak w wypadku Helleników).

Także studia dzieł sztuki (i ich transpozycje) sprowadzają się do swobodnej inter-
pretacji tematyki, rekonstrukcji życia i psychologii przedstawionych postaci, mniej zaś
w nich erudycyjno-estetycznych dywagacji. Są ożywianiem, odbrązawianiem raczej
niż podziwianiem wieczności klasycznych arcydzieł. Poetkę interesuje faktyczne, nie
bedekerowe, życie dzieł sztuki (bada je własną wrażliwością, a czasem naiwnością lub
niewiedzą), tak jak i konfrontacja mitów z problemami współczesności. W tym sensie
poetka bardziej zbliża się do neoklasycyzmu 2. poł. XX wieku niż do swych bliższych
czasowo parnasistowskich antenatów.

Wadą neoklasycyzmu Konopnickiej jest – i to trzeba podkreślić – rozwlekłość,
„piosenkowość” czy „pocztówkowość” niektórych utworów, nieprzekładających się na
uogólniające, zobiektywizowane przesłania; jest też kilka tekstów pretekstowo nieja-
snych, szkicowych.

Choć więc echa mazowieckiej lirenki czasem przygłuszały klasyczną lirę, a spo-
łeczna i kobieca wrażliwość wyprzedzała pasje intelektu, cyklem Hellenika, tomami
Italia oraz Drobiazgi z podróżnej teki Konopnicka wpisała się na trwałe w dokonania
polskiego neoklasycyzmu XX wieku.

2. „APOLLO POLSKIEJ POEZJI” (NEOKLASYCYZM LEOPOLDA
STAFFA)

Mistrza widziałem w Krakowie, gdy się zmierzchały gołębie,
dzwony, chmury i szyldy, lekki był krok Leopolda,

który jak zwykły śmiertelnik, niosąc gałązkę jaśminu,
wracał znad Wisły do domu, Apollo polskiej poezji.

(K.I. Gałczyński, Leopold Staff)

Klasycyzm Staffa w oczach krytyki

Już w 1908 roku Adam Grzymała-Siedlecki zwał młodopolskiego jeszcze Staffa
„pseudoklasykiem”19. Także Stanisław Brzozowski w Legendzie Młodej Polski (1910)
zauważa rolę intelektu, uniwersalnej tradycji i mitu kulturowego u poety, nazywając go

                                                
19 A. Grzymała-Siedlecki, Nowa poezja Staffa, „Kurier Warszawski” 1908, nr 198.
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„przeciwieństwem i uzupełnieniem Kasprowicza” oraz tym, kto „usiłuje ugrupować
naokoło siebie cały świat intelektualny20.

Karol Irzykowski w recenzji pt. Nowe poezje Staffa wskazuje na klasycyzm jako
ważny wyróżnik twórczości autora na tle przesilającej się już Młodej Polski, ale też
wyraża wątpliwość co do oryginalności tych dokonań:

[...] Staff w pokoleniu zarania XX wieku jest odnowionym typem pseudoklasycyzmu. Poczucie
formy i kapłańska dbałość o formę, przewaga logiki nad przypadkowością, fundament intelektu-
alny, rozważna świadomość nad architekturą poezji, wreszcie rozmiłowanie smaku nad pięknem
antycznym – wszystkie cechy jego poezji nawodzą wspomnienie poetów końca XVIII stulecia21.

Ta linia krytyki przewija się potem u różnych badaczy Staffa, przybierając postać
obaw czy rozczarowania. I tak Ostap Ortwin, recenzując w 1922 roku cykl-tom Muszla
szumiąca (1921, znany potem jako Sowim piórem)22, mówi o „skomplikowanych ko-
lumnach poetyckiego bilansu”, „buchalterycznej niemal pedanterii”, z jaką poeta bada
przeszłość. „Jakby żywcem pogrzebawszy się w mauzoleum, tuła się poeta osamotnio-
ny wśród nagich, kamiennych ścian i lapidarnym rylcem kuje na sarkofagach nagrobne
swe tablice”23. Ośmiowiersze Staffa nieprzypadkowo zatem przypominają Stance
J. Moréasa. Jest to diagnoza, wskazująca na naśladownictwo parnasistowskie (to samo
stwierdzali później Jastrun, Przyboś, Sandauer).

O „olimpijskiej dojrzałości” i „klasyczności” Wysokich drzew pisze w 1932 roku
Leon Pomirowski24. Natomiast Stefan Napierski, jeden z największych krytyków okre-
su międzywojnia, sam uprawiający poezję przynależną do naoklasycyzmu, w szkicu
z 1933 roku25 mówi z zachwytem o „niepodrabianym klasycyzmie” autora Wysokich
drzew i następująco tenże definiuje: „skromna uduchowiona dokładność każdego
szczegółu [...] metafora nie narzuca się tutaj jako ozdoba, czy też uzupełnienie, lecz
jest czynnikiem nieodzownym architektoniki wiersza [...] nie ma nic z lubowania się
wyrazami”26. Dalej krytyk chwali „sentencjonalność”, „mistyczny dydaktyzm”, „wy-
borną kulturę umysłową”, „bezmylny instynkt miary”, epigramatyczne i gnomiczne
zdolności Staffa, ale i rehabilitację codzienności, którą poeta czyni od razu uniwersal-
ną. Akapit dalej niespodziewanie Napierski wytyka nienaturalny retoryzm, „muzealny
jeno powab muzealnych cacek”, podobieństwo niektórych utworów do stanc moré-
asowskich (zarzuty dotyczą zwłaszcza IV i V części Wysokich drzew). (Charaktery-
styczne jest też przeciwstawienie terminów: „klasycyzm”, gdy krytyk wynosi poetę
pod niebiosy, a „parnasizm”, gdy chce zarzucić zbyteczny chłód i perfekcjonizm.)

Tadeusz Sinko twierdzi, iż inspiracje antykiem pojawiają się u Staffa w związku
z jego pobytem we Włoszech; wtedy zaczął „kroczyć śladem muzy antycznej”, co
znalazło odbicie już w tomie Uśmiechy godzin (1910). Antyk to dla Staffa – zdaniem

                                                
20 S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, Lwów 1910, s. 450–453. Por. też: Leopold Staff, w: tegoż,

Kultura i życie, Lwów 1907, s. 122–158, gdzie m.in. czytamy: „Tym bowiem, co u Staffa uderza, gdy się
jako reprezentanta teraźniejszości kulturalnej rozważa – jest nie tyle głąb i natężenie, nie tyle błyskawicz-
ność intuicji czy też wulkaniczność ujawnień, ile raczej rozległość życia kulturalnego, z którym świado-
mość jego i uczuciowość w kontakcie pozostaje”.

21 „Kurier Warszawski” 1908, nr 198.
22 O. Ortwin, Leopold Staff: „Szumiąca muszla”, „Przegląd Warszawski” 1922, nr 14.
23 Tamże.
24 L. Pomirowski, „Wysokie drzewa” Leopolda Staffa, „Kultura” 1932, nr 4(9).
25 S. Napierski, Poezje Staffa, „Wiadomości Literackie” 1933, nr 37.
26 Tamże.
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Sinki – głównie afirmacja życia, radość chwili, która więcej znaczy niż „wieczność
sławy”, wieczność sztuki. W tym kontekście krytyk przytacza m.in. wiersze poświęco-
ne ożywianym posągom (Kallipygos, Pani z Milo, Faun podstarzały). Podkreśla na-
wiązanie do formy heksametrycznej, ale kończy czyniąc odwołanie do jednego z naj-
ważniejszych punktów poetyk klasycznych: roli rozumu i obiektywnej prawdy. Oto
poecie „Roma zdradziła swą mądrość”27.

Ludwik Fryde w tekście Klasyk i dwaj romantycy (Staff – Leśmian – Tuwim), na-
zywa wiersze z Barwy miodu promieniującymi „jasnym, czystym, apollińskim dosto-
jeństwem sztuki klasycznej”28.

W 1965 roku Irena Maciejewska opublikowała pierwszą monografię twórczości po-
ety: Leopold Staff. W zamieszczonej tam rozprawie O poezji Leopolda Staffa29 stawia
klasycyzm na pierwszym miejscu spośród wszystkich nurtów uprawianych przez poetę
(inne to: modernistyczny, poezja codzienności, nurt „nowego kształtu”.)

Szeroko analizuje Maciejewska etapy kształtowania się klasycyzmu Staffa w dwóch
kolejnych poświęconych pisarzowi monografiach: Leopold Staff. Lwowski okres twór-
czości i Leopold Staff. Warszawski okres twórczości30. W pierwszej cały VII rozdział
dotyczy klasycyzmu. Idąc śladem takich badaczy, jak K. Irzykowski, W. Gostomski,
H. Zaworska czy A. Potocki31, lokalizuje Maciejewska początek „pełnego klasycy-
zmu” Staffa w Gałęzi kwitnącej. Jego wyznaczniki systematyzuje i opisuje z rzadką
precyzją i dokładnością, streścimy je więc w punktach:

1) podejmowanie form legitymujących się długą tradycją antyczną (elegia, idylla)
czy renesansową (sonet);

2) silny związek z tradycją polskiego sylabowca (trzynastozgłoskowiec, ośmiozgło-
skowiec trocheiczny), wywodzonego z renesansu, oświecenia, klasycyzmu warszaw-
skiego; trzynastozgłoskowiec ma stałą pauzę rytmiczną po siódmej sylabie, stały po-
czwórny akcent, pełny parzysty rym; rytm zaś pełni funkcję „uklasyczniającą”;

3) używanie figur stylistycznych „związanych trwale z poetykami klasycznymi”; na
przykład wielka rola porównań (służących często do przekładania pojęć na obraz),
peryfrazy;

4) konstrukcja podmiotu jako „poety-mędrca-wędrowca-nauczyciela”; jest on spad-
kobiercą dawnych kultur, unika zwierzeń, spontaniczności, tonu osobistego – nawet
w wierszach z pozoru osobistych, wspomnieniowych jest on „uogólnieniem losu ludz-
kiego w ogóle”32; przeżycia osobiste „zmarmurzają się”;

                                                
27 T. Sinko, Refleksy Rzymu w poezji polskiej, dz.cyt., s. 229.
28 L. Fryde, Klasyk i dwaj romantycy (Staff – Leśmian – Tuwim), „Tygodnik Ilustrowany” 1937, nr 12.
29 I. Maciejewska, O poezji Leopolda Staffa, w: tejże, Leopold Staff, Warszawa 1965.
30 Tejże, Leopold Staff. Lwowski okres twórczości, Warszawa 1965; tejże, Leopold Staff. Warszawski

okres twórczości, Warszawa 1973.
31 K. Irzykowski, Nowe poezje Staffa, „Kurier Warszawski” 1908, nr 198; W. Gostomski, Leopold

Staff: „Gałąź kwitnąca”, „Książka” 1909, nr 10; H. Zahorska [Savitri], Leopold Staff, „Museion” 1911, nr
XII; A. Potocki, Polska literatura współczesna, t. II, Warszawa 1912; W. Kozicki, Bankructwo natchnienia,
w: tegoż, W gaju Akademosa. Poezje i szkice krytyczne, Lwów 1912; tegoż, Lwowski okres twórczości
Staffa, „Wiadomości Literackie” 1929, nr 28; K.W. Zawodziński, Ars poetica Staffa, „Nowiny Literackie”
1948, nr 17; A. Grzymała-Siedlecki, Nowa poezja Staffa, dz.cyt.; W. Madyda, Starożytne teorie metafory
i ich aktualność, „Eos” 1950, z. II.

32 I. Maciejewska, Leopold Staff. Lwowski okres twórczości, dz.cyt., s. 302. Często podkreślano to
i przed Maciejewską; por. K. Irzykowski, Nowe poezje Staffa, dz.cyt., O. Ortwin, Leopold Staff: „Szumiąca
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5) „bohater usytuowany jest w ponadhistorycznej, «wiecznej» Naturze. Gwiazdy,
ogrody, góry i lasy, pola żniwne i mogilne kopce – to pejzaż każdego ludzkiego życia.
Powszechność przywołanego doświadczenia uzasadnia charakter uogólniających re-
fleksji, które formułuje bohater utworu”33;

6) styl jest logiczny, potoczysty, zdania wieloczłonowe (wielość przydawek i do-
pełnień), zgodne z frazą wierszową; inwersje podkreślają dostojność tonu, obecne są
polisyndetony (znamienne dla języka oratorskiego); Staff lubi styl retoryczno-
-inwokacyjny;

7) „Natura i kultura są źródłem i zarazem sprawdzianem piękna i dobra. Uczą mą-
drości i dostarczają wrażeń estetycznych”34 – negatywnym skutkiem tego jest jednak
widzenie kultury przez pryzmat konwencji!; członem porównań są często posągi, ide-
alizowane elementy świata uogólnionej przyrody (łąki, ogrody, kwiaty, cisza lasów
i mórz, harmonia pejzażu);

8) dystans łączy się z patosem w przedstawianiu dawnych bohaterów, problemów
historii, dawnego (wiecznego) piękna; ułomki rzeźb, greckie maski, ruiny – to ulubione
rekwizyty; pamięć, przeszłość, wspomnienie – to ulubione kręgi znaczeniowe poety;

9) funkcję uklasyczniającą pełni też słownictwo izolowane od żywej, potocznej
mowy, odznaczające się „swoistą bezbarwnością”, unikające ekspresji, literackie,
a nawet archaizujące (jeno, tylko, li, pójdziem itp.); Staff chętnie używa zwiększają-
cych dystans form gramatycznych czasu przeszłego, co jest – jak mówi Maciejewska –
rzadkie w liryce;

10) widoczna jest deskryptywność klasycyzmu Staffa, przejawiająca się w jego
idyllach. Zdaniem Maciejewskiej, ten typ wiersza „współokreśla wygląd nie tylko
Gałęzi kwitnącej i Uśmiechów godzin, ale i – choć w mniejszym stopniu – W cieniu
miecza i Łabędzia i liry”35. Świat idylliczny Staffa nie jest światem fantazji, ale świa-
tem realnym widzianym w odrealniającej konwencji; polega to na budowie pejzażu,
który nie jest ani typowo polski, ani włoski. Składa się on z wybranych elementów, jak
słońce, obłoki, łąkowe kwiaty i zioła, drzewa, ptaki, pszczoły, pastelowe barwy; pory
roku to wiosna i lato, pora dnia: poranek – oto konwencja sielanek i idylli wszystkich
czasów; tym rekwizytom odpowiada ośmiozgłoskowiec typowy dla piosenki, zdanie
jest proste, słownictwo i realia – niewymyślne. Daje to poczucie szczęścia, spokoju,
Arkadii, raju – słusznie dowodzi autorka36.

Maciejewska skłania się do skonstatowania silnych zależności tego etapu twórczo-
ści autora Wikliny od francuskiego parnasizmu i odrodzenia klasycznego spod znaku
Moréasa (czyni to chyba za Przybylskim, który wcześniej zauważył to już w Odrodze-
niu klasycznym w liryce polskiej w latach 1907–1914, tekście znanym Maciejewskiej
w maszynopisie, a później zamieszczonym w To jest klasycyzm tegoż.

We wcześniejszym (VI) rozdziale tej samej książki badaczka odtwarza „filozofię li-
ryki” autora Wysokich drzew – słynny „staffizm” (termin użyty przez Ostapa Ortwina
w artykule U podstaw staffizmu). I tak, są to: ciągle powracająca „filozofia życia” (ży-

                                                
muszla”, w: Próby przekrojów, dz.cyt.; K.W. Zawodziński, Parada poetów [...] Leopold Staff: Barwa
miodu, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 23.

33 I. Maciejewska, Leopold Staff. Lwowski okres twórczości, dz.cyt., s. 299.
34 Tamże, s. 305.
35 Maciejewska wymienia jako owe idylle: cykle Niegdyś, Scherzo, Piosenki (Gałąź kwitnąca), Piosnki

miłosne, Uśmiechy godzin (Uśmiechy godzin).
36 I. Maciejewska, Leopold Staff. Lwowski okres twórczości, dz.cyt., s. 323.
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cie wytężone, nadmiar, aktywizm – czerpane z wzorów Nietzschego, św. Franciszka,
filozofii renesansu); następnie „związek z ziemią” (Heraklitejski wariabilizm, stoicka
filozofia przyrody, panteizm hinduski); „pęd życia” – antyfinalistyczne dążenie, wę-
drówka za wyznaczanymi sobie „celami utylistycznymi”, gdzie cel życia jest w samym
pędzie (Ajdukiewicz, Twardowski); russoizm; opanowywanie „strumienia życia”
(elementy sprzeczne, chaos) przez „istotę rozumną”; zgoda wewnętrzna na świat (sto-
icy, św. Franciszek), co prowadzi do stwierdzenia ładu i harmonii świata. Ważnym
elementem filozofii Staffa jest zdaniem Maciejewskiej „racjonalistyczna konstrukcja
losu ludzkiego” połączona z „konsekwentnym odsuwaniem problematyki metafizycz-
nej”37. Niemniej istotny jest według Maciejewskiej chrystianizm; chrześcijaństwo to
dla Staffa „źródło współczesności” i część tradycji literackiej tak ważna jak antyk.
Chrystus jest równy Dionizosowi. Główne ideowe wartości chrześcijaństwa przejęte do
„staffizmu” to zdaniem Maciejewskiej „miłość ziemi, miłość ludzi i wypływająca
z niej dobroć, umiejętność przebaczania”; ogólnie – humanizm38. Obca jest zaś Staffo-
wi idea cierpienia, kary za grzechy – patrzy na te sprawy jak typowy poeta renesansu.
Pojęcie Boga jest panteistyczne raczej39.

W 1973 roku ukazuje się kolejna monografia: Leopold Staff. Warszawski okres
twórczości. Maciejewska omawia tu drobiazgowo tomy od Tęczy łez i krwi po ostatnią
Wiklinę. Z naszego punktu widzenia szczególnie istotna jest część VI: Wysokie drzewa
i Barwa miodu, bo w tych tomach klasycyzm osiąga zdaniem większości badaczy apo-
geum. Maciejewska próbuje opisać, na czym polega ów „nowy klasycyzm Staffa”.
Otóż obok znanego już z wcześniejszych tomów, „zdystansowania się w stosunku do
problematyki bieżącego życia”40, neutralizowania historii współczesnej czy patetycz-
nego personifikowania jej pojawia się „afirmacja świata”41, usilne opisywanie i szuka-
nie dobra, piękna sztuki, ocalenia przez nią. Innym sposobem pokonania zła jest we-
dług Maciejewskiej ironia i żart, a także nasilenie pogodnej „poetyki codzienności”42.
Maciejewska dowodzi opozycyjności Staffowskiej wizji codzienności względem jej
pojmowania typowego w Dwudziestoleciu. Staff nie zachwyca się miastem („nowym
pięknem”), techniką, szarym człowiekiem (vide Tuwim), nie miesza się do polityczno-
-społecznych walk i polemik. Masa – dowodzi Maciejewska – to dla niego ciągle (poza
sporadycznymi wyjątkami, jak Ukłon z Wysokich drzew) „zaduch i ciżba”; również
irytują go „drobne rzeczy”. Podkreśla Maciejewska, iż Staff bardziej chętny był zawsze
uwznioślaniu codzienności wiejskiej (tj. „tradycyjnej”, bliskiej Naturze klasyków
– AK) niż miejskiej. Opis jej jest poetyckim odzyskiwaniem Raju utraconego.

                                                
37 Tamże, s. 265.
38 Tamże, s. 279.
39 „Koncepcja ta bliska Feuerbachowskiemu pojęciu boga jako alienacji człowieka, jego lęków, tęsknot,

jego ludzkiej potrzeby oparcia wśród wiecznej przemijalności i zmienności świata, przewija się przez wiele
utworów, powraca też konsekwentnie przez szereg lat” (tamże, s. 285).

40 I. Maciejewska, Leopold Staff. Warszawski okres twórczości, dz.cyt., s. 275.
41 Maciejewska udowadnia, jak Staff – na modłę klasycystyczną – omija czy uogólnia aktualne tematy

wojny, nędzy, brudu itp. (notabene takie podejście będzie też występowało potem u niego wobec zjawisk
nazizmu i II wojny światowej).

42 „Przeciw obrazom pełnym «wstrętu, szkarady, ohydy», przeciw «nędzy, co w barłogu swoim bije
gnidy», wybierał «lądy dzikiego piękna», «morza triumfalne», «lwie pustynie», «dziewicze lasy», «mleczne
drogi» «mgławice gwiezdne»” (tamże, s. 288).
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Niezwykle istotne jest spostrzeżenie Maciejewskiej dotyczące malarskości Staffow-
skiego opisu świata. Nawiązuje tu ona do znakomitej diagnozy pióra Ludwika Fryde-
go: „tworzenie pięknych przedmiotów w materiale empirycznym”43. Nie ma Macie-
jewska wątpliwości, że jest to „kierunek na klasycyzm”. Ale inną drogą niż w Gałęzi
kwitnącej czy Uśmiechach godzin, gdzie przyroda jest modelowana, idealizowana na
sposób śródziemnomorski (złoto, czerwień, róże Palatynu, złote słońce, melisy, cyka-
dy, gorące kwiaty, „różowo-złoty lub perłowy blask obrazów Botticellego, tło z mar-
murów, alabastrów”).

W Wysokich drzewach i Barwie miodu obraz natury zmienia się diametralnie za
sprawą inspiracji: stają się nią konkretne, polskie, podkrakowskie Pławowice. Staff
rezygnuje z antycznego i śródziemnomorskiego kostiumu. Ale pozostaje zdobniczość,
rzeźbiarskość, idealizacja. „Rzeźbiarska wyobraźnia – pisze Maciejewska – służy tu
jednak zwyczajnemu pejzażowi, służy opisowi «wysokich drzew», zoranego lub ko-
szonego pola, stawu, nieba, słowem zjawisk, które są obok nas”44. Teraz nie jest to
czysty parnasistowski ideał piękna, ale jego analogia. Harmonia i ład są osiągane –
twierdzi Maciejewska – głównie poprzez formę. Badaczka podkreśla, jak bardzo
w tych tomach stonowała się Staffowska retoryka, jak jeszcze bardziej ukryło się „ja”,
jak pogłębiła się ekwiwalentyzacja uczuć. Poprzez rzeczy najprostsze Staff próbuje
mówić o rzeczach najbardziej skomplikowanych...

Maciejewska postrzega te zmiany jako wyciągnięcie przez Staffa wniosków z do-
świadczeń awangardy międzywojennej, przy jednoczesnym nieuleganiu jej. Zauważa
też słusznie rosnące z biegiem lat bogactwo typów metafory u Staffa: od animizacji,
antropomorfizacji, po „metafory zaskakująco nowe”, oparte na odległych zestawie-
niach i oksymoronach. Wspomina też badaczka o zauważalnej barokowości i koncep-
tyzmie niektórych utworów (tych tuż przedwojennych zwłaszcza, zamieszczonych
potem w Martwej pogodzie, ale i tych z Barwy miodu). Jak podkreśla Maciejewska, to
w Wysokich drzewach pojawiają się rymy konsonansowe i asonansowe. Rozluźnia się
też rygor stroficzny i rytmiczny. Wiersze z pozoru regularne, sylabotoniczne mają
nagle zakłóconą rytmikę (np. Skok w ciemność, BM; Zachód, WD). Pojawia się wiersz
„schodkowy” (Pęd, Kowal słoneczny, Pochwała, WD; Prawda, BM). Towarzyszy
temu upodobanie do wzbogacania strofiki o zwrotki rzadkie (dystychy, tercyny, ronda,
strofa saficka) i strofy „swobodne”, „improwizowane”, będące swoistymi wariacjami
na temat znanych klasycznych form. Ale generalnie obowiązuje sylabowiec.

Maciejewska podkreśla (podając nawet dane liczbowe) zjawisko narastającej z bie-
giem lat kondensacji wiersza Staffowskiego (służy ona dalszemu „zlogizowaniu” liry-
ki, jej refleksyjno-filozoficznemu wymiarowi). Podsumowując, Maciejewska wskazuje
dwa odniesienia dla tej ewolucji: dokonania polskiej awangardy, ale i „francuski klasy-
cyzm Valéry’ego i Claudela”, podobnie hołdujący spotęgowaniu obrazu i metafory.

Rozdział VIII monografii Leopold Staff. Warszawski okres twórczości poświęcony
jest twórczości powojennej. Omawiając drugą część Martwej pogody, Maciejewska
zwraca uwagę, iż podejmując temat spełnionej apokalipsy, Staff ciągle jednak pamięta
o klasycystycznej poetyce:

Obrazy wojny rzadko są tu [...] konkretne: częściej operuje poeta stereotypową i znamienną
dla poetyk klasycznych peryfrazą („wiek żelaza”, „otchłań”, „ciężar” itp.). Nawykły do uogól-

                                                
43 L. Fryde, Klasyk i dwaj romantycy..., dz.cyt.
44 I. Maciejewska, Leopold Staff. Warszawski okres twórczości, dz.cyt., s. 308.
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nień, niewiele uwagi poświęca opisowi konkretnej historycznej rzeczywistości. Bardziej zajmuje
się losem człowieka w ogóle w koszmarze ludobójstwa oraz refleksją nad istotą „homo”45.

Dalej mówi też autorka o „literackich obrazach”, odwoływaniu się do znanych,
utartych pojęć, a więc żywotnych cechach neoklasycznych. Z drugiej strony, pojawiają
się w tych wierszach – pisze Maciejewska – „czynniki życiotwórcze: dobroć, miłość,
nadzieja na «zorzę»”46, optymizm czerpany z wiary w sztukę. (Najlepszym przykładem
jest popularna Pierwsza przechadzka.)

Pisząc o Wiklinie (a także Dziewięciu muzach), Maciejewska przytacza i powtarza
zgodnie zachwyty krytyki z lat pięćdziesiątych nad „nowym Staffem”, nad odrzuce-
niem przez starego poetę wypracowywanych przez pół wieku kanonów, dokonaną
„rewolucją estetyczną47. Owe zmiany to zwłaszcza wiersz nieregularny, nierównozgło-
skowy; to poetycki skrót, epigramatyczność, „przyrost wieloznaczności”, wielopłasz-
czyznowość, niespójność, kondensacja i montaż „filmowy” obrazu, niepokój zamiast
filozoficznej pewności. Ale jak słusznie zauważa Maciejewska, w tym nowym kształ-
cie wiersza „Staff nowy spotyka się ze Staffem dawnym”: nie znikają więc aluzje kul-
turowe (np. malarskie, filozoficzne, biblijne), choć są trudniej czytelne, zwięźlejsze;
pozostaje też refleksja o świecie, formułowana dyskursywnie, choć większą rolę od-
grywają obrazy; jest wciąż obecny rym i izosylabizm48. Ciekawie tłumaczy Maciejew-
ska tak gwałtowny przypływ konkretu w dwóch ostatnich tomach: to przekora wobec
„ogólnikowości gromkich haseł i wielkich słów odległych od życia”49 – badaczka
w ten sposób czyni chyba aluzję do socrealizmu pierwszej połowy lat pięćdziesiątych
i faktu, że Staff mu nie uległ...

* * *

Jerzy Kwiatkowski zrazu marginalizował zagadnienie klasycyzmu autora Wysokich
drzew. W wydanej w 1966 roku obszernej rozprawie U podstaw liryki Leopolda Staffa
przytaczał krótkie opinie o Staffie klasyku, ale po to, by zaraz stwierdzić, iż jest Staff
„inny” i że „nad miarę uklasyczniliśmy tego poetę”50. Kwiatkowski dzieli twórczość
autora Wysokich drzew na trzy okresy: młodopolski, skamandrycki i powojenny. Jed-
nakże w Dwudziestoleciu międzywojennym i w Literaturze dwudziestolecia Kwiatkow-
ski zalicza już Staffa do „klasycyzmu skamandrytów” (tzw. „nowy Staff” z tomów
Wysokie drzewa i Barwa miodu).

Kazimierz Wyka w napisanym po śmierci Staffa Podzwonnym i powitaniu51 starał
się określić obiektywnie miejsce Staffa w liryce polskiej. Już na wstępie nazwał go

                                                
45 Tamże, s. 384.
46 Tamże, s. 394.
47 Por. Z. Hierowski, Staff wiecznie młody, „Dziennik Zachodni” 1954, nr 64; J. Błoński, Poeta wiecz-

nej podróży, „Życie Literackie” 1954, nr 25; J. Łukasiewicz, Ucho Malchusa, „Tygodnik Powszechny”
1967, nr 24; T. Różewicz, posłowie do: Kto jest ten dziwny nieznajomy... [Wybór poezji Staffa], Warszawa
1964.

48 Nie bez znaczenia był tu – zdaniem Maciejewskiej – wpływ Kochanowskiego, którego wtedy Staff
tłumaczył.

49 I. Maciejewska, Leopold Staff. Warszawski okres twórczości, dz.cyt., s. 438.
50 J. Kwiatkowski, U podstaw liryki Leopolda Staffa, Warszawa 1966, s. 90.
51 K. Wyka, Podzwonne i powitanie, w: tegoż, Rzecz wyobraźni, Warszawa 1977 (tekst pochodzi z roku

1957).
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„klasykiem”, jako „stróżem tradycji poetyckiej”, skutecznie opierającym się falom
symbolizmu, jak i awangardy. Kończył zaś charakterystykę wzniosłą metaforą: [Staff]
„Był samą harmonią”.

Przeciwnikiem Staffa na drugim – awangardowym – biegunie liryki powojennej był
Julian Przyboś. W napisanym po śmierci starego poety szkicu Dziewięć Muz Przyboś
zwie Staffa stylistą, estetą, „kodyfikatorem znanego już piękna”; zarzuca mu brak tem-
peramentu, szaleństwa, zwie „umiarkowaniem samym, powściągliwością, klasyczno-
ścią”52.

Liderem antystaffowskiej krytyki jest jednak Artur Sandauer. Mówiąc o okresie
„estetyzującym” w twórczości poety, potępia „piękno zewnętrzne, [...] akademickie”,
a także fakt, że:

żaden szczegół nowoczesny nie śmie się przedostać do tego świata, którego wrót strzegą kanony
nieubłaganej stylizacji; wstęp mają tu jedynie przedmioty uświęcone wielowiekową tradycją [...]
nawet tematyka aktualna, ilekroć – z rzadka – się pojawia, ulega stylizacji53.

Sandauer wyraźnie przesadza w tej charakterystyce, chyba po to, aby z większą
ulgą powitać kolejne okresy: franciszkański i witalistyczny – to tu umieszcza główne
(określane zwykle jako klasycystyczne!) tomy poety. Sandauer drobiazgowo też oma-
wia i potępia obecne w Martwej pogodzie klasycystyczne sposoby pisania o wojnie
z perspektywy ogólnej, używanie epitetów uogólniających, nazywanie Hitlera „zbójec-
kim wyrzutkiem”, co „trąci jak gdyby eufemizmem”54.

Z kolei Kazimierz Wierzyński zamieścił w tomie Cygańskim wozem (1966) szkic
pt. O Leopoldzie Staffie55, będący osobistym pożegnaniem z poetą, ale i próbą podsu-
mowującej oceny jego dokonań oraz poetyki. Autor Korca maku nazywa Staffa klasy-
kiem, erudytą, „poetą goethowskiego typu”, pełnym wiary w sztukę. Podkreśla opano-
wanie rzemiosła (bogactwo rymów, strof, bogate słownictwo), jak i ład kompozycji –
związane z ogólnym tradycjonalizmem stylu i szukaniem nieprzemijalnych wartości.
Jednak najważniejszym, pozytywnie wartościującym wyznacznikiem „staffizmu” jest
dla krytyka właśnie twórcze i nowoczesne przełamywanie neoklasycznych barier, ja-
kimi są u Staffa estetyzm oraz parnasizm, a więc poszerzanie granic klasycyzmu: „Jeśli
istnieje staffowski estetyzm, wysokość jego sięga wartości moralnych, a jeśli istnieje
staffowski parnasizm, jest to żywa miłość formy i tęsknota do wzorów doskonałych”56.
Wierzyński widzi też w Staffie Ezrę Pounda poezji polskiej – analogie leżą w erudycji,
sile odnowicielskiej i ogromie wpływu, jaki wywarł na innych pisarzy. Co ciekawe,
także ostatnie wiersze Staffa nie są postrzegane przez Wierzyńskiego jako przeciwień-
stwo dawnego kunsztu, próba odmłodzenia poetyki (jak widzieli to inni, np. Róże-
wicz57), ale jako wynik solidnej pracy: „wyboru i mądrości”58.

                                                
52 J. Przyboś, Dziewięć Muz, „Przegląd Kulturalny” 1958, nr 8.
53 A. Sandauer, Leopold Staff, w: tegoż, Poeci czterech pokoleń, Kraków 1977, s. 35.
54 Tamże, s. 40.
55 K. Wierzyński, Cygańskim wozem. Miasta, ludzie, książki, Londyn 1966.
56 Tamże, cyt. za: K. Wierzyński, Poezja i proza, t. 2, Kraków 1981, s. 161.
57 Por. T. Różewicz, Kto jest ten dziwny nieznajomy, w: Przygotowanie do wieczoru autorskiego, War-

szawa 1971.
58 K. Wierzyński, Poezja i proza, dz.cyt., t. 2, s. 161.
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* * *

Ryszard Przybylski, autor To jest klasycyzm, widzi w Staffie59 najważniejszą postać „od-
rodzenia klasycznego” w liryce polskiej, ruchu będącego (w latach 1907–1919) odpo-
wiednikiem (naśladownictwem?) francuskiego odrodzenia klasycznego początku XX
wieku, jak i parnasizmu XIX wieku. „Wszystkie [...] motywy przewijające się przez
poezję francuskiego «odrodzenia klasycznego» odnajdziemy również w twórczości
Staffa z lat 1908–1914”60 – kategorycznie stwierdza Przybylski już na wstępie. Owe
motywy to: naśladowanie renesansu i XVIII-wiecznej elegii, „wracanie do stoicyzmu”,
trzymanie się prawideł, „«wieczna» i «idealna» uroda świata”, „idea «pogodzenia się
z losem» i stoicka «pogoda»”61; dochodzi do tego patos i chłodna klasyczna forma. Przy-
bylski ubolewa nad jakością owego neoklasycyzmu i nie pozostawia wątpliwości co do
tego, iż jest on odbitym światłem francuskiego wzorca, powtórzeniem „klasycyzmu po-
wtórzonego”. Na szczęście – konkluduje badacz – Staffowi nie wystarczał parnasistow-
sko-neoklasyczny kostium i zdecydował się na rozdwojenie twórczości:

Staff nie mógł przymknąć oczu na wiedzę, którą przyniosła „naturalistyczna walka o prawdę”
w polskim modernizmie. Został więc zmuszony do pewnego synkretyzmu estetycznego. Dla natu-
ry „upiększonej”, dla świata kultury i sztuki, pogody i spokoju – zarezerwował klasycyzm; dla
natury prawdziwej i brutalnej – realizm [...] natomiast dla „tajemnicy natury”, dla chwil „zwąt-
pienia i rozpaczy” – chował antytezy barokowe, modernistyczną leksykę i symboliczne metafo-
ry62.

* * *

W 1985 roku ukazała się monografia pióra Marty Wyki – Leopold Staff – gdzie pro-
blem klasycyzmu Staffa został poddany nowej systematyzacji. Wyka zaczyna od pod-
kreślenia, iż już w trzech pierwszych tomach wykazywał młody poeta wyjątkową
dbałość o formę, wielość gatunków, peryfrastyczny styl. Zgadza się następnie autorka
z większością badaczy, iż pierwszy prawdziwie klasyczny tom Staffa to Gałąź kwitną-
ca, a otwierający ją Przedśpiew zasługuje na miano manifestu tejże poetyki, nazwanej
przez Wykę „historycznym klasycyzmem Staffowskim” (tj. naśladowczym, parnasi-
stowskim). To z tego historycznego klasycyzmu wyłania się następnie idylla umiesz-
czona już w pejzażu swojskim i polskim, a nie antycznym (Dworek, Wspomnienie,
Koszyk jabłek, GK); bez tego klasycyzmu nie byłoby poetyki codzienności ani pytań
o istotę piękna, które poeta przenosi z obszaru sztuki także na naturę jako prawdę.

Czyli – harmonia i ład są nie tylko udziałem i przywilejem sztuki. Istnieją one również w na-
turze – co ważniejsze zaś – w jej przeciwieństwach. Dzieje się więc tak, iż Staffowski klasycyzm
obejmuje coraz więcej włości i wpływa na „filozofię natury”, którą Staff wyznaje. Określony typ
tej filozofii będzie towarzyszył całej właściwie drodze poetyckiej Staffa. Sztuka zatem – po-
wtórzmy – jest wyrazem piękna, prawdy i związków z naturą63.

                                                
59 Rozdz.: Neoklasycyzm Leopolda Staffa, w: R. Przybylski, To jest klasycyzm, dz.cyt.
60 Tamże, s. 188–189.
61 Tamże, s. 191.
62 Tamże.
63 M. Wyka, Leopold Staff, Warszawa 1985, s. 65–66.
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I to właśnie nazywa Wyka klasycyzmem niestylizatorskim, „programem wewnętrz-
nego doskonalenia się jednostki poprzez piękno, prawdę i harmonię”64.

Ciekawe są też w kontekście ewolucji staffowskiego klasycyzmu zdania Wyki do-
tyczące ostatnich tomów poety. Podkreśla ona, że także w tych wierszach autor Wyso-
kich drzew nie utracił wiary w trwałość kultury: „Staff raz jeszcze pragnie się znaleźć
po stronie nowości, nie odrzucając kultury”65, jego ostatnia twórczość wyraża – wi-
doczny – dramat tejże w czasach mu współczesnych, ale i nadzieję, że dla kultury po-
wrócą dobre czasy (Wyka przytacza tu jako ilustrację tej postawy wiersz Quandoque
bonus dormitat Homerus).

Poeta doctus czy brat-łata?

Staff neoklasyk spełnia znakomicie poprzez swoją biografię i twórczość wymogi
poetae docti. To nie tylko liryk, dramaturg, eseista, sięgający chętnie po motywy histo-
rii czy kultury, ale tłumacz z kilku języków (m.in. Michała Anioła, Leonarda da Vinci,
Celliniego, Spinozy, Nietzschego, Romaina Rollanda, Tomasza Manna, Augusta
Strindberga); redaktor filozoficznej biblioteki „Sympozjon”, współredaktor „Pante-
onu”, intelektualny autorytet kilku pokoleń pisarzy.

Już w ramach edukacji szkolnej – wyliczają Maciejewska i Madyda – uczył się
osiem lat łaciny, a sześć greki66. Studiując prawo, należał do kółka literackiego, do
Stowarzyszenia Czytelni Akademickiej, pochłonął wielką liczbę książek z zakresu
filozofii, historii, historii sztuki, filologii, przyjaźnił się z wybitnymi intelektualistami,
uczestniczył w licznych seminariach, np. prof. K. Twardowskiego i prof. E. Porębowi-
cza, nie opuścił żadnego odczytu we Lwowie.

Po dwóch latach Staff zmienia studia prawnicze na romanistyczne oraz filozoficzne.
W 1902 roku studiuje na Sorbonie. Innym źródłem erudycji, jak i pogłębieniem klasy-
cystycznych zainteresowań są liczne, badawcze i twórcze, podróże Staffa do Włoch
i Francji (1901, 1902, 1905, 1907, 1909, 1911, 1912, 1930)67. Przez wiele lat Staff jest
też „duszą” pławowskiej „republiki poetów”, czołowym autorem „Museionu”, wpły-
wowym członkiem organizacji literackich najwyższej rangi, jak PAL, Pen Club, dokto-
rem honoris causa UW i UJ. Staff był tytanem pracy pisarskiej i przekładowej, erudytą
i mistrzem dla przyjaciół, intelektualną ozdobą towarzystwa. Morstin podkreśla, iż
miał „pamięć przedziwną”:

Był więc rodzajem chodzącej encyklopedii – z dziedziny nauk humanistycznych, historii oraz
historii kultury i sztuki wiedział dosłownie wszystko. Ileż to razy, gdy mi brakło jakiejś daty czy na-
zwy, zamiast otwierać Larousse’a – pytałem Staffa. Tą wiedzą nigdy nie popisywał się, nie chciał
nikomu imponować, ale zapytany – rzeczowo i dokładnie dawał wyczerpujące informacje68.

                                                
64 Tamże, s. 67.
65 Tamże, s. 100.
66 Por. Program nauczania V Gimnazjum klasycznego we Lwowie, cytowany przez Maciejewską (Le-

opold Staff. Lwowski okres twórczości, dz.cyt., s. 12).
67 Szeroko i chronologicznie przedstawia rozwój intelektualny, pracę i podróże Staffa I. Maciejewska

w swych trzech książkach, dz.cyt.
68 L.H. Morstin, Z Leopoldem Staffem w Ziemi Obiecanej, w: tegoż, Opowieści o ludziach i zdarze-

niach, Warszawa 1966, s. 40.
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Był koneserem krajobrazu Włoch, zamiłowanym etnologiem, ale i znawcą mowy
polskiej, zwłaszcza etymologii. To właśnie ziemia proszowska była dla niego świet-
nym materiałem do rozmaitych badań tego typu i porównań. Okolica przypominała mu
Umbrię, zaś jej pastelowe kolory – płótna Botticellego i Perugina, góra Koniusza...
Wezuwiusz69. Takie podejście ma zrazu chyba charakter parnasistowski, ale ewoluuje
w kierunku neoklasycyzmu narodowego uwznioślającego Arkadię rodzimego krajo-
brazu.

Ze wspomnień przyjaciół (Morstin, Starowieyska-Morstinowa, Makuszyński) wy-
łania się też jednak inny wizerunek Staffa – „uroczego towarzysza, brata-łaty, szumią-
cego winem i dowcipem”70. Morstin przytacza anegdoty o Staffie topiącym w winie
smutki i melancholię, zawierającym znajomości z wiejskimi psami, ujmująco czasem
niepraktycznym i niezaradnym, mimo iż świat cały zdawał się postrzegać tylko
„w granicach rozumu”.

Okres parnasistowski

Gałąź kwitnąca (1908) przynosi pierwszą falę Staffowskiego klasycyzmu (zwykle
określanego parnasistowskim, postparnasistowskim). Przyjrzyjmy się temu tomowi
bliżej. Otwiera go Przedśpiew – ars poetica i curriculum vitae zarazem – utrzymany
w tonie swobodnej stylizacji (naśladowania dojrzałego stylu) względem pieśni Hora-
cjańskich. Wiersz jest pochwałą doświadczenia życiowego, pogody ducha, mądrości,
zgody z losem, harmonii, także harmonii sprzeczności. Panuje styl attycki i przedsta-
wienia uniwersalne („Wyznawca snów i piękna i uczestnik godów, / Na które swych
wybrańców sprasza sztuka boska”, „Znam gorycz i zawody”, „śpiewać będę wam po-
chwałę życia”, „żyłem długo w górach i mieszkałem w lasach”). Wyrazem neokla-
sycznego erudycjonizmu jest ukryty tu cytat, parafraza z Terencjusza („Żyłem i z rze-
czy ludzkich nic nie jest mi obce”). Wiersz zamyka deklaracja, stanowiąca istotę
Staffowskiego klasycyzmu:

I pochwalam tajń życia w pieśni i w milczeniu,
Pogodny mym smutkiem i wprawny w cierpieniu.

Liczący siedem utworów cykl Echa italo-greckie stanowi doskonały przykład po-
etyki parnasizmu. Wiersze są wynikiem podróży poety do kolebki śródziemnomorskiej
historii, religii, kultury, ale też wcześniejszych studiów literatury, rycin, fotografii
(intelektualizm i erudycjonizm, właściwe dla parnasistów). W pisanych stychicznym
wierszem utworach dominuje poetyka deskryptywna, owocująca obiektywnym precy-
zyjnym opisem i rekonstrukcją: oglądamy z poetą pejzaż morski (Wieści morza), ruiny
świątyni (W ruinach świątyni), antyczny amfiteatr (Maska komiczna), posąg grecki
(Hora tańcząca), święty gaj i rytualny pochód matek (Gaj święty). Wszechobecne jest
archaizująco-uwznioślające słownictwo, takaż składnia, np.:

                                                
69 Tak relacjonuje Morstin (tamże).
70 Olimpijczyk na wesoło; cyt. za Morstinem (tamże, s. 27).
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Kołys twych biódr, twych członków kręgi nieprzytomne
Łkały prośbą o noce rozkoszą ogromne;
Niósł cię zawrót, przeczucie odurzeń, zachwytów,
A lot pętała rozpacz wszystkich niedosytów
I tan opadał w ruchy gniewne, mściwe, harde...
Piersi twe, krzepkie, jędrne, wyniosłe i twarde,
Wznosiły się w zielonej uwięzi stanika [...]

(Hora tańcząca)

W trzech utworach zastosowano maski (technika typowa dla parnasistów): strącony
bóg (Apollo? – W ruinach świątyni), gladiator idący na śmierć (Moriturus), anonimo-
wa kobieta z oglądanego przez podmiot nagrobka (Epitafium). Wiersze przepojone są
charakterystyczną dla parnasizmu nostalgią za śródziemnomorską piękną i patetyczną
przeszłością bądź budują posępny klimat zmierzchu bogów, w którym pojawiające się
w poetyckiej wizji dumne postaci, bogowie, duchy są tylko potwierdzeniem mierności
czasów współczesnych, uzasadnieniem pielgrzymowania do Hellady i Italii:

I nie wiem, jakie gaje i świętych gór grzbiety
Dźwigały me posągi tam, gdzie dziś przeciwne
Losy niepamięć szczepią i gaje oliwne,
Nie wiem, kto z nieśmiertelnych był mi tajnym wrogiem,
Gdym był swych snów pogańskich strąconym dziś bogiem.

(W ruinach świątyni)

Idą, jak żagle wichrem, nabrzmiałe nadzieją,
W której się twarze przyszłych bohaterów śmieją...

(Gaj święty)

Kolejnym przykładem Staffowskiego parnasizmu jest – w tym samym tomie – cykl
Przenośnie. Tematycznie poświęcony w całości reminiscencjom miłosnych przeżyć
i niespełnień, ujęty został w estetyczny gorset neoklasycznych rekwizytów, toposów
i mitów (kod kulturowy jako owe tytułowe „przenośnie”) oraz jednorodny attycki styl,
oparty na archaizmach, wyszukanej retoryce i składni, funkcjonalnych i konwencjonal-
nych środkach artystycznych. I tak, Zielony krzew różany to opis uczty u Kallistosa
(chodzi zapewne o dygnitarza z czasów Kaliguli), podczas której podmiot (poeta)
otrzymuje od tegoż brankę, ku zazdrości innych niewolnic. Gdy syty skarbów... to glo-
sa do mitu o Agamemnonie: Chryzis (Chryseis) była córką kapłana Chryzesa, która
przy podziale łupów dostała się greckiemu królowi. Wiersz opisuje skrywaną miłość
Agamemnona do złotowłosej branki. Czara wykorzystuje stary topos naczynia i wina
miłości; A gdy ujrzymy się znowu przenosi czytelnika w egzotyczną scenerię połowu
pereł i wypraw po skarby (które są mało warte wobec skarbu kochania). Kolejne trzy
liryki pokazują uczucia uwiędłe bądź niespełnione („cień co na miłość naszą padł
wieczną żałobą [Willa samotna]) poprzez parnasistowską konwencję: wybranka jest
„nimfą białą”, która odmówiła podmiotowi picia z jej „źródła”, a teraz on już nie chce
od niej spełnienia, bo bogowie „wyzwolili go” z „męki żądzy” (Twój cichy gaj lauro-
wy); w Zmarszczce adresatka wiersza odpłynęła statkiem, a podmiot po latach śledzi
z wieży zmarszczkę na wodzie, która utożsamiona zostaje ze zmarszczką na twarzy,
symbolizującą gorycz pamięci. W Willi samotnej monumentalna budowla otoczona
ogrodem z jaśminów i róż, ogrodzona murem, odpycha kochanków zamkniętymi wro-
tami (brama szczęścia), a leżący na trawie obalony posąg Hermesa to „poseł miłości
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pogodnej, co w biegu [...] runął jak kwiat ścięty”. W liryku Na ruinie ukazano kochan-
ków – jak u Poussina – w scenerii klasycystycznego ogrodu, siedzących na „obrosłym
świątyni zwalisku”; jest to ich ostatnie, jak się okazuje, spotkanie, a ruina to przenośnia
uczucia, które przepadło. Kończąca cykl Wierna jest jako wiersz-maska ponowieniem
stylistycznym i tematycznym sceny żegnania się z żoną lub rodziną przez bohatera
wyruszającego w śmiertelny bój (por. Hektor u Skajskiej Bramy, Iliada, ks. VI). Ak-
centem reinterpretacyjnym (wobec archetypu gloria victis) jest tu pesymizm i fatalizm,
z jakim rycerz przewiduje swój los, klęskę i odwrócenie się od niego rodaków („Po-
gardą darząc dzikie obelgi motłochu, / Co [...] Nie rozumie czcigodnej chwały zwycię-
żonych”). Wiersz ten przypomina też historiograficzny neoklasycyzm Kawafisa.

Dyptyk Miłość w posągach już tytułem nie pozostawia wątpliwości co do parnasi-
stowskich założeń. Personifikuje on rzeźby kobiece: mniej znaną „Kallipygos białą”
(O, Kallipygos!) oraz topiczną Wenus z Milo (Pani z Milo). W obu wierszach zastoso-
wano strategię aktualizującą wobec mitu: to próba „budzenia posągów” (nawiązanie do
mitu Pigmaliona), jako że obie kamienne kobiety nadal wywołują u widza pożądanie
doskonałym pięknem i harmonią, jak i kryjącą się w nich tajemnicą losu. Oba posągi
wyrażają też starożytną zasadę współegzystencji piękna i dobra (kalokagatos). Poetyc-
kie „budzenie” tych posągów („O, zbudź się, śnie kamienny, na ogień i miłość”
[O, Kallipygos!], „Byś znów świat złocić mogła mrokami omamion” [Pani z Milo]) to
rytualna próba reaktywowania starożytnych bogów i starożytnego porządku, wyraz
nostalgii i pielgrzymowania, zgodnie z antytezą: wczoraj – dziś. Ale Kallipygos nie
widzi możliwości wskrzeszenia, mimo że w części III zwiduje się ona nawet podmio-
towi w postaci ponętnej kurtyzany na ulicy Neapolu. Mitu nie da się transponować we
współczesność. Będzie to bowiem tylko „bóstwo poniżone, pohańbione w prochu”,
świadek upadku innych „bóstw strąconych”. Tamten świat, jako system, ideał, nie
może się odrodzić, więc sztuczne byłoby rekonstruowanie, reanimowanie drobnych
jego szczegółów, niech lepiej pozostaną świadectwem upadku i dawnej wielkości sys-
temu (zmierzchu bogów). Tu neoklasycyzm Staffa przyjmuje typowy kształt pesymi-
styczno-nostalgiczny. Posąg mówi do podmiotu:

Nie mnie kochasz. Niech złuda z oczu ci opadnie.
Nie znalazłeś! I dalej w dzień i w noc bezradnie
Szukać będziesz! Nie jam jest, którą śniłeś w głuszy.
Inny posąg bez skazy kochasz w głębi duszy,
Ów zawsze najpiękniejszy, od wieków bez zmiany
Leżący dotąd w ziemi, ów – nie wykopany...

(O, Kallipygos!)

Również „pani z Milo” z wiersza pod tym tytułem, odrzuca szansę wskrzeszenia,
nawet gdyby podmiot-adorator miał taką moc za sprawą miłości. Bo jest ona cząstką
świata, który zginął, sierotą żyjącą namiastkowo, za sprawą ludzkiego pietyzmu pielę-
gnującego marmurową rzeźbę, sam nośnik idei. To, czym żyła, czemu była wierna
i uległa, odeszło i nie wróci w całości; ona zaś jest wiecznym znakiem upadku, ze
swymi obciętymi rękami i utrąconą głową:

Czemuż żyję?! [...]
czemuż nie chciał grom śmierci i mnie w skroń uderzyć,
Zabiwszy jasnych niebian?! Przecz musiałam przeżyć
Zgon rówieśnych mi bogów i bogiń rówieśnic?
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[...]
Żyję samotna w obcym mi śmiertelnych świecie.
Nie budź starego fatum, co wieków brzemieniem
Znużone nad Olimpu zasnęło zniszczeniem!

(Pani z Milo)

Dwuwierszowy zaledwie cykl Niegdyś jest z kolei bardzo ważny, jako przykład
neoklasycyzmu narodowego, w którym obiektem pielgrzymowania są polskie klasycy-
styczne dworki, Arkadia swojskiego, postrenesansowego krajobrazu (rzeczy czarnole-
skiej, Soplicowa). W myśl tej wersji klasycyzmu swojski smak tradycji staje się czę-
ścią (wariantem) smaku uniwersalnego (śródziemnomorskiego). Oba teksty są zarazem
ostentacyjnym nawiązaniem stylistycznym do idylli:

Niech mi się przyśni dworek skryty w sadach,
z drewnianym gankiem w młodych, gęstych winogradach;
[...]
By mi było w tym miejscu, nie znanym nikomu,
Przedziwnie jak w obczyźnie i słodko jak w domu.

(Dworek)

Było mi dobrze niegdyś w słodkiej wsi dalekiej...
Jakże niedawne czasy – a zda się, że wieki.
Sadyba wiejska czarem starości owiana
Jak książka przez nikogo od lat nie czytana.
Pod lipą stół kamienny i ławy z kamienia,
Które mchy obrastają jak moje wspomnienia.
[...]
Za dworem chłopskie chaty budowane krzywo,
Spracowane jak ręce i marzące żniwo.
A na strzesze pan bocian, co pierś dumnie oduł [...]
Dwór jak święto – w pogodę, przytulny w dnie słotne...

(Wspomnienie)

Także cykl Scherzo (Koszyk jabłek, Skarga pasterza, Faun podstarzały) realizuje
w tym tomie konwencjonalny klasycystyczny ideał sielanki: pasterz i pasterka, nimfy,
faun, rusałka, bóg pastwisk, miłość, schadzki, imiona ryte w korze, tajemne skargi
i wzdychania, uniwersalne atrybuty pogodnej natury (jabłka i maliny, owce i kozy
przystrojone dzikimi dzwonkami, urodzaj). Jedynie Faun podstarzały ma częściowo
cechy demitologizacji – oto bożka dotkniętego starością nie cieszą już dawne psoty,
obojętne mu są też wdzięki rusałek – zapewne jest to zgodna z klasycystyczną zasadą
bezosobowości i skrywania uczuć próba szyfrowania przez Staffa przeczuć własnej
starości.

Tom Uśmiechy godzin (1910) zawiera idylliczny cykl tytułowy, oparty na znanej
już z poprzedniego tomu konwencji. Jest też garść mistrzowsko wykonanych sonetów
(Garść sonetów), co świadczy o ciągłym przywiązaniu poety do starannej, harmonijnej
formy. Na największą uwagę zasługuje wszakże z naszego punktu widzenia obszerny
cykl Śladem stopy antycznej (20 utworów). Dokonuje się tu znacząca zmiana stylu oraz
modelu klasyczności. Wiersze, które w większości można zaliczyć do gatunku pieśni
i ody (a dwa inne to: epitafium i elegia), nie są już regularne, przypominają trochę
prozodię, rym zastępują przeważnie asonanse lub wręcz wiersz bezrymowy; zdecydo-
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wanie przeważa wiersz stychiczny. Liryczne obrazowanie ustępuje dyskursowi. Domi-
nuje logika wywodu, bezosobowość lub podmiotowość schematyczno-uogólniająca,
nastawienie filozoficzno-refleksyjne, choć pozostaje nadal antyczno-uniwersalny kod
tematyczny (mit, kultura, historia). Jednak poprzedni wysoki ton Staffowskich wierszy
ulega tu widocznemu obniżeniu. W tym sensie można mówić, iż cyklem Śladem stopy
antycznej Staff wychodzi z neoparnasizmu i zbliża się ku neoklasycyzmowi tematu czy
neoklasycyzmowi „filozoficzno-perswazyjnemu”. Zachowuje jednak ogólną zasadę
odpowiedniości (stosowności): mówiąc o sprawach filozofii, historii, przemijania,
istocie miłości czy przyjaźni – trzyma się tonu powagi i dojrzałego języka ogólnego
z elementami archaizacji, rozbudowaną retoryczno-logiczną składnią, ostrożnie i funk-
cjonalnie dla wywodu dawkuje środki artystyczne, jak i pojęcia abstrakcyjne, np:

Podziw piękna to wdzięczność, a wdzięczność kropla przelewna
Z serca płynąca, co siebie w sobie pomieścić nie zdoła.
Podziw tajnię uświęca, bo z piersi ssie tajemnicy.
Czyliż wdzięczny kochance usprawiedliwia kochankę?
Niepokoiż pragnących, dlaczego studnia na drodze,
Albo owoc głodnego, gdy z drzewa do stóp mu padnie?

(W świata tajną zawiłość wpatrzonym)

Rzecz ma każda swą porę. Inna podaje nam wino,
Inna sprzyja miłosnym uściskom i pocałunkom.
Z dala dziś wieczór ostawim puchary płynem złociste
I wykluczym z zebrania ponętną kobiet urodę,
Bowiem pieśniarz nam będzie nowe opiewał zapasy
Mężów w sile najpierwszych, w biegu i w dysków rzucaniu.

(Rzecz ma każda swą porę)

Genezą powyższego cyklu jest jedna z podróży Staffa do Grecji i Włoch („ziemi
cudów”), jednak sytuacja ta, choć przedstawiona w wierszu otwierającym cykl, została
głęboko ukryta pod klasycznym kostiumem. Dwaj przyjaciele (pielgrzymi) rozprawiają
nad fenomenem nieśmiertelności sztuki i natury, urągającym marności i krótkości ży-
cia pojedynczego człowieka. Antyczne posągi, choć rozbite czy zakopane w ziemi,
żyją swą ideą – człowiek, choć żywy, trapiony jest ciągłym niedosytem i brakiem:

Czar przyrody i sztuka, w zbożnym chłonione zdumieniu
W ziemi cudów, odpowiedź dały nam każąc wyznawać
Piękno, co jest nadmiarem, bo darząc pełnią upojną
Trwa niezmiennie – choć stare, nie starzejące się nigdy.
Usprawiedliwień zaś życiu szuka li brak niespokojny

(W świata tajną zawiłość wpatrzonym)

Wiersz jest więc wykładem jednego z najstarszych marzeń klasycyzmu: niezmien-
ności uniwersalnych praw, nieśmiertelności doskonałych wzorów i obiektywnie pięk-
nej, mądrej natury. Odą do tej ostatniej jest Pochwalone bądź, boskie morze.... Wyli-
czając wszystkie argumenty za ubóstwieniem żywiołu, na plan pierwszy wysuwa poeta
jego twórczy ruch („zmienność wieczystą”), wolność, wielkość. W tym sensie morze
jest figurą prawdziwie wielkiej sztuki i wielkich bohaterów:
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Ty, co wielkość i siłę uczysz mieć w woli i wiośle
I wzwyczajasz w twarz śmierci patrzeć z pogardą, wyniośle:
Pochwalone bądź, święte, zdane najwyższych gwiazd strażom,
Morze, brzegom rzeźbiące skały, a dusze żeglarzom!

(Pochwalone bądź, boskie morze...)

Owa maksymalistyczna aksjologia („na wieki” albo „wcale”) pojawia się w kolejnych
tekstach. W elegijnych Ruinach Palatynu podmiot ubolewa nad upadkiem spuścizny
największego z antycznych mecenasów – cesarza Augusta. W zapomnienie poszły czy-
ny, w proch obróciły się budowle, spłonęły biblioteki, pozacierały znaki. Staff podejmuje
tu toposy wiecznego Rzymu i takiejże sztuki, znane z Horacego. W tym wypadku nasz
poeta prawo do wieczności zauważa jedynie w Naturze (symbolizowanej schematycznie
przez różę, zioła, słońce, jaskółki, zaglądające obojętnie w wyrwy ruin). „Niechaj nie
trwa ni chwilę, co być wieczyste nie może” – brzmi pesymistyczno-ironiczna pointa
wiersza. Bliski podmiotowi jest też stoicyzm – jeden z charakterystycznych dla klasycy-
zmu nurtów filozoficznych: w dwóch wierszach-maskach poeta udziela głosu czołowym
jego reprezentantom (Marek Aureliusz mówi... i Stoa [to monolog Zenona z Kition]),
poetycko trawestując i akceptując – jako wciąż aktualne – ich poglądy:

Czylim nie jest szczęśliwy, żem zdolen stawić ci czoło [losowi – AK]
Teraźniejszością nie zgięty, nie zatrwożony przyszłością –
Że co mogło innego spotkać i czego by nie zniósł,
Mnie spotyka, co przetrwa wszystko, jak posąg pogodny

(Marek Aureliusz mówi...)

Rzecz ma każda swą porę... oraz Zażywając wśród sadów wczasu... to pochwała
prostych cnót oraz podkreślenie ważności ich opiewania w duchu Homerowym.

Wiersz Chcesz upominku ode mnie... jest z kolei ciekawym przykładem demitologi-
zacji wiecznej sztuki: oto podmiot daje anonimowemu przyjacielowi surowy kawałek
marmuru jako najlepszy zadatek wieczności i to obdarowany ma tchnąć w kamień
swoje serce, swoje sny, żar duszy; to nic, że tych treści nie widać – właśnie ta ducho-
wość, a nie ślad dłuta, daje gwarancje przetrwania (podobnie podmiot Herberta będzie
po latach szukał potu na marmurze i śladu ludzkich żyłek).

Pozostałe utwory tomu poświęcone są tematycznie miłości i przyjaźni, najczęściej
niweczonym przez czas, zapomnienie lub śmierć (W dom swój kornie cię proszę...,
Wieczór był słodki i cichy..., W ciszy długiej rozłąki..., Choć szkarłatne mi wino..., Pło-
chych uciech igraszką..., Jakżeś smętna..., Serce miłość znające..., Przyjacielu mój...).
Zatarty zostaje znowu ewentualny ślad autobiograficzny, ton osobisty. Adresatki (adre-
sat) wierszy przypominają postaci z klasycystycznych rzeźb czy malowideł, umiesz-
czone w takiejże scenerii i opisane stosownym (konwencjonalnym) stylem-
-nawiązaniem:

W dom swój kornie cię proszę, na twe przyjęcie gotowy,
Piękna siostro ma, w bieli szat spływających oparta
O zwalony bóstw ołtarz, pod cienistymi platany,
Dumająca, samotna, w dziewic nie tkniętej przepasce.
Choć nie znamy się z imion, znają cię moje źrenice

(W dom swój kornie cię proszę...)
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Szukając konkretnego wzorca (źródła nawiązania) dla tej grupy wierszy, trzeba
zwrócić się przede wszystkim ku liryce jońskiej i eolskiej, jak i ku Katullusowi. Do-
kładność nawiązania w kwestii realiów i słownictwa sprawia wszakże, iż to, co było
w starożytności bezpretensjonalną współczesnością i życiową prawdą, przeniesione
w XX wiek kojarzy się li tylko – jako imitacja – z neoparnasistowską sztucznością
i koturnowością stylu.

Tom W cieniu miecza (1911) przynosi już „poetykę codzienności” i „powszednio-
ści”, ale też daje wiele przykładów neoklasycyzmu. I tak znajduje się tu ars poetica
Staffa – sonet Curriculum vitae. Za przełomowy i decydujący moment życia uznaje
poeta w tym wierszu odkrycie ważności dwóch typowo klasycznych prawideł: prostoty
i pogody ducha; podkreśla też rolę pięknych wzorów („posągi”) oraz uniwersalnie
pojmowanej Natury:

Dopiero od posągów, od drzew i od trawy,
Z którymi żyłem długo wśród dalekich dróg,
nauczyłem się prostej, pogodnej postawy.

I kiedym stary smutku dom zburzywszy w gruzy,
Uczynił z siebie jeno wschodom słońca próg,
Rozumie mnie me serce i kochają Muzy.

Także kolejny sonet, Estetyka, podejmuje ważne zasady klasyczne: służenie przez
poezję prawdzie („A smak twój jeno w prawdzie znajduje słodycze”), powściąganie
uczuć, opanowanie formy („Uczucie powściągliwe przed snu jasnowidzem / Jest jeno
duszy twojej pięknym”, „Zwartość dumą, prostota twej siły spokojem”), kalokagatię
(„rzecz jest prawdziwa wtedy, gdy jest piękną, / A piękna szukasz w mądrem, dobrem
sercu swojem”). Warto podkreślić, że z takim przekonaniem i jednoznacznie głoszone
nakazy przyświecają tylko neoklasycznym wątkom twórczości poety, choć też nie
zawsze. W każdym tomie znajdziemy bowiem, i to w nadmiarze, teksty rozlewne,
rozwlekłe, czasem błahe intelektualnie czy przerysowane emocjami, melancholijne,
sentymentalne...

Tom W cieniu miecza przynosi też Tryptyk sztuki włoskiej (I. Venezia, II. Firenze,
III. Roma) – kolejny przykład dojrzałego Staffowskiego parnasizmu. Staff posługuje
się tu jednym schematem: trochę pejzażu (morze laguny, szum fal), jakiś typowy znak
ikonograficzny (lew świętego Marka), jakiś artysta ożywiony w symbolicznej pozie
(„A z brzegu patrzy Tycjan”), trochę historii („doża kroczy”). Te estetyczne i bezoso-
bowe artystyczne „pocztówki” są przykładem tego, co przez wrogów neoklasycyzmu
jest zwykle przesadnie określane ucieczką od współczesności, ilustracyjnością, nie-
godnym miana liryki schematyzmem i jałowym akademizmem.

Inną wszakże drogę obrał Staff w przydługich i podzielonych na głosy (narrator,
posągi, duch artysty) Jeńcach Michała Anioła. Poeta uczynił tu tematem cztery nie-
ukończone posągi, stojące w Giardino Boboli we Florencji. Ze zwykłego z pozoru
faktu niedokończenia dzieł przez Michała Anioła Staff wyprowadza filozoficzny dialog
na temat sensu sztuki. Posągi – niedoskonałe – skarżą się poecie, przeklinają artystę-
-oszusta, co dał im tylko przeczuć piękno i zostawił jako ni kamienie, ni dzieła:

Biada nam, biada!
[...]
Żyjący płód [...]
Na martwoty i życia każesz nam rozstaju



247

Stać wiecznie w ruchu, co się z kamienia wydziera,
By nigdy się nie wydrzeć do światłości raju!

Ale duch artysty tłumaczy się zaraz kamieniom i poecie, że cierpienie posągów jest
wyrazem jego cierpienia („W każdym głazie cierpi serce moje”, „w was będę konać
wiekuiście”), ludzkiej niemożliwości osiągnięcia pełni ideału („dany mi był sen Boga,
a siły człowieka...”), uczciwości artysty wobec nieskończonej potęgi tematu („Serca
i snu nie mogłem wcielić w nieodmienne kształty / Wydarte bieli czystego kamienia”).
Niedoskonałość, potencjalność i otwartość interpretacji, tajemnica niezrealizowanych,
a najważniejszych prawd ukrytych w idei dzieła – stają się więc w tej refleksji ważniej-
sze, bliższe życiu i potrzebniejsze niż ponadczasowe wzory, wieczne idee, apollińskie
kanony, raz na zawsze zamknięte i rzekomo doskonałe. W tym sensie wiersz jest ty-
pową demitologizacją mitu klasycznej sztuki apollińskiej.

Ciekawy koncept znajdujemy w wierszu Capri. Otóż poeta używa tu polskich re-
aliów do opisania (przez porównanie) klasycystycznego pejzażu-mitu; więc Capri to:

Na morzu wyspa górska: miniatura Tatr,
Jeno że Morskie Oko, miast w środku, jest wkoło
I miast smreczków, tyrsami winnic wstrząsa wiatr

Do nurtu stylistycznych ponowień (tematu, jak i języka) można zaliczyć utrzymany
w koturnowej ogólnikowości, pełen retoryki i patosu rapsod-maskę Zgon wojownika,
jak i cykl sonetów Falanga tragiczna, nawiązujący do tragedii Eurypidesa. Tak jak
i w innych tomach, często tłem dla rozważań nad przemijaniem, kolejami miłości,
niezrealizowanymi przez podmiot celami są anonimowe klasycystyczne ogrody, ta-
jemne komnaty, kamienne fauny, fontanny, marmury, słowiki (np. Posąg, Faun stu-
dzienny, Baśń parku jesiennego, Melancholia, W majową noc).

Ale w największe zakłopotanie wprawia dziś sonet-glosa Dziesiąta Muza. Pisząc
swój tekst na początku wieku, poeta zamyślił sobie rozwinięcie mitu muz antycznych.
Jak wiadomo, było ich dziewięć. Staff powołuje więc dziesiątą, która jest... muzą Pol-
ski zniewolonej i tyrtejskiej oraz jej poetów:

Między dążącą w chmurach na północ rozpaczą
A na południe w słońce lecącą nadzieją
Jest kraj twardy [...]

Dziewica naga pośród ruin tego piekła,
Co się własnych nadziei i rozpaczy zrzekła,
Dobrowolnie stanęła swą stopą rycerską.

I, nawiązawszy męstwa samotnego struny
O dwa nieprzejednane tej ziemi bieguny,
Mieczem na nich gra pięknych walk pieśń bohaterską.

Nie mógł wiedzieć Staff, że za lat parę miano Dziesiątej Muzy przyznane zostanie
kinu... Ciekawe jest też w wierszu nawiązanie do mitu Słonecznego Południa i Ponurej
Północy w kontekście polskich uwarunkowań historycznych (stać „między”).

W tomie Łabędź i lira (1914) toczy się walka między szlachetną prostotą (a nawet
naturalizmem powszedniości) a ciągle obecnym klasycystyczno-uniwersalnym sztafa-
żem przyrody jako sielanki i składnika kodu kulturowego. I tak: „Mży deszcz na padół
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pełen błota i zakały” (Padół), ale obok znajdujemy wystudiowane klasycystyczne Pa-
wie, gdzie temat erotyczny całkiem zdominowany zostaje przez estetyczną oprawę:

W strzyżonym twoim parku stożki i szpalery,
Odwrotnie odbijają się w niemym dziś stawie.
[...]
Z odbitą ręką wznosi się posąg Cerery
Z trawnika w cierpkich mirtów zielonej oprawie.

(Pawie)

Ciekawym przykładem strategii wobec mitu kulturowego (uwspółcześnienie) jest
w tym tomie liryk Smutek bohaterski... Idąc przez park po jesiennych spadłych liściach
(kolory: brąz, spiż, miedź), podmiot odkrywa skojarzenie: „strzaskanych zbroic
chrzęst”. Daje to pretekst do uwznioślenia pospolitej sytuacji i kontynuowania opisu
spaceru już – jako marszu heroicznego, a swego życia jako walki bezkompromisowej,
ostatecznej, wzniosłej, gdzie klasyczne wzory są pomocne na co dzień:

I jest mi nagle, jakbym w wojennym zachwycie
Mimo klęsk miał gnać naprzód zaciekle dopóty,
Aż strzęp ostatni snów swych zatknę gdzieś na szczycie,
Jak sztandar na ruinach zdobytej reduty.

Poświęcony głównie tematyce I wojny światowej oraz jej konsekwencjom tom Tę-
cza łez i krwi (1918) zawiera stylizowany na Homerową epikę (opowieść epicką)
wiersz U Skajskiej Bramy. Mamy tu do czynienia w zasadzie z neoklasycyzmem histo-
riograficznym, gdzie rekonstruuje się (ponawia, rozwija) mit w celu wykazania wspól-
noty czasu i przeznaczenia, jak i uniwersalizowania traumatycznych wojennych sytu-
acji (w celu ich neutralizowania, racjonalizowania, lepszego – głębszego – przedsta-
wienia). I tak w pierwszej części poeta zaczyna od drobiazgowego, a przy tym pełnego
elegijnej posępności i patosu odtwarzania sceny słynnego pożegnania Hektora i An-
dromachy u bramy trojańskiej oraz omawia krótko tragiczny los wdowy, by w części
drugiej dokonać rozszerzenia mitu jako archetypu dla tematyki aktualnej – losu kobiet
w mijającej wojnie (na podkreślenie zasługuje archaizacja, podniosły ton, retorycz-
ność):

Ileż tysięcy razy dziś na naszej ziemi,
Z najmniejszymi drobiazgi, z barwami wszystkiemi
Powtarza się bolesna ta scena codziennie,
W nieśmiertelnej prostocie wiernie i niezmiennie.
Któraż kobieta młoda, w łzach cichych męczeństwa,
Nie jest dziś Andromachą, w przedjutrzu wdowieństwa.

Wiersz kończy się powołaniem do życia wielkiej metafory: „Ach, któraż dzisiaj
brama nie jest Skajską Bramą!”. Zawiera też typowo klasycystyczną apostrofę do mi-
strza, którego dorobek osiągnął wymiar uniwersalny i wieczny, stał się skarbnicą do-
skonałych wzorów (tematycznych i stylistycznych):

O, wizjo nieśmiertelna, wieczysta Homera!
Czyliż, co w pieśni żyje, nigdy nie umiera?
Czy boleść, którą twórczy sen w kształt boski skusi,
Wieczyście trwa i wiecznie cierpieć musi?
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Także w Deszczu krwi i ognia Staff stosuje podobną metodę czytania historii
współczesnej przez pryzmat mitu. Obiektem nawiązania jest tu apokaliptyka biblijna.
„Europa zatwardziała” to „nowa Niniwa”, zbezczeszczone zasady i wartości to „Strza-
skane Dziesięciorga Przykazań Tablice”. Cały tekst uderza też ostentacją nawiązania
stylistycznego: realia współczesne całkowicie wyparte zostały przez hiperboliczno-
-patetyczno-archaiczne obrazowanie biblijne, mające budzić grozę i przywoływać do
opamiętania:

Świat złamany w swej pysze, jak pęd latorostki,
Je czarny chleb rozpaczy, pije wino zgonu
I w dymiącej, zapiekłej krwi brocząc po kostki,
Czuje pierwszy raz w życiu potrzebę Zakonu!

Również w paru innych tekstach tomu występuje klasycystyczny sztafaż, używany
do opisu bądź interpretacji wydarzeń współczesnych (wojennych): upadające cielce
(O, Francjo!), węże Eumenid przepędzające wrogów, hordy Hunów i Mongołów
(Przejdą ciągnące łańcuchem...), lud to „nowy [...] Jan Chrzciciel” (Miałeś ty, ludu...).

W stronę Natury

Ścieżki polne (1919) zapoczątkowują nurt Staffowskiego poetyckiego opisu, który
Jastrun nie waha się nazwać nawet naturalistycznym; zwycięża tu antyestetyka. Acz
warto zauważyć wcale liczną obecność gatunku sonetu, co dowodzi ciągłej wierności
poety tradycyjnym formom poetyckim. Nie brakuje też rzadkich i kunsztownych ukła-
dów stroficznych (rozmaitych tercyn, kwintyn, sekstyn, oktaw, strofy safickiej).

Również zbiór Sowim piórem (1921) przyniósł kunsztowne cykle Sonetów i Nok-
turnów, pokazujące, iż poeta pamięta o parnasizmie. Zapoczątkowana zostaje tu jednak
Staffowska koncepcja elegijnego ukazywania Natury w powiązaniu ze stanami ducha
(pesymizmem, świadomością posuwania się w latach, zagubienia pewnych szans) (por.
np. teksty: Jesień, Spad liści, Ostatnie blaski, Zmierzch, Północ). Konkluzje tych
przedstawień sprowadzają się do stwierdzenia harmonii nawet w przeciwieństwach
i ciągłego aktu godzenia się ze światem, jego boskim bądź panteistycznym porząd-
kiem. Ta „trudna”, rzec można, harmonia jest wszakże zwycięstwem racjonalizmu,
epikureizmu i stoicyzmu, ma proweniencje typowo klasycystyczne, a jej istotę najle-
piej wyjaśnia poeta w sonecie pod tytułem Harmonia właśnie:

O, jakiż z tylu dźwięków sprzecznych zestrój błogi!
Jak w duszy mej, gdzie z uczuć nadziei i trwogi,
Zachwytów i rozpaczy, tęsknot i zawodu,

Z radości i ze smutków, z ułud i zwątpienia
Powstał wśród mrącej zorzy mojego zachodu
Pojednany ze wszystkim spokój wyrzeczenia.

Neoklasyczno-programową deklaracją są Światy, gdzie czyniąc aluzje do niedawnej
wojny, poeta przeciwstawia współczesną dzikość i barbarzyńskość wielkiej i wiecznej
tradycji, religii, kulturze; bez nich życie byłoby (jest?) „nędzne i plugawe”. Zwracając
się do „wojny synów nieczystych”, zadaje Staff retoryczne pytania:
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Czym siła wasza wobec jednego westchnienia,
Które w ciszy z Chrystusa dobyło się łona!

Czym surmy waszej mocy, które brzmią po świecie,
Wobec złotego brzęku pszczół, co na Hymecie
Na wargach uśpionego siadały Platona.

Jednym z ciekawszych w ogóle wierszy Staffa jest pomieszczona w tymże tomie
Czara z Thule. To reinterpretacja (i glosa) ballady śpiewanej przez Małgorzatę w Fau-
ście (część 1, scena Wieczór). Słynny kielich jest u Goethego symbolem miłości ideal-
nej, niepowtarzalnej, miłości po grób, a jednak spełnionej. Staff wprowadza podmiot,
który marzy całe życie o napoju z mitycznego kielicha (czeka na miłość idealną, prze-
dziwną – „napój nad napoje”), a odrzuca tymczasem wino z kielicha drewnianego
i glinianego. Poniewczasie okazuje się, że to właśnie te napoje wlane w drewno i glinę
były „drogie”, „młode”, autentyczne. Gdy podmiot dostaje słynny kielich – już pod
koniec życia – odkrywa swą nieodwracalną pomyłkę: „Kielich szczęścia marzony /
Gorycz i piołun skrywa!”, a więc mityczne naczynie jest tu – w przeciwieństwie do
Goethowskiego prawzorca – znakiem wygórowanych i wysublimowanych oczekiwań,
które – nieziszczalne – i tak nie dorównają naturalnej prostocie. Ogólniejsze przesłanie
brzmi chyba tak, iż należy przyjmować życie z ufnością, w jego naturalności i docze-
sności znajdować pełnię szczęścia (carpe diem). Sam wiersz to także ostentacyjne
ponowienie wzoru stylistycznego, jakim jest ballada z Fausta (por. strofa, rym, słow-
nictwo, obrazowanie).

Między Wiecznym Rzymem a swojską Arkadią: Wysokie drzewa
(1932), Barwa miodu (1936) 

W Pławowicach – u L.H. Morstina – Staff napisał bądź obmyślił swe najbardziej bez-
sprzecznie neoklasyczne wiersze. Autor Wysokich drzew przyjeżdżał do Pławowic na
każde wakacje przez czternaście lat, brał udział w dwóch (tj. wszystkich) Zjazdach
Poetów organizowanych przez redaktora „Museionu”. Morstin był najbliższym przyja-
cielem Staffa, a sceneria pałacu i parku – katalizatorem jego klasycystycznych pomy-
słów poetyckich (por. dalej rozdział o Morstinie i „Museionie”).

Jak podaje L.H. Morstin:

Przez lat czternaście, od roku 1926 począwszy, Leopold Staff wraz z żoną spędzał z nami na
wsi wakacje. Przyjeżdżali zwykle w czerwcu, zostawali do końca września, czasem października.
Pobyt ich przypadał na najpiękniejszą porę roku w tej najpiękniejszej z polskich, mojej rodzinnej
ziemi71.

Irena Maciejewska kataloguje wiersze, które w Pławowicach powstały (na podsta-
wie tzw. Księgi pławowskiej). Staff wpisał tam 22 utwory, z których 17 trafiło do to-
mików. Są to: Wysokie drzewa – sierpień 1929, Kwietnik, Posąg w alei, Zegar słonecz-
ny, Ustronie, Światło wieczorne, Ślady (potem zatytułowany Massa-Carrara) – sier-
pień 1930, Wieczór letni – 29 VII 1931, Pabrzegi o zmierzchu – 26 VIII 1931, Msza

                                                
71 L.H. Morstin, Z Leopoldem Staffem w Ziemi Obiecanej, dz.cyt., s. 7.
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wodna – 29 VI 1932, Zachód – 8 IX 1932, Światła – 2 X 1933, *** (Miałem wielkie
pogody i chmurne niewczasy...) (potem zatytułowany Harmonia) – 3 X 1933, ***
(Pszenno-żółte niedziele...) (potem zatytułowany Przed żniwem) – 26 IX 1934, Noce
letnie – sierpień 1937, Martwa pogoda, Dwoistość – sierpień 193972.

Słusznie jednak autorka zastrzega się, że to nie wszystkie utwory związane z Pła-
wowicami. Wpływ tego miejsca widoczny jest w całej Martwej pogodzie, a nawet
Wiklinie (np. Rzęsa, co poświadczyła Janina Morstinowa73). Z kolei w Wysokich drze-
wach zawarte są Łachmany, których pławowską genezę drobiazgowo opisała Staro-
wieyska-Morstinowa, a nie ma ich w Księdze pławowskiej74; to samo dotyczy Lip.

Liryki zawarte w Wysokich drzewach (WD) i Barwie miodu (BM) (w tym te
o stricte pławowskiej genezie) można z powodzeniem nazwać sielankami. Są to: Wy-
sokie drzewa, Lipy, Czar, *** (Agonią płonie w parku...), Dawnym śladem, Zachód,
*** (Niebo jest słodkie...), Pabrzegi o zmierzchu, Marcowe słońce, Wiosna, Ustronie,
Jabłoń, Zachód łaskawy, Wieczór letni, Wieczór po deszczu, Światło wieczorne, Zegar
słoneczny, Kwietnik, Posąg w alei, *** (Kiedyż będziemy...), Staw w parku jesienią,
***... (Patrz na te chmury...) (WD), Fontanna, Przed żniwem, Msza wodna, Nad sta-
wem, Burza letnia, W polu, Pod jesień, Gorce, Po siewie, Jesień nad wodą (BM).

Bohaterem jest tu przeważnie Natura, i to Natura w rozumieniu jak najbardziej kla-
sycznym, odpowiednim wyobrażeniom teoretyków XVII wieku czy wręcz Arystotele-
sowskim, jako idealizacja, uniwersalne przedstawienie, mniej jako zbiór konkretów,
ujawniających kontakt z dostępną poecie rzeczywistością. To tylko Morstin z lubością
odpoznaje w tych tekstach swoje drzewa, stawy, folwark, zegar w parku. W chwili
powstawania wierszy ich obrazy oderwały się od rzeczywistości, stały się tekstem,
kulturowym kodem, o dostrzegalnym – znacznym – stopniu konwencjonalizacji, czę-
ścią tradycji. Zresztą i Morstinowi wymyka się określenie „reminiscencje pięknej przy-
rody, która nas otaczała”75. Oto Wieczór letni (WD), przedstawiający typowo sielan-
kowy topos żniw:

Gwarno było na polu: dzwoniły kos brzęki,
Huczało szumnie koło w gadatliwym młynie,
Szalał dziewczęcy zakrzyk żniwiarskiej piosenki
I roztopił się złotem w wieczornej godzinie.

Lub:

Z długiego pod księżycem i słońcem noclegu
Wnet, jak chłop ciężki, zbudzi się ziemia bogata,
Co wzdłuż wieków, ciągnących jak drzewa w szeregu,
Zwozi do starych stodół urodzajne lata.

(W polu, BM)

(Por. także Słońce, WD)

                                                
72 Wymieniam za: I. Maciejewska, Leopold Staff. Warszawski okres twórczości, dz.cyt., s. 309;

A. Szyfman, Wspomnienie z Pławowic, w: Księga pamiątkowa ku czci Leopolda Staffa 1898–1948, red.
J.W. Gomulicki, J. Tuwim, Warszawa 1949, s. 333.

73 J. Morstinowa, Przyjaciele Leopolda Staffa, w: Księga pamiątkowa ku czci..., dz.cyt., s. 318.
74 Z. Starowieyska-Morstinowa, Ci, których spotykałam, dz.cyt., s. 20.
75 L.H. Morstin, Z Leopoldem Staffem w Ziemi Obiecanej, dz.cyt., s. 25.
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Także pani domu (Nina Morstinowa) ukazana jest w wierszu Kwietnik (WD) jako
anonimowa, klasycystyczna pasterka, zamknięta w ogrodzie:

Wokół błyszczały białe, żółte, krwawe róże,
A dołem cały bukiet. Lśniłaś w nich jak w chmurze.
Jakby onieśmielona i stropiona zrazu,
Przystanęłaś wstydliwie przy rabacie ślazu,
Patrząc w dół i skrywając oczy liściem dłoni.
Zrobiłaś krok przy grządkach geranium, lewkonii,
Szłaś coraz śmielej pośród szałwi, malw, goździków,
Małgorzatek, nasturcyj, nagietków, mieczyków,
Wreszcie doszedłszy astrów, dalii i rudbekii,
Podniosłaś śmiało głowę i dumnie powieki,
Bo gdyś ostatnią grządkę minęła balsamin,
Czułaś, żeś zdała świetnie piękności egzamin.

Sielance sekunduje wszakże i ton elegijny. Bowiem często staje się w Wysokich
drzewach, a zwłaszcza w Barwie miodu tak, iż do ogrodu wkracza smutek, ten wywo-
ływany poczuciem upływu czasu, biologicznego starzenia się. Morstin, jak i Staro-
wieyska-Morstinowa wspominają nieraz o Staffowskich melancholiach, depresjach
(czasem łagodzonych alkoholem) – to one są częścią genezy tychże elegii, w których
króluje symbolika zachodu, siekących deszczy, burz, triumfujących jesieni, nocy –
wkraczających do pławowickiej Arkadii i realizujących scenariusz e t  i n  a r c a d i a
e g o  (por. *** [Któż wie...], Widok ze wzgórza, Powroty, Słońce, *** [Agonią pło-
nie...], Dawnym śladem, Zachód, Jesień [Zanim, wietrze zimowy], Patrz na te chmu-
ry... – WD; Czas, Mrocznia, Zachód, Skok w ciemność, Deszcz leje, Jesień nad wodą,
Burza nad głową – BM). Przykładowo:

O, powiedz, serce moje, czego tu ubyło?
Czego braknie? – Niczego, prócz naszej młodości.

(Dawnym śladem, WD)

Szumią, zda się, wiosenne westchnienia kochanków,
Których serca dziś uschły jak jesienne liście.

(*** [Agonią płonie w parku], WD)

Wiosna, co świeżym wiewem świat rozmarza,
Budząc w drzew żyłach nowej krwi zasoby,
Ma ręce czarne, żylaste grabarza,
Co rozkopuje bruzdy niby groby.

(Przed wiosną, WD)

Ale obok tych kojarzących się też z poetyką Młodej Polski motywów całkiem licz-
ne są te przeciwstawne: słońca, wiosny, burzy, poranku, orki, ewokujące optymistycz-
ny klimat panteizmu oraz stoicyzmu, np.:

Szczęście przemija, jak dym ginie,
Nikną ułudy mgliste kraje.
Rzeczywistością jest jedynie
To, co po wszystkim pozostaje.

(Rzeczywistość, WD)
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Pojawia się w obu tomach apologia życia wiedzionego w myśl zasady „złotego
środka”, wbrew wątpliwościom, przeciwieństwom, nadchodzącej starości, a świat po-
strzegany jest na zasadzie akceptowanej przez poetę coincidentia oppositorum:

Trzymam się lewą ręką ziemi,
Trzymam się prawą nieba.
Kurczę obie ręce ku piersi:
Bo mi na sercu złączyć je potrzeba.

(Niedawno, WD)

Neoklasyczną dewizą całego tomu Wysokie drzewa jest przekonanie, że wszystko
da się połączyć, pogodzić i pójść naprzód ścieżką przeznaczenia, bo sił dodaje maksy-
ma carpe diem:

[...] jedna chwila radości wystarczy
Na długie lata cierpienia.

(*** [Patrz na te chmury...], WD)

Nie można zgodzić się do końca z Maciejewską, że w Wysokich drzewach czy
Barwie miodu Staff rezygnuje z antycznej rekwizytorni. Dość często te pozornie swoj-
skie krajobrazy odnoszone są, porównywane do autorytetu śródziemnomorskiej topiki
bądź są czynione do niej aluzje, czasem bardzo erudycyjne. Mit używany jest często
w funkcji inkrustacyjnej, dystansującej czy uwznioślającej. I tak zachód słońca porów-
nany jest w poincie do płonącej lutni Orfeusza (Zachód [Zachód rozlał na niebie],
WD), rozgwieżdżone niebo to kurzawa po przemknięciu Pegaza (*** [Ta noc jest in-
na...], WD); w *** (Księżyc przegania chmury..., WD) mowa jest o „niobizmie na-
tchnienia”, w liryku Noc księżycowa w górach (WD) niebo jest hełmem ozdobionym
piuropuszem Mlecznej Drogi (hełm rzymskiego legionisty?); zmierzch to lot „sowy
Minerwy” (W drodze, BM), przedwiosenny zapach budzącej się ziemi odpowiada woni
„Mogiły z martwych wstałego Jezusa (Przed wiosną, WD), jabłka na jabłoni są „Niby
Ducha świętego języki” (Jabłoń, WD); przystępując do opisu zachodu, wzywa poeta
na pomoc Muzy (Zachód łaskawy, WD); fale piszą na piasku „omega, omega, omega”
(Alfabet morza, WD) albo klaszczą „ślepemu Homerowi staremu” (Morze przesadne,
WD).

W Wysokich drzewach i Barwie miodu występuje niewielu ludzi poza samym pod-
miotem, a ci, których poeta uczynił tematem, przyodziani są zwykle w klasycystyczny
kostium ogólności i górności: „byle włóczykij” pod „cudownym czarodziejstwem”
jabłoni zmienia się w apostoła (Jabłoń, WD), murarz to „Bourbon”, „Ludwik szesnasty
swego powołania”, niesłusznie zrównany z „mdłym proletariatem” (Murarz, WD).
Zgodnie z klasycystycznymi regułami niski zawód nie zasługuje na temat poetycki;
wiejski geometra jest zatem postacią pełną elegancji i umiaru, godną filozoficznej re-
fleksji (Oszczędny, WD); również żebrak (Żebrak, WD) i chodzące po nim zarazki
zasługują na klasyczny sonet, i to z patetyczną pointą: „[...] jednaka / Moc stworzyła je
[zarazki – AK] i mnie, żebraka”. Podobnie Poszukiwacz (BM) jest w gruncie rzeczy
posługującą się górnością i wysokim tonem odą na część kloszarda-zbieracza odpad-
ków. Kelner ukazany jest poprzez wirtuozerską satyrę (Kelner idealny, BM). Z kolei
znalezione przez Staffa w polu zniszczone odzienie (szeroko pisze o tej genezie Mor-
stinowa) staje się punktem wyjścia do rozwlekłej klasycystycznej quasi-ody Łachmany
(WD): błahy z pozoru przedmiot zostaje uwznioślony nie tylko za sprawą racjonalnych
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spekulacji na temat domniemywanych, związanych z tkaniną czyichś życiowych dra-
matów, ale i logicznego, patetyczno-retorycznego wywodu. Jest też typowy przykład
liryki maski, nawiązujący do postaci słynnego moralisty: La Rochefoucald (BM).

Ważną rolę w akceptacji świata i utrwalaniu jego harmonii oraz piękna odgrywa
w obu omawianych tu tomach Staffa, a także w późniejszej Martwej pogodzie, obec-
ność teodycei: Bóg – stwórca tego świata – czuwa nad nim, nadaje mu sens, wyznacza
dobro, harmonię, np.:

Czasem słońca wieczorny blask w rzece, jak słowo
Objawienia, olśniewa wiedzą tajemnicy
I przez chwilę Twój wszechświat zda się jednakowo
Prosty i niepojęty, jak ziarno pszenicy.

(Słońca wieczorny blask w rzece, BM)

W wielu tekstach biblijne motywy bywają członem porównania, ukazującego zmia-
ny w przyrodzie lub służącego uwzniośleniu codzienności, np. jabłka na drzewie są
„Niby ducha Świętego ogniste języki” (Jabłoń, WD), jesienne liście są „jak złociste
włosy Absalona”, niedzielny pejzaż wieńczony jest obrazem kogoś, kto „w dali / Je-
dzie na małym osiołku” (Ranek niedzielny, MP), burza błyska „jak Boga płomienną
istotą” (Burza letnia, MP).

Dokonujące się w przyrodzie przemiany porównywane są też parokrotnie nie do
odwiecznego porządku ustanowionego przez Demiurga czy Boga, ale do dramatu
i tajemnicy Męki Pańskiej (Noc, Przed wiosną, WD). Do dębu (BM) jest typową odą
poświęconą dumnemu i słynącemu z trwałości drzewu. Istotnie, w Pławowicach znany
był stary dąb z parkowego ogrodu, który Morstin i Staff obdarzali mianem lipy czar-
noleskiej, z braku bardziej odpowiedniego rekwizytu. Pamiętać należy, iż cała idea
pławowickich zjazdów była apelem do tradycji polskiego renesansu i mitu czarnole-
skiego właśnie, który szczególnie Morstin cenił jako ważny fundament polskości w jej
związkach z kulturą łacińską. Niewątpliwie to w Pławowicach Tuwim odkrył dla siebie
tajemnicę „rzeczy czarnoleskiej”. Także więc u Staffa znajdujemy topos, będący też
u wielu innych poetów znakiem potrzeby restytuowania klasycyzmu narodowego:

wszystkie kwitnące słodko lipy w Polsce całej
Pachną imieniem twoim, Kochanowski Janie.

(Lipy, WD)

A jednak w Wysokich drzewach obecny jest wciąż, znany z poprzednich tomów,
neoklasycyzm parnasistowski, polegający na nostalgicznym pielgrzymowaniu do Ar-
kadii śródziemnomorskiej kultury, sięganiu po erudycję i cytat kulturowy (genezą
utworów są wcześniejsze podróże Staffa do Italii – tu konkretnie mowa o Wenecji,
Florencji, Poggibonsi): Bonaccia, Gołębie, Sasso di Dante, Poggibonsi, WD.

Neoparnasistowską rolę pełni w Wysokich drzewach współczesne miasto: antyteza
Arkadii-Natury z jednej, a Miasta-Kultury z drugiej strony. Industrialne miasto XX
wieku to brzydkie mury, ciemne bramy, ponure kominy i dachy, ciasnota, pustka du-
chowa, nuda i pospolitość; nawet niedziela jest w mieście „morderczynią nadziei” (por.
Przechadzka niedzielna, Popołudnie biednej niedzieli, *** [Dachy! ciasnotę ulic mają-
ce w pogardzie] – WD). Morstin podkreślał, z jaką radością Staff przyjeżdżał każdej
wiosny do Pławowic i jak z żalem opuszczał je późną jesienią. Prędzej już gotów był
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pogodzić się ze swą nieobecnością w Wiecznym Mieście, będącym znanym toposem
uniwersum kultury:

Gdy nie mogę dziś włóczyć się po wiecznym Rzymie,
Cegły kominów waszych, wśród zachodu patyn,
Tonące w powłóczystym, rozmarzonym dymie,
Starczą sercu mojemu za rzymski Palatyn.

(*** [Dachy...], WD)

W Barwie miodu znalazły się cztery wiersze, mogące uchodzić za kolejne neokla-
sycystyczne manifesty Staffa. To: Dary życia, Harmonia, Ars poetica i Klasyk. Pierw-
szy podejmuje horacjański mit sensu życia i sztuki: „nie zmarnowane będzie życie
moje, / Bom tworzył pieśni i miałem przyjaciół”. Harmonia (Miałem wielkie pogody...)
jest manifestacją wiary w klasyczny ład ponad wszystko: „W sobie zestrajam sprzecz-
ny ten świat, Apollinie, / Boś chyba po to tylko dał mi lutnię w ręce”. Ars poetica za-
czyna się opisem czegoś, co odpowiada pojęciu je ne sais quoi Bouhoursa („Echo
z dna serca nieuchwytne...”), by przejść do afirmacji klasycznej prostoty (harmonia,
opanowanie, umiar, racjonalizm, mimetyzm):

I niech wiersz, co ze strun się toczy
Będzie, przybrawszy rytm i dźwięki,
Tak jasny jak spojrzenie w oczy
I prosty jak podanie ręki.

Wymiar autoironiczny ma satyra Klasyk (BM), gdzie z użyciem retoryki przynależ-
nej raczej romantykom („z człowieka robi się klasyk”) ukazany jest skostniały i skaza-
ny na papierową wegetację (archiwizację) dorobek, żywy dopóty tylko, dopóki żyje
sam pisarz. Jest to antyteza Horacjańskiej Exegi monumentum:

aż gdy ostatnim udarem
Zastuka w trumny gwóźdź młotek,
Co było warem i żarem,
Wędruje w kurze bibliotek.

Przesłaniem wiersza jest więc klasycznienie pokazane nie jako trwały prąd, poety-
ka, ale proces niejako temporalny, nieunikniony, schyłkowy.

Wersyfikacyjnie i stylistycznie Wysokie drzewa odpowiadają w zasadzie kanonom
klasycyzmu doktrynalnego. Dążenie do mimetyzmu przedstawień, do przekładalności
wiersza na prawdy ogólne, na filozoficzne refleksje, idea harmonii – idą w parze
z rygorem wiersza klasycznego. Dominuje regularna strofa, zwłaszcza kwartyna, choć
są i dystych, sonet, wiersz stychiczny, panuje wiersz sylabotoniczny, 13-zgłoskowiec,
11-zgłoskowiec, 9-zgłoskowiec, są też 8- i 6-zgłoskowiec; rymy sąsiadujące, okalające,
jak i przeplatane; w *** (Wezwany tonącego..., WD) mamy wyszukany układ abcdab-
cd. Wprawdzie w paru przypadkach można mówić i o wierszu nieregularnym (np. Skok
w ciemność, Powroty, Pęd, BM) czy strofach rozbitych przez zapis graficzny (Ustro-
nie, WD), ale są to ledwie „wyjątki potwierdzające regułę”.

Najsilniejszym wyznacznikiem klasyczności w obszarze środków stylistycznych
jest jednakże składnia. Zdania złożone, pełne inwersji, pozbawione elipsy, z dokład-
nym zapisem interpunkcyjnym, apostrofami, wykrzyknieniami – w połączeniu ze sta-
rannym literackim słownictwem dają poczucie stosowności, a nawet górności. Należy
podkreślić też bardzo funkcjonalne użycie metafory czy oksymoronu przy dominacji
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epitetu, porównań i animizacji. Acz czasem na przykład spiętrzenie inwersji połączone
z mnogością określeń przeczy klasycznej jasności i utrudnia rozumienie, np.: „Lecz
święta potu woń żywego ciała / Bije spod liści zmurszałych obrusa / Najtęższą mocą...”
(Przed wiosną, WD) lub „Wezwany tonącego w wieczornej niemocy / Serca potrzebą”
(*** [Wezwany tonącego...], WD).

Jak poświadcza Morstin76, Staff żegnał się z „ziemią obiecaną” w wigilię wyjazdu,
w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku, wierszem Dwoistość, umieszczonym potem
w Martwej pogodzie. Tekst ma wiele cech klasycznych: przewaga bezosobowości,
gatunkowy rygoryzm, regularny wiersz, górny, wręcz patetyczny ton odpowiedni dla
ody i poważnej historiozoficznej tematyki, klasyczne funkcjonalne środki artystyczne,
jak porównanie, apostrofa, uosobienie, archaizm, hiperbola, antyteza; próba szukania
syntezy poprzez prawdę historii (jej dwoistość) odpowiada odrealnieniu lęków: przed-
stawienia są uniwersalne, dzięki zastosowaniu kodu kulturowego. A więc zagrożony
świat pokoju (harmonii) to: „puch łabędzi, mimoza, / Skrzydła motyla, liść róży”. Na-
tomiast zbliżająca się wojna to: „bicz burzy”, „chmury hiobowe”, „zaraza”, „Bóg nie-
widny Homera”, „świat jęczący w chorobie”, „pustynia”, „sypanie popiołów na gło-
wę”. Jak widać Staff i tu z właściwą sobie konsekwencją przeplata toposy i mity an-
tyczne z chrześcijańskimi.

Inter arma (non) silent Musae: Martwa pogoda (1946) 

W wydanym tuż po wojnie tomie znajdujemy wiele tekstów o tematyce czerpanej
z mitów śródziemnomorskich, religii, historii sztuki, będących przykładem neoklasy-
cyzmu tematu, ale też zachowujących neoparnasistowski kult harmonii, ładu, opano-
wania, perfekcyjności, górnego czy archaizowanego słownictwa.

Zatarty fresk to pielgrzymowanie (nostalgicznym wspomnieniem) do arcydzieł (fre-
sków) Molozza da Forli, ucznia Piera della Francesci. Tekst nawiązuje zapewne do
jego Wniebowstąpienia, znajdującego się w Watykanie, a jest zaskakująco naiwną
transpozycją-glosą: „Ciekawość mnie i troska dręczy nieustanna: / Co robi owa śliczna
morelowa panna / [...] Porwana w swe ojczyste uleciała strony”. Podobny charakter ma
wiersz Nike z Samotraki, będący początkowo hymnem na cześć bogini, ale
w zakończeniu odniesiony do mitu znanego posągu, co daje całemu utworowi wy-
dźwięk podwójnej strategii:

W wietrznych fałdach twych wiotkich szat słyszę muzykę
Lotu, którego nie prześcigną ptaki
Czarująca bogini triumfu, o Nike
[...] I temu jedynie zazdroszczę, dla którego w porywie swym straciłaś głowę.

Może to być też dobry przykład neoklasycyzmu nostalgicznego: sztuka, w której
zamknięto mity i etosy, jest niestety śmiertelna, krucha, przemijająca, zostały z niej
martwe posągi (por. późniejszy Do Apollina Herberta). Także szkielet słonia w mu-
zeum przyrównany jest w swej martwocie do „Odgrzebanej ruiny antycznej świątyni”

                                                
76 L.H. Morstin, Z Leopoldem Staffem w Ziemi Obiecanej, dz.cyt., s. 49.
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(Słoń, MP). Ale przeciwnie Wenus Tintoretta (Wenus, MP) – ciągle na sposób parnasi-
stowski dowodzi wieczności mitu i sztuki, będąc antidotum na współczesność:

Ona jest, ona żyje: wieczysta kobieta
Rozkoszną jej urodą źrenice weselcie!
[...]
I ujrzysz ją, w znużeniu po pracy omdlałem
Kiedy – marzeniem sobie bliska i daleka –
Majaczeje o zmierzchu srebrnym nagim ciałem,
Wyciągnięta na łące jak łagodna rzeka.

Wiersz ten jest jednym z najbardziej klarownych neoparnasistowskich utworów po-
ety. To samo powiedzieć można o Anadiomene, kolejnej odzie na cześć Wenus, będą-
cej ponowieniem głównego wątku mitu: narodzin Afrodyty z piany morskiej. Staff
dokonuje tu błyskotliwego uwspółcześnienia i desakralizacji zarazem: sól, która towa-
rzyszyła morskim narodzinom bogini, ma przedłużenie w soli łez całujących się
współczesnych kochanków. Zważywszy na tytuł, wiersz jest też przykładem erudycjo-
nizmu klasycystycznego: Anadiomene to rzadsze imię Afrodyty, znaczące dosłownie
„wynurzoną z fal”.

Klasyczną elegią jest liryk Euterpe!. Poeta konstatuje zrazu wobec muzy liryki, iż
czas mu już „w aleje odejść cyprysowe”, „iść pod zachód”, że „wychylił swój kielich
cykuty”, a więc czas „słodką przerwać rozmowę” (zwracają uwagę perfekcyjne, górne,
zlokalizowane w klasycznej retoryce peryfrazy). Ale też zaraz reflektuje się: „Nie do-
puśćmy, by bolesne zgrzyty / Mąciły śpiewu pogodnego nuty” – górę bierze więc
apollińskie opanowanie, zgoda na los, racjonalizm.

Felix Culpa to apostrofa do Erynii (Eumenidy), zaś Przemiana to pean na cześć
„Przewodnika Muz pogodnych, boskiego Cyterydy”, nawiązujący do narodzin Apolli-
na. Uderza konwencjonalność epitetów („gładkolicy, słoneczny Apollo”), a przecież to
zwykła burza, przeżywana w Pławowicach, wywołała te mitologiczne obrazy, a więc
Staffowska neohellenizacja współczesnego banalnego świata wydaje się nie mieć gra-
nic. Podobnie zwykłe przedwiośnie jest jak wskrzeszenie Łazarza (Nędza przedwio-
śnia), wiosna ukazana jest przez estetyczno-klasycystyczną topikę, a Natura wypowia-
dana wciąż starym konwencjonalnym kodem:

Botticellowski zwinny Zefir
Ściga powiewne wdzięki Flory,
Fiołkami złoty włos jej trefi,
Motyle wplata w jej kędziory.

Rytmiczna trójca Gracyj tańczy,
spleciona dłońmi przed Cyprydą
I w cieniu płodnych pomarańczy
napina skrycie łuk Kupido.

(Wiosna, MP)

Zaskakuje też parnasistowski konwencjonalizm peryfrazowania klęski młodzień-
czych złudzeń poprzez takie oto nagromadzenia klasycystycznych rekwizytów:

O milczeć! o, nie budzić strzaskanego chóru
posągowych efebów i dziewic z marmuru,
Z bezkrwawymi ranami w karraryjskich biustach.

(Sen)
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W Martwej pogodzie, jak w poprzednich tomach, występuje grupa tekstów elegij-
nych, opisujących wieczory, noce, zachody i jesienie, będące odbiciem stanu duszy,
świadomością przemijania, ale i zgody na boski porządek świata, przebijający przez
każdy element, nadający naturze wyższy uniwersalny sens (Pełnia, Wieczór, Zmierzch,
Cisza wieczorna, Ciężka noc, Noc księżycowa).

Trudno do końca zgodzić się z oburzeniem Artura Sandauera, iż wojna nie złamała
Staffowskiej klasycyzującej dykcji. Przez tom Martwa pogoda przebiega bowiem jed-
nak linia podziału. Wprawdzie w wierszu Na myśl... poeta nazywa – zgodnie z klasy-
cystycznymi zasadami ogólnych przedstawień i attyckiej górności – II wojnę światową
„zbrodnią dziką”, a Hitlera „zbójeckim wyrzutkiem”, zaś w Dwoistości wojna to
„chmury Hiobowe”, „zaraza”, a strach uderza w głowę jak „Bóg niewidny Homera”.
Jednak dalej znajdujemy już – implikowane przeżyciami wojennymi – bolesne rozli-
czenia z wiarą w potęgę rozumu i harmonię świata, które wyznaczały dotychczasową
Staffowską drogę poetycką. Mamy na myśli zwłaszcza wiersz Mitologia, będący ewo-
kacją klasycyzmu tragicznego, trenem na cześć utraconej Arkadii, której pamięć
w obliczu przegranej jest tym bardziej bolesna. Ciekawe, iż zanegowane zostają oba
skrzydła śródziemnomorskie, na których opierał Staff dotąd swój spokój duchowy –
antyczne i chrześcijańskie:

Konają pola, rodzą się tylko cmentarze,
Pioruny zamieniły w gruz świątynie miasta,
[...]
Zdejmcie wędzidła świętym rumakom. Powrozem
Spętane, nie pogonią – skubiąc trawę w rowie.
Wyłupiono bogini mądre oczy sowie
I ogień na ołtarzu zgaszono nawozem.

Na drodze ciemne błoto. W niebie szara chmura.
A gościńcem skazany na żywot tułaczki,
Idzie kulawy anioł wlokąc ciężkie taczki,
W których leżą wydarte z jego skrzydeł pióra.

(Mitologia)

Niejednego może jednak dziwić, że generalnie Staffowska poezja po Oświęcimiu
nadal widzi przydatność klasycznej topiki do opisu świata, także współczesnego; że
wyraźna jest w niej dominacja regularnej wersyfikacji, strofiki, rymu, skłonność do
archaizacji (np. składnia – „Kto jest ten dziwny nieznajomy”; słowotwórstwo – „po-
wędrował aż do Etijopów”, leksyka – „niechybne wyroki”) – że w czasie wojny nie
zamilkły jego Muzy.

Przerwana droga – ku klasycyzmowi redukcyjnemu

W tomie Wiklina (1954) dochodzi do kolejnego przełamania Staffowskiego klasycy-
zmu. Ujawnia się nowa umiejętność poety: dyskursywność opierająca się na stylu ko-
lokwialnym (np. Kręgi, Rzęsa, W starym domu, Bajka, Zły pejzaż), atrofia epitetów,
peryfraz, metafor, na rzecz czasowników, krótkich zdań, elips. Pojawia się nowa
skłonność Staffa: do poetyckiej anegdoty, miniatury, epigramatu, sentencji. Wysoki ton
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ustępuje ironii, grotesce, kalamburowi (Podwaliny, Piosenka, Wiersz, Garnek, Niebo
w nocy).

Da się wszakże zauważyć pozostałości dawnego stylu. To Żywa Nike z Akropolu
z Horacjańską parafrazą: „To tylko, co martwe, nie ginie / Zaklęte w granit lub spiż”,
czy zbudowany na cytacie z Listu do Pizonów Horacego liryk o nieśmiertelności sztu-
ki, mimo jej chwilowych potknięć: Quandoque bonus dormitat Homerus (oba teksty
mają regularną klasyczną formę i górny ton).

Zastanawia fakt, że Staff nie powrócił już późniejszą twórczością do swej pławowskiej
Arkadii. Nie opisał jej upadku. Nie sięgnął też konsekwentniej po narzędzia i stylistykę
klasycyzmu tragicznego (pesymistyczno-nostalgicznego). Może jego parnasistowsko-
-renesansowa dusza wolała kolejny raz wybrać żeglugę ku pogodniejszym lądom?

Tomem Dziewięć Muz (1958) Staff wprawił krytykę tyleż w zachwyt, co w zakło-
potanie. Stary poeta pokazał oto zdolność radykalnej zmiany dykcji (czym zachwycił
młodego koryfeusza awangardy – Różewicza). Zaimponował lapidarnością, odpoety-
zowaniem wiersza na rzecz prawdy filozoficznej, uogólniającej pointy, sentencji. Dla-
tego te wiersze spełniają zarazem dwie bardzo poszukiwane w XX wieku cechy neo-
klasyczne: racjonalizm-intelektualizm oraz opanowanie-prostotę; zauważalna, a nawet
dominująca jest obecność form epigramatycznych, np.:

Mój mądry piesek
Przeżył swe krótkie życie
Nie wiedząc nawet,
Że świat jest zagadką.

(Krzywda)

(Por. Tołstoj, Mowa, Królestwo, Rób coś, Siostry syjamskie, Wiek.)

Cały ostatni tom Staffa rysuje się też jako rozrachunkowy. Ostatnim credo jest chy-
ba pierwszy wiersz tomu, Pean, będący reinterpretacją (demitologizacją) samej katego-
rii apollińskości: zmiany historyczne wymuszają modyfikację podstawowych pryncy-
piów, takich jak harmonia, dośrodkowość i wewnętrzny ład („Trudno dziwić się, że
śpiewak nie utrzyma miary”), zweryfikowanie doskonałych wzorów i prawideł („Już
nie jestem olimpijski ani franciszkański”), rozglądanie się poza obszar uniwersalnych
przedstawień i tematów („Myśli moje się krzątają w robotniczych bluzach”), spotęgo-
wanie konkretu w miejsce górności („Drzewa, chmury, rzeki, góry toż to wszystko
bogi”), otwartość na wszelkie obszary tematyczne i stylistyczne, brak „spójni kulturo-
wej” („Wszystkie bogi są prawdziwe i jest ich za mało”). Niejako dla przekory Staff
ujmuje jednak te antyklasycystyczne „herezje” w ramy klasycznego właśnie, regular-
nego dystychu, z drugiej strony celowo wbudowuje w niego dysonanse stylistyczne
(archaizm „bogi” obok kolokwializmu „diabli mnie biorą”). Uzupełnieniem tej ostat-
niej ars poetica jest satyryczny Poeta subtilis, gdzie czytamy:

Czy opiewać to dziwo daktylem,
Czy uwiecznić może anapestem.

Lecz daktyle u nas się nie rodzą,
Anapestów też jada się mało.
[...]
Ja też jestem jak zbłąkana owca
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I wciąż czekam, aż analfabeta
Da mi kawał czarnego razowca,
By odżywił się we mnie poeta.

Ten tekst, jak i fraza o robotniczych bluzach w poprzednim pokazują, że nasz poeta
nie do końca pozostał oporny na „uroki” socrealizmu.

Ale wiersz W parku stanowi zaraz zaskakującą kontrpropozycję. Oto klasycystycz-
ny park z nieruchomymi białymi posągami i drzewami „strzyżonymi w stożki”. Te
posągi – dla wielu symbol martwoty całego klasycystycznego prądu – mogłyby jak
niegdyś u Staffa, chodzić, śmiać się, snuć myśli. Ale tego nie czynią. Bo posągi „nie
mają krwi w żyłach, / Którą by w gniewie przelały / Jak ludzie”. I w tym – paradoksal-
nie – doświadczony wojną podmiot dostrzega ich zaletę, nie wywołują bowiem zła,
jakie staje się domeną człowieka. „I tak jest piękniej” – konkluduje. Parnasistowskie
„zimno uczuciowe”, hellenizm, estetyzm – paradoksalnie odzyskują u Staffa w kontek-
ście wojennych doświadczeń Apokalipsy swą pozycję jako Arkadia. Ten sam motyw
paradoksalnego zwycięstwa solidnej martwoty nad niestałym barbarzyńskim życiem
przynosi Faun: oto posąg w parku „Gra na fletni bez głowy / Co leży obok w trawie”;
a współcześni poeci „Nie chodzą do tego ogrodu, / Jak gdyby obrażeni”.

Prometeusz to utrzymana w konwencjonalnej formie wiersza sylabicznego grotesko-
wa i nieco naiwna reinterpretacyjna glosa mitu: Zeus każe uwolnić Prometeusza, lecz ten
odmawia sobie wolności: „Czy nie widzisz, jak mi z tym Kaukazem do twarzy?”.

* * *

Nazwany przez Gałczyńskiego „Apollinem polskiej poezji”, Staff stał się jeszcze za
życia ikoną poezji uniwersalnej, zdolnej uczynić z klasycyzmu nurt progresywny, sto-
jący nieustannie na straży wartości humanistycznych i europejskich, ale i otwarty na
osiągnięcia awangardy. Twórczość autora Barwy miodu, niezwykłego i wiecznie mło-
dego Matuzalema polskiej liryki, stanowi swoistą „antologię” neoklasycznych poetyk,
które Staff przejmował, weryfikował, rozwijał, od XIX-wiecznego parnasizmu po
czerpiący z dokonań awangardy klasycyzm redukcyjny. I nie miał racji Miłosz, nazy-
wając sokratejsko skromną mądrość Staffa „światem na niby”77.

3. NOWY CZARNOLAS CZY POLSKIE TUSCULUM?
(LUDWIK HIERONIM MORSTIN I JEGO PŁAWOWICE)

Ludwik Hieronim Morstin należy78 – mimo niezwykle skromnego dorobku poetyckie-
go – do najważniejszych postaci polskiego neoklasycyzmu. Jest kilka tego przyczyn:

                                                
77 Staff, niewątpliwie, był koloru miodu

I czarownice, gnomy, deszcz wiosenny
Sławił na niby dla świata na niby.

(Cz. Miłosz, Traktat poetycki, cz. I: Piękne czasy)
78 L.H. Morstin (1886–1966) to ziemianin (hrabia) ze sławnej rodziny małopolskiej. Studiował w Mo-

nachium, Lipsku, Paryżu filologię klasyczną, filozofię, psychologię. W latach 1919–1924 pracował
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● był wydawcą „Museionu”– jedynego w zasadzie79 w Polsce pisma programowo
„neoklasycznego”, nawiązującego też wprost do francuskiego Odrodzenia klasyczne-
go;

● na łamach tegoż „Museionu” przedstawił swoje – i nie tylko swoje – szkice na
temat nowego klasycyzmu (por. część II, rozdział 28);

● ze swego rodowego majątku Pławowice uczynił ośrodek życia duchowo-
-intelektualnego inspirowanego kulturą śródziemnomorską i tradycją czarnolaską;

● zorganizował dwa słynne Zjazdy Poetów („książąt poezji polskiej”), będące pró-
bą zamanifestowania wielkiej (poważnej) roli poezji w życiu zmienionego, odrodzone-
go państwa (ta tradycyjna rola poezji była, jak wydawało się organizatorowi zjazdów
znów zagrożona po 1918 roku przez indywidualizm, anarchizm, awangardyzm itp.);

● był wielkim erudytą, miłośnikiem antyku, autorem nawiązujących do klasycznej
tradycji dramatów oraz esejów, przybliżających krajobrazy, sztukę i historię Włoch
(„Kraju Latynów”, jak nazywał Italię).

Pławowice – Czarnolas XX wieku

Zofia Starowieyska-Morstinowa wspomina w swym eseju ziemię proszowską i Pła-
wowice, tak jak ongiś Kochanowski opisywał Czarnolas, a Mickiewicz Soplicowo:

Ziemia to chyba w Polsce najżyźniejsza: każde pole jest tu jak inspekt, każdy kwiat dwa razy
większy niż gdzie indziej, oziminy czarniejsze, łąki bardziej soczyste, a w czerwcu ziemia ugina
się pod skłębieniem zieloności, rodząc obficie zboże, jarzynę i chwast wszelaki. Gdy się choć
okresowo mieszkało w tej ziemi, aż lśniącej od tłustości gleby, potem wszystkie inne okolice wy-
dawały się ubogie, a ich roślinność niewydarzona i karłowata. [...] „Wśród takich to pól” stał dom
pławowski, jeden z owych neoklasycznych pałaców, którymi usiał Polskę Kubicki w początkach
XIX wieku80. Jego kolumnowy fronton wznosił się na tle pysznego parku, nie ogrodzonego i łą-
czącego się bezpośrednio z rozległymi łąkami. Nie opodal domu, jakby w sercu parku, znajdował
się staw mulisty, brudny, zarośnięty rzęsą, a jednak prześliczny i niesłychanie poetyczny. W jego
środku widniała klasyczna wysepka, po powierzchni pływały klasyczne łabędzie, a drzewa obra-
stały lustro wody tak zwartą masą, że wyglądało jak oczko kamienia umieszczonego w ścisłej
oprawie pierścionka.

Przed dom zajeżdżało się efektownym podjazdem, wznoszącym się w górę od niżej położonej
drogi, opartym na sklepionych piwnicach. Piwnice te stanowiły rodzaj szkarpy, a górą podjazd
zamykała piękna, kamienna balustrada, rzeźbiona w herbowe Morstinów Leliwy. Do obejścia
pałacowego wjeżdżało się przez bramę prawie tak wspaniałą jak w Mykenach, bo podobnie jak
tam dwa lwy, stojące na kamiennych słupach strzegły jej z obu stron81.

                                                
w polskiej służbie dyplomatycznej w Paryżu i w Rzymie. W latach 1926–1945 mieszkał wyłącznie
w Pławowicach, po 1945 roku wywłaszczony, osiadł w Zakopanem. Zmarł w Warszawie. W latach 1911–
1914 redagował w Krakowie i Paryżu, wraz z Władysławem Kościelskim, miesięcznik „Museion”. W póź-
niejszym okresie życia pracował jako kierownik literacki teatrów: w Zakopanem, Krakowie, Warszawie.

79 Wspomina się też w tym kontekście o „Lamusie” (por. cz. II).
80 Autorka wykazuje tu nadmierną skromność – pławowski pałac znacznie przewyższał rozmiarami

i przepychem inne liczne dworki klasycystyczne, bliższy był raczej warszawskiemu Belwederowi autorstwa
tegoż Kubickiego. Lwy z pławowskiego pałacu zdobią dziś wejście do Wieży Ratuszowej na krakowskim
Rynku.

81 Z. Starowieyska-Morstinowa, Zjazd poetów, w: tejże, Ci, których spotykałam, dz.cyt., s. 5–6.
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Co prawda Starowieyska-Morstinowa pisze też o słomianych strzechach chałup,
wyboistej drodze i lepkiej mazi błota, ale to nie psuje ogólnego wrażenia sielanki oraz
klasycznej Arkadii, czyni ją zaś jeszcze bliższą naturze. W innych fragmentach swej
książki autorka umacnia sielankowe skojarzenia, wspominając przyjacielskie związki
dworu ze wsią i służbą pałacową, jak i oczywiście ze szlachtą sąsiadami.

L.H. Morstin w Opowieściach o ludziach i zdarzeniach82, dokumentując pławowic-
ką genezę najlepszych tomów Staffa, zwie wprost swój majątek Arkadią, Ziemią Obie-
caną, „wiejskim Tusculum”, pokazuje logiczny związek między tym konkretnym do-
świadczeniem (zewnętrzem), a uwznioślającym je – obecnym w pałacowej bibliotece,
w umysłach goszczonych poetów, w ich pochodzeniu, nawykach, wykształceniu i za-
miłowaniach – erudycyjno-książkowym doświadczeniem wewnętrznym.

Owo „doświadczenie zewnętrzne”, rzec by można: szczególny katalizator neokla-
sycznych refleksji, składało się z następujących, pielęgnowanych przez gospodarza,
lokalnych obiektów-mitów:

● wspomniany pałac klasycystyczny, zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego:
„dom kolumnowy”, jak zwą go Morstin i Lechoń,

● wspaniały park pławowski,
● stary kilkusetletni dąb, pod którym zakopane miały być polskie korony wywie-

zione z Wawelu w czasie insurekcji Kościuszkowskiej (jądro miejscowej patriotycznej
legendy), a który w czasie zjazdów, jak i bardziej kameralnych wizyt „grał rolę” lipy
czarnoleskiej,

● stary tulipanowiec (ponoć jedyny taki w Polsce), który potem ścięto, być może na
klepki do beczek, „jak lipę czarnoleską”,

● parkowa kaplica drewniana przypominająca Mickiewiczowską cerkiewkę.
Niezwykłość ziemi proszowskiej, „najpiękniejszej z polskich ziem” ma w pismach

Morstina wielki wymiar historyczno-kulturowy i archetypiczny.
I tak: „rywalizować by z nią mogła jedynie szklana Umbria, słodycz pejzażu fran-

ciszkańskiego”83.
Obszar między Wisłą a Nidą jest też – jak dowodzi Morstin – ważną „ziemią pol-

skiego Renesansu”84. W Proszowicach urodził się Stańczyk, w Proszowicach był za-
mek królewski, stąd Zygmunt Stary wyjeżdżał na koronację, tu Zygmunt August za-
trzymał się, wioząc zwłoki Barbary Radziwiłłówny do Wilna, do Piekar uciekł Samuel
Zborowski; stąd pochodziła też wydra pana Paska oraz koń, na którym Jagiełło poje-
chał pod Grunwald. Bona zachwycała się widokiem góry Koniuszy, zwąc ją „Monte
Cavallo”. Fakty ważne oraz... anegdotyczne.

Są tam też świetne zabytki: kościół w Kościelcu, klasztor w Hebdowie, no i oczy-
wiście sam pałac Morstinów. Tu Adolf Dygasiński „święcił swoje gody z polską przy-
rodą”; podobnie Reymont, którego Morstin wwiózł w ziemię proszowską osobiście.

Natchnienia i spokoju szukało w tej Arkadii wielu innych jeszcze artystów, Morstin
wymienia więc malarzy Malczewskiego i Czajkowskiego, pisarza Iwaszkiewicza, no
i oczywiście samego Staffa.

                                                
82 L.H. Morstin, Opowieści o ludziach i zdarzeniach, Warszawa 1966.
83 Tamże, s. 8.
84 Tamże, s. 15.
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Trudno oprzeć się skojarzeniu, iż Morstin neoklasyk, wyraźnie idealizuje, stylizuje
Pławowice na polskie Tusculum, a może i jakiś polski Helikon, gdzie ogród muz –
Museion – stał się pławowskim parkiem, gdzie spacerują i tworzą goście obu zjazdów,
z których zrodzić się miała „republika poetów”, cech artystów kierujących się troską
o przyszłość ojczyzny i sztuki?

Najbardziej znanym – obok tekstów samego Morstina i Starowieyskiej-
-Morstinowej – wspomnieniem poetyckich zjazdów oraz samych Pławowic jest frag-
ment Książki moich wspomnień Iwaszkiewicza (rozdział Poeci). Ów jeden z najbar-
dziej cenionych przez pana domu „obywateli republiki poetów” dokonuje oto po latach
serdeczno-kpiarskiej demitologizacji słynnych imprez: „Niezwykły miał pomysł kiedyś
Ludwik Hieronim Morstin, urządzając u siebie na wsi w przepięknym Proszowskiem
«zjazdy poetów». Więcej tam było picia niż poezji, żartów niż deklamacji. Ale każdy
wyjeżdżał z Pławowic jak po ważnym przeżyciu”85. O klasycyzmie, o Kochanowskim
– ni słowa. Iwaszkiewicz nonszalancko i niesprawiedliwie dezawuuje też w jednym
akapicie, „hurtem” i z perspektywy czasu, wszystkie powstałe w pławowskiej atmosfe-
rze utwory, jako chyba – to nasze porównanie – swoisty czar nocy letniej. Jednak na
koniec swego wspomnienia autor Powrotu do Europy uderza w ciepło-nostalgiczny
ton, nawiązując do bliskiego mu toposu ocalenia przez sztukę i tradycję:

Tuwim, Lechoń, Słonimski, Staff, Wierzyński, Iwaszkiewicz, Zegadłowicz, Horzyca, zebrani
pod kasztanem pławowickim – mianowanym lipą honoris causa – przez parę dni upijali się nie
tylko miodem, ale i nektarem Muz, który im tłumaczył, wyjaśniał i rehabilitował ich własne ist-
nienie86.

Pławowice, te prawdziwe, jak i te rozmaicie upiększane, retuszowane przez ich pa-
na oraz jego gości, niewątpliwie są skarbnicą kulturowych kodów, samym tekstem
kultury (okr. Balbusa), gotową nieomal rekwizytornią neoklasycyzmu narodowego.

Zasłużenie awansują więc do roli kolejnego Czarnolasu, Puławskiej Arkadii, Niebo-
rowa.

Morstin i Staff żyją w pławowskiej Arkadii w harmonii z przyrodą i mieszkańcami
wsi okolicznych; spacerując, dyskutują o pryncypiach poetyckich, tłumaczą klasyków,
piszą na kamieniach inskrypcje w stylu rzymskim, wsłuchują się w muzykę stawów,
pewne ścieżki czy miejsca z upodobaniem nazywając z włoska czy łacińska, np. Via
del Tradimento to ścieżka, którą uciekł ulubiony pies Staffa. Notabene owa nadmierna
teatralizacja czy sakralizacja klasycystycznego sztafażu jest nieco sztuczna i przesadna,
zadaje się przeczyć samym zamierzeniom (deklarowanym choćby w „Museionie”)
stworzenia klasycyzmu nowoczesnego, klasycystycznego odrodzenia, pomostu między
epokami; budzi raczej nieodparte skojarzenie z malarstwem Pousine’a..., no i oczywi-
ście parnasizmem.

Rzeczpospolita poetów

W czerwcu 1928 roku odbył się pierwszy Zjazd Poetów w Pławowicach, zorganizowa-
ny przez Morstina. Obok gospodarza, jego żony, siostry (Marii Morstin-Górskiej)

                                                
85 J. Iwaszkiewicz, Poeci, w: tegoż, Książka moich wspomnień, Kraków–Wrocław 1983, s. 312.
86 Tamże.
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udział w nim wzięli: Leopold Staff, Emil Zegadłowicz, Julian Tuwim, Maria Pawli-
kowska, Józef Wittlin, Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Paul
Cazin.

W czerwcu 1929 roku miał miejsce drugi Zjazd, w którym (obok gospodarzy
i Marii Morstin-Górskiej) uczestniczyli: Leopold Staff, Julian Tuwim, Emil Zegadło-
wicz, Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz z żoną, Maria Pawlikow-
ska, Ferdynand Goetel, Wilam Horzyca, Antoni Szantroch.

Na zjazdach obradowano, recytowano, uchwalono założenie „cechu poetów”, nade
wszystko zaś czerpano natchnienie z niezwykłego miejsca i otaczającej go natury87.
Pławowice wywarły wpływ – jako neoklasyczny katalizator – na twórczość Staffa, ale
też i na Tuwima, Lechonia, Pawlikowską-Jasnorzewską, Iwaszkiewicza.

Po upadku powstania warszawskiego i pobycie w obozie w Pruszkowie Staff, naj-
większy neoklasyk spośród wszystkich „cechowiczów” Morstina, spędza w Pławowi-
cach ostatni okres wojny i początek tworzenia się Polski Ludowej (listopad 1944–
–marzec 1946). W 1945 roku w piwnicach pławowskiego dworu Morstin i Staff razem
nasłuchiwali wystrzałów nadchodzącej Armii Czerwonej. To tu przygotował Staff swój
pierwszy powojenny tom – Martwą pogodę. Po trudnej zimie 1945/194688 Staffowie
przenoszą się do pobliskiego Krakowa (na ul. Szopena 14/16). W tym okresie pałac
zostaje upaństwowiony, tj. przekształcony formalnie na Dom Wypoczynkowy Litera-
tów (wywłaszczony Morstin przenosi się do Zakopanego).

Śmierć wkracza nagle do pławowskiej Arkadii poetów niczym do ogrodów Poussi-
ne’a na głośnym obrazie (Et in Arcadia ego). Gmach popada w ruinę, oddawany
w coraz to inne, ale zawsze państwowo-socjalistyczne ręce. Jeszcze w latach siedem-
dziesiątych mieszkanka nowych już, bo PRL-owskich Pławowic, wioski bardziej zabi-
tej przysłowiowymi deskami niż przed wojną, opowiada piszącemu te słowa o opra-
wionych w skórę księgach pochodzących z pałacowej biblioteki, z których, rzucając je
w błoto, czyniono tuż po wojnie „chodnik”, ułatwiający przemieszczanie się suchą
stopą do krótko funkcjonującego w pałacu przedszkola...

Dziś budowla jest już bardziej malowniczą ruiną niż domem, a park, choć ogrodzo-
ny solidnym murem, przypomina ugór. A jednak – a może dlatego właśnie – wciąż
budzą w nas one archetyp „wiecznego Rzymu”, tak jak wiersze Morstina i Staffa
wchodzą w intertekstualne relacje ze słynnym prawzorcem du Bellaya czy Szarzyń-
skiego.

To miasto, świat zwalczywszy, i siebie zwalczyło,
By nic niezwalczonego od niego nie było.
Dziś w Rzymie zwyciężonym Rzym niezwyciężony
(to jest ciało w swym cieniu) leży pogrzebiony.

(Mikołaj Sęp Szarzyński, Epitafium Rzymowi)

                                                
87 O zjazdach por.: J. Iwaszkiewicz, Wiec poetów, „Wiadomości Literackie” 1928, nr 27.
88 Irena Maciejewska, pisząc o tym okresie, wspomina – nie wiadomo za kim – iż w Pławowicach do-

kuczało wówczas nie tylko zimno i odcięcie od świata, ale odwiedziny grasujących w okolicy band (party-
zantów?), które zabrały Staffom ostatnie ocalone z Warszawy rzeczy (tejże, Leopold Staff. Warszawski
okres twórczości, dz.cyt., s. 363).
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Wsłuchany w rytm łacińskich wierszy

Twórczość Ludwika Hieronima Morstina to z perspektywy czasu przede wszystkim
wiele znakomitych tłumaczeń Sofoklesa, Horacego, Wergiliusza, Calderona, Lopego
De Vegi; to dramaty o tematyce głównie antycznej lub historycznej: Tetralogia antycz-
na (Panteja. Dramat grecki, Obrona Ksantypy, Penelopa, Kleopatra)89, Zakon krzyżo-
wy, Przygoda florencka, Rzeczpospolita poetów, Polacy nie gęsi, a także powieść Kłos
panny (o Koperniku). Wydał też Morstin zbiór trawestacji mitów greckich Przędziwo
Arachne oraz eseje: W kraju Latynów, Z niejednej szuflady, Dziwy kultury antycznej,
i wspomnienia Opowieści o ludziach i zdarzeniach.

Dorobek liryczny Morstina stanowi zaledwie jeden dojrzały tom – Radość i frasu-
nek (1930, Warszawa). Zawiera on 22 wiersze. Znajdujemy tu refleksje z Włoch, na-
śladowania Horacego, wiersze patriotyczno-okolicznościowe, jak Dwór w Rogowie,
elegie (Pogrzeb Stefana Żeromskiego, Króle-Duchy), dwa wiersze do przyjaciół,
a także utrzymane w romantyczno-neoklasycznym sztafażu erotyki: Sielanka, Noc,
Południe, Godziny miłości. W tych ostatnich sielankowo-romantyczna sceneria inkru-
stowana jest raz po raz porównywaniem kochanki do Izoldy, Klio, do „kochanek ryce-
rzy, maurów”, do Nauzykai, sam zaś podmiot porównuje się do Odysa.

Obecne są w tomie wiersze wspomnieniowo-kulturowe, bogate w cytaty, aluzje,
nazwy geograficzne, postaci historyczne i mityczne, np. ciekawy utwór Aeroplanem na
Korsykę, służący wydobyciu historiozoficznych aspektów z mitu Napoleona za po-
średnictwem dwóch toposów – Cezara i Sfinksa:

Wyspa z jego kołyską, czy też wyspa z jego trumną?
Historii wieczny palec napis dziejów z grobów ściera,
Ląd czynów heroicznych morze falą zlewa szumną,
runął cezar, z popiołów wstała postać bohatera.

Cóż, nawet w utworze Jesień ta pora roku nazwana jest „wyrokiem Baltazara”,
a w Zachodzie „słońce umiera / jak złoty cezar w purpurowym kasku”. Astronomia to
popis erudyty – znawcy konstelacji, gwiazd i planet. Także mały cykl sielanek, jak
Radość życia, wykazuje typowe dla Morstina rozdarcie między parnasistowską kon-
wencją a próbą wszczepiania w obraz pewnych elementów rodzimych, proszowskich
czy nawet środków właściwych dla naturalizmu bądź ekspresjonizmu:

wiosna na polach się jurni
w rosie porannej kąpie piękność naga!

Potrzeba zachowania ciągłości tradycji i utożsamienia Polski z jej śródziemnomor-
skimi korzeniami stały się tematem najsłynniejszego, programowego wiersza Morstina,
a zarazem jednej z najważniejszych w naszej liryce manifestacji neoklasycznej nostal-
gii, Ody na cześć kultury łacińskiej, który to utwór zacytujemy w całości:

Przyszłaś tu z kraju, gdzie lśni w blaskach słońca
strumień Tybrowy i gród Palatyński,
żarem miłości i wina gorąca,
jasna poezjo kultury łacińskiej.

                                                
89 Na temat dramatów Morstina por.: S. Stabryła, Antyczne dramaty Ludwika Hieronima Morstina,

„Meander” 1966, nr 9.
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Od Wzgórz Toskańskich, które dziś rozgwarza
tak jako dawniej podszept muz szalonych,
od piękna ruin, od bogów cmentarza
promieniowała twa moc w nasze strony.

Jeszcze w pamięci mam krakowskie gody,
gdy Włoszkę witał król stary i nudny,
ambrozją polskie zapachniały miody,
pienisty nektar czerpano u studni.

W Epithalamium nasz poeta śpiewał,
że lód odtaje w jej urody blaskach,
w zimie zielenią pokryją się drzewa,
spadnie na ziemię święta niebios łaska.

Niech wargi nasze wino oszkarłatni,
niech upojenia mgła przesłoni oczy,
wawelski zamku, Akropol twój bratni
w ruinę upadł i do morza skoczył.

Przylądek Sunium już na falach zasnął,
w błękitnych dymach brzegi śpią wiślane,
ostatnie zorze na gór szczytach gasną,
marzenie moje zbudzi się nad ranem.

Śródziemnomorskie wiatry ku nam wieją,
kwitną akacje kwiatem brzoskwiniowym,
zaróżowiły się serca nadzieją,
język się plącze w takt italskiej mowy.

Horacjuszowski spokój w serce spływa,
kiedy dojrzałe widzę w łanie żyto,
na każdą dziewkę, co idzie od żniwa,
wołam Kameno albo Margherito!

Wiecznie liliowe wzgórza Apeninów,
jakże wy blisko mojej wsi rodzinnej,
niebo przybrało kolor seledynu,
w powietrzu ogień miłości, smak winny.

W wieńcach bławatu, czerwonego maku,
usiadły bogi idące z daleka,
i pieśń łacińską z drewnianych czerpaków
leją na ziemię jak świeży zdrój mleka.

Na darni miękkiej, soczystej, zielonej
stado jałowic tłustych się wypasa,
chodzą po łąkach córy Helikonu,
we krwi narodu jest Latynów rasa,

więc longobardzkie śmiejcie się równiny
i wdzięcz się do nas Bogiem, Umbrio szklanna,
bo rytm italskich wierszy nie zaginął,
lecz trysnął w niebo pieśnią jak fontanna!
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Zgodnie z poetyką gatunku autor koncentruje się na celu pochwalno-panegiry-
cznym wyznaczonym już w tytule. Dla jego realizacji używa retorycznej tonacji, się-
gając do dwojakiego rodzaju argumentów. Z jednej strony przywołuje i idealizuje samą
kolebkę środziemnomorskiej kultury. Wychwala więc italskie krajobrazy, wieczność
sztuki Horacego, dobroczynną moc wina. Nawet obraz ruin nie burzy nastroju radości
i miłości; ruiny są jak u parnasistów – „piękne”, splatają się w harmonii z resztą po-
godnych mitów. Także „longobardzkie równiny” (odwołanie do sprawstwa upadku
Rzymu) otrzymują nakaz radosnej harmonii: „więc [...] śmiejcie się”. W katalog zna-
ków tytułowej kultury łacińskiej wpisany też zostaje w ostatniej strofie sam Bóg chrze-
ścijański. Z drugiej strony poeta ukazuje wielorakość dobroczynnych wpływów kultury
śródziemnomorskiej na kulturę nad Wisłą. W tym sensie oda Morstina jest ciągiem
dowodów na istnienie uniwersalnego i ponadczasowego „wspólnego świata”, w któ-
rym nawet stosunkowo „niskie” czy wręcz pospolite nadwiślańskie rekwizyty mają
wpisane w siebie wysokie, tj. „łacińskie” idee, które stanowią ich rację bytu tu i teraz.
Dominującym środkiem artystycznym jest oczywiście przesadnia. A zatem polski król
jest ceniony ze względu na fakt posiadania włoskiej żony, miody pachną ambrozją,
Wawel to brat Akropolu, krowy to córy Helikonu, chłopki noszą sielankowe imiona,
akacja ma kwiat brzoskwiniowy, łacińska poezja leje się z drewnianych czerpaków
zamiast mleka bądź wraz z nim. Poeta nie widzi niczego złego w tym, iż utożsamiając
rodzime zjawiska z „łacińskimi” antenatami, pozbawia te pierwsze indywidualnej
wartości, kolorytu. Najważniejsze jest to, że stanowią nieomal namacalny dowód na
wieczność archetypów. Świat przeszły doskonale mieści się w teraźniejszym, jest nim
niezależnie od szerokości geograficznej. Ów etos ostentacyjnej tożsamości wzmocnio-
ny jest dodatkowo poprzez stylistykę naśladowczą: utwór jest ponowieniem stylu ód
starożytnych i klasycystycznych (w sensie poetyki Boileau), poeta zaś nie zostawia
nawet cienia wątpliwości co do współczesnej trwałości i wiarygodności takiej stylisty-
ki: „bo rytm łacińskich wierszy nie zaginął”.

Intryguje utwór Lud Chrystusowy, w którym po scence ilustrującej obłudę religijną
okazywaną przez bogatych wobec Boga i biedaków pojawia się program etyczno-
-religijny, odbiegający znacząco od neoklasycznego punktu widzenia:

Mieć pokorę Franciszka, dumę pana z Manszy,
Chrystusową pogardę cnoty, miłość ludzi,
przed ideą wybiegać w godzinie najrańszej
i słońcem tylko słońcem lwy uśpione budzić.

Do „dziwnych” z dzisiejszego punktu widzenia zaliczyć należy wiersz okoliczno-
ściowy Italia fascista, który zrazu wydaje się być słuszną obroną tradycji przed barba-
rzyństwem faszystów i futurystów, chcących jak wiadomo „zburzyć muzea, spalić
biblioteki”:

Widziałem kilka strzaskanych filarów
i z faszystowskiej płonącej pochodni
dym co w niebiosa szafirowe dymi
i jak się rozparł na tronie cezarów
twój Mussolini.
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Zakończenie ma jednak zgoła inną, aprobującą wydarzenia we Włoszech wymowę,
dalekie też jest od klasycznego dystansu, nakazu obrony harmonii, umiaru, kultywo-
wania więzi pokoleń:

A że z tych jestem, którzy się weselą
na widok władców i triumfatorów,
którzy przed mocą w podziwie uklękną,
witam w was żywych życia wieczne piękno,
choć nie radością jeszcze, lecz nadzieją.
A niech umarłym głos uwięźnie w krtani,
każde ich słowo jest jak jęk upiora

Jeśli idzie o wersyfikację i metrum, tomik Morstina jest utrzymany w konwencji
wiersza sylabotonicznego (13-, 11-, 9-zgłoskowiec), o regularnej strofice (przeważają
kwartyny, rzadkie są wiersze stychiczne), rymie żeńskim, starannej, rozbudowanej
składni, wyważonej i niezbyt oryginalnej metaforyce, bogactwie tropów kulturowych,
ale raczej służących opisowi świata zewnętrznego i uczuć niż jakiejś głębszej uniwer-
salnej refleksji, reinterpretacji, demitologizacji.

Reasumując, Morstin bliższy jest chyba parnasizmu niż jakiegoś nowoczesnego neo-
klasycyzmu, co sugerowałyby teksty programowe pomieszczone w jego „Museionie”.

Podobnego zdania był też Ryszard Przybylski, nisko ceniący realizacje Morstina
i innych przedstawicieli „Museionu”. Zarzuca im „traktowanie tradycji jako śmietnika
kultury, absolutną rezygnację z wyboru wartości poetyckich”. Przybylski twierdzi też,
że Morstin zbyt pochopnie mianował różnych poetów (i siebie) „klasykami”, tylko za
sam „zmysł harmonii” oraz „jasność”90.

O liryce Morstina można mówić w kontekście estetyki tożsamości (por. typologia
Balbusa) łączonej z neoklasycyzmem narodowym (Arkadia natury swojskiego krajo-
brazu, ale i naśladowaniem rodzimych mistrzów – archetypiczna kontynuacja Czarno-
lasu, Arkadii puławskiej i nieborowskiej, także renesansowego smaku oraz stylu ży-
cia). Oczywistość tych nawiązań sprawia, że słuszny staje się w stosunku do tego auto-
ra zarzut stosowany niejednokrotnie wobec klasycystów: świat poetycki Pławowic
oferuje klasycyzm zawężony, zamknięty na zmiany dokonujące się wokół. Pałac, jego
mieszkańcy, jak i cała ukazana natura są obiektami alienacji, podobnej do praktyki
twórców postanisławowskich – „zamknięcia się” w polskiej zagrodzie – i mogącej
nawet budzić bezpośrednie skojarzenia z Ziemiaństwem polskim. Znacznie bogatsze,
twórcze w sensie działań dla utrwalania klasycznej tradycji, ale i ukazywania tkwią-
cych w niej ciągle możliwości rozwojowych są dramaty oraz eseje Morstina. Właśnie
jako dramaturg reinterpretujący tak antyczne, jak i polskie (renesansowe) mity wszedł
do historii polskiej sceny. Także jego pełne erudycji, ale i osobistej, nierzadko pełnej
dowcipu refleksji eseje historyczne i artystyczne dają mu miejsce obok największych
literackich eksploratorów tradycji i historii, takich jak Iwaszkiewicz, Herbert czy Ja-
strun.

                                                
90 R. Przybylski, To jest klasycyzm, dz.cyt., s. 205.
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4. INNI POECI KRĘGU „MUSEIONU” (WŁADYSŁAW KOŚCIELSKI,
EDWARD LESZCZYŃSKI)

Władysław Kościelski

Współzałożyciel i redaktor „Museionu”, Władysław Kościelski, znany jest dziś przede
wszystkim jako tłumacz Fausta Goethego i Stanc Moréasa, a także zasłużony dla pol-
skiej kultury edytor i mecenas91.

Jakkolwiek jego dorobek poetycki sprowadza się do dwóch zaledwie tomów, został
stosunkowo wysoko oceniony przez Juliana Krzyżanowskiego w jego Neoromantyzmie
polskim. Badacz podkreśla „wstrzemięźliwą surowość” służącą opanowaniu „neoro-
mantycznych niepokojów” i „poczucia niemocy”, mówi też o umiłowaniu przez poetę
„klasycznego piękna”92.

Czytając dziś tomiki Kościelskiego zwracamy przede wszystkim uwagę na różno-
rodność tematyki i niekonsekwencje stylistyczne. Zbiór U brzegu ciszy zawiera cały
ładunek młodopolskich tonów. Refleksyjne utwory, regularnie ukształtowane w pieśni,
sonety i tercyny pełne są tęsknot, konań, snujących się cieni, suchych liści, modlitw
o wsparcie do Boga. Zapewne z uwagi na cykl Pieśni autor biogramu Kościelskiego
w Polskim słowniku biograficznym, Andrzej Biernacki, nazywa cały zbiór przesadnie
„reminiscencjami Kochanowskiego”93. Z drugiej strony pojawiają się tendencje klasy-
cystyczne – sprzymierzone z wątkami miłosnymi – jako antidotum na egzystencjalne
udręki, ale też sposób wyzwolenia od bluszczowej młodopolskiej metaforyki. Decy-
dująca zmiana dokonuje się w cyklu Fragmenty. To tu rozwija się typowy dla twórczo-
ści neoparnasistowskiej motyw pielgrzymowania do helleńskiego (w wypadku polskim
także szerzej – zachodnioeuropejskiego) świata historii i kultury w poszukiwaniu toż-
samości oraz recept na życie. Wiersze podróżne przeplatają się wszakże z miłosnymi,
z których domyślamy się istnienia darzonej uczuciem towarzyszki tych peregrynacji.
Szczególnie udana wydaje się III część Fragmentów, gdzie antykizacja świata dotyka
też bezpośrednio bohaterów wiersza i ich uczuć, nie jest czystą abstrakcją:

Staliśmy wsparci o rzymski grobowiec
na Appijskiej drodze.
Owionął nas dech czasów,
wiejący
przez morze traw,
gdzie z dala,
niby szczątki Niezwyciężonej Armady,

                                                
91 Urodzony w roku 1886 w Warszawie w zamożnej ziemiańskiej rodzinie, studiował historię sztuki

w Monachium. Współzałożyciel i sponsor „Museionu” (1911). Ufundował Polską Bibliotekę w Monachium
(wydawnictwo). Po I wojnie światowej założył Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska w Bydgoszczy
(wydający zarówno dzieła współczesne, jak i klasykę). Tłumacz poetów francuskich, szczególnie
J. Moréasa, którego twórczość rozpropagował poprzez „Museion”. Przełożył na polski i wydał Fausta cz. 1
(1926). Zmarł w 1933 roku. Jego dorobek poetycki ogranicza się do dwóch tomów: U brzegu ciszy (1919)
oraz Tercyny (1933, pośmiertnie).

92 J. Krzyżanowski, Neoromantyzm polski, dz.cyt., s. 137–138.
93 Polski Słownik Biograficzny (PBS), t. XIV, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 427.
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płynęły długim szeregiem
łuki akweduktów.
[...]
Byłaś mi w owej chwili,
niby ta bierna amfora,
którą kapłani pełnią
wonnymi olejami
na cześć i upodobanie
Bogini.

A ciało moje pozostało,
jako ten rzymski grobowiec
– pusty i bezimienny.

Cykl Certosa di Pavia to cztery sonety (Quattrocento, Lavabo Liliae in Agro, Me-
mento mori) będące hymnem na cześć dawnej architektury, sztuki, duchowości. Pod-
miot zwraca się już na wstępie do idei Renesansu:

Duch twój niech płynie ponad Cristophora
grobnemi rzeźby, ponad freski wonie,
czysty jak hostia w blade wzięta dłonie,
wonna jak grecka w świątyni amfora.

(Quattrocento)

Tom Tercyny (80 liryków) wskazuje na drugie możliwe źródło harmonii i ukojenia.
To Bóg i tradycja chrześcijańska94. Utrzymane w tonacji religijno-refleksyjnej utwory
stanowią ostentacyjne nawiązanie do tercyny dantejskiej, jak i do myśli autora Boskiej
Komedii. Charakterystyczne, że Kościelski chętnie sięga też w paru tercynach do an-
tycznego mitu, służącego udramatyzowaniu, jak i uogólnieniu przeżywanych przez
podmiot stanów duchowych (np. Amazonki w tercynie VIII, Parki w tercynie IX, „ja-
sna helleńska epoka” w tercynie X).

Skromna ilościowo i nierówna twórczość Kościelskiego wskazuje wszakże udatnie
szlak, na jaki wkroczył polski klasycyzm w XX wieku.

Edward Leszczyński

Choć zaliczany do poetyckiej grupy „Museionu”, Edward Leszczyński95 nie rozwinął
w znaczącym stopniu poetyki, którą można by uznać za neoklasyczną. Nie zdołał też
zbliżyć się do Skamandra, którego poezję i działalność podziwiał. W jego pięciu tomi-
kach panuje estetyczny i tematyczny chaos: młodopolsko-impresjonistyczne nastroje,
postromantyczne ballady o rycerzach, elfach i królach, nawiązania do historii Polski
i jej legend, elegie kojarzące się z Rilkem, liryka refleksyjna w dość banalnym wyda-
niu, „poezja modrzewiowych dworków” (okr. A. Biernackiego). Ten współtwórca

                                                
94 Por. T. Sinko, Poezja tęsknoty do zaświata. Różaniec liryki religijnej Władysława Kościelskiego,

„Kurier Literacko-Naukowy” 1927, nr 53; K.W. Zawodziński, Tercyny, „Nowa Książka” 1934, nr 9.
95 Urodzony w 1880 roku w Przemyślu, doktor filozofii (UJ), krytyk literacki, poeta, dramaturg. Wydał

tomy poezji: Poezje (1901), Płomień ofiarny (1907), Wiosenne niebo (1910), Ballady i pieśni (1916), Ra-
dość samotna (1923, wyd. pośmiertne). Zmarł w 1921 roku w Krakowie.
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„Zielonego Balonika” największe chyba uznanie zdobył jako krytyk literacki (szkice
zebrane w tomie Harmonia słowa) oraz autor popularnego na początku wieku widowi-
ska Konik zwierzyniecki. Będąc schyłkowym reprezentantem Młodej Polski, Leszczyń-
ski poszukiwał nowego głosu. Przyjaciel poety i autor wstępu do pośmiertnego wyboru
Leszczyńskiego Radość samotna, Adam Grzymała-Siedlecki, stwierdził, iż poeta
„umiał spleść w jakąś swoistą mu całość wyrazu intelektualnego” swoje „dwie uko-
chane dziedziny: emocję poetycką i myślenie ścisłe”96. Trudno się z tym zgodzić.
Z tomów przebija ogromny eklektyzm, bezład poszukiwań i raczej brak dysycypliny
słowa. Z klasycyzmem łączy Leszczyńskiego przede wszystkim otwarcie na tematykę
historyczną, kulturalną, słowiańską, filozoficzną. Do nielicznych utworów Leszczyń-
skiego bliskich klasycyzmowi należy Pieśń do Dionizosa (BiP), reinterpretacja mitu
boga, który przedstawia się podmiotowi i czytelnikom jako orędownik i obrońca po-
krzywdzonych, odrzuconych, lękających się śmierci:

Przymierze mej chwały nikogo nie zwiodło –
a oto raz jeszcze zwycięży me godło –
niewoli, ciemnoty rozpęknie się szaniec
i wszystko, co żyje, mieć będzie swój taniec
weselny po latach,
swój taniec po kwiatach,
swój odwet po stratach,
swój tryumf w zaświatach –
swój taniec tem władny, tem piękny i silny,
że śmierci niepomny, ostatni, mogilny...
– Tułacze, nędzarze, kaleki pokraczne!
zwycięstwo wam głoszę – hej, szczęście rozpaczne.

Wiersz ten należy też chyba czytać jako odpowiedź poety na jego osobiste poczucie
osamotnienia i niedocenienia.

Warto podkreślić, iż Leszczyński zaskakuje zdecydowanym stosowaniem wiersza
nieregularnego, nierymowanego, a nawet zapisu wersów od małej litery, co w owych
latach było raczej przejawem awangardyzmu.

* * *

Spośród grupy poetów stanowiących krąg „Museionu” najistotniejszy i niekwestiono-
wany wkład w rozwój prądu neoklasycznego wnoszą Staff i Morstin (przy zachowaniu
świadomości całej nieproporcjonalności ilościowej oraz jakościowej ich dorobków).
Nie wolno wszakże zapominać o kolejnych dwu wyżej omówionych autorach, może
nie imponujących poetyckim dorobkiem, ale siłą zaangażowania w „polskie odrodze-
nie klasyczne”.

                                                
96 A. Grzymała-Siedlecki, Wstęp, w: E. Leszczyński, Radość samotna, Warszawa 1923, s. 9.
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5. ZAPOMNIANY POSTPARNASISTA (STANISŁAW MIŁASZEWSKI)

Do „prób polskiego neoklasycyzmu” (jak określił to Kazimierz Czachowski) zaliczyć
należy tom Stanisława Miłaszewskiego Gest wewnętrzny. Ów debiut pisarza znanego
przede wszystkim jako dramaturg i działacz kultury97, pokazuje ciekawe, ale niestety,
niekontynuowane, możliwości autora. Osobne miejsce w literaturze zapewniło Miła-
szewskiemu tłumaczenie – głównie dla „Museionu” – poezji Moréasa z okresu neokla-
sycznego. Autor Stanc wywarł też znaczący wpływ na rozwój oryginalnej twórczości
tłumacza. Jak wspomina Miłaszewski, przekładał on Moréasa, mieszkając (razem
z Antonim Potockim) w dworku Rydla w Bronowicach: „Prócz tego lubowaliśmy się
podówczas w Moréasie, którego Stance tłumaczyłem właśnie”. Owo „lubowanie” to
czytanie na głos, deklamowanie na spacerach. Na Miłaszewskiego działał zwłaszcza,
jak wspomina, „klasyczny spokój” francuskiego poety98.

* * *

Tom Gest wewnętrzny, zdominowany przez regularną kwartynę oraz sonet, zawiera
w większości lirykę opisową, ukazującą świat jako subtelną tajemnicę. Zachody słoń-
ca, parki, ogrody, bulwary, ale i korty oraz słupy telegraficzne dają asumpt do zaska-
kującej nieraz, intelektualnie wyrafinowanej, zwięzłej refleksji, jak w sonecie Podwó-
rze:

Podwórze – do głębokiej tak podobne studni,
zwartym murem oficyn od świata odcięte,
gdzie snują się mieszkańcy ubodzy i brudni,
mistycznym czarem zaćmi wnętrza kaplic święte

Myliłby się wszakże ten, kto widziałby w Miłaszewskim li tylko prekursora „po-
etyki codzienności”, rozwiniętej np. przez Skamandra (acz jest to samo w sobie cieka-
we zagadninie). Dominantę tomu stanowią bowiem znakomite utwory podejmujące
tematykę parnasistowską. Noc w Rzymie oraz Kopia bogini realizują antytezę „wczo-
raj–dziś” za pomocą chwytu ożywienia klasycznych posągów. Spiżowe rzymskie sta-
tuy schodzą nocą ze swych kolumn, by wspólnie radzić, ubolewać nad upadłą współ-
czesnością ich miasta, które „wychyla sztucznych podniet czaszę”, oraz nad duchową
posturą ludzi – „niewiernych Tomaszów”, zanurzających palce w swych własnych
ranach (Noc w Rzymie). Znakomity koncept prezentuje Kopia bogini. „Przecudna sta-
tua” stoi w polskim parku wystawiona na rozmaite profanacje i dewastacje ze strony
nawiedzającego park społeczeństwa („odwieczni barbarzyńcy czy współczesne cha-
my”). Charakterystyczny dla parnasizmu mit „zmierzchu bogów” zyskuje więc cieka-
wą uwspółcześniającą demitologizację, stanowiącą zarazem wielką metaforę zmateria-
lizowanego, wulgarnego, nie znającego piękna „dziś”. Postawiona w ekstremalnej
                                                

97 Urodzony w 1886 roku w Warszawie, pisarz, krytyk, tłumacz, kierownik literacki teatrów warszaw-
skich, urzędnik MKiS, senator RP. Studiował na UJ (filozofię, historię, literaturę), a także w Monachium,
Paryżu i Rzymie. Wydał tom poezji Gest wewnętrzny (1911), jest autorem szeregu popularnych w Dwu-
dziestoleciu dramatów (jak choćby Piękne Polki, 1931) i przekładów klasycznych utworów dramaturgii
światowej. Zginął wraz z żoną Wandą w powstaniu warszawskim (10 VIII 1944).

98 S. Miłaszewski, Wspominamy, Poznań–Warszawa–Wilno–Lublin 1939, s. 28–29.
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sytuacji statua zwycięża stoicyzmem, pogodą ducha, które to ideały wyznawali jej
twórcy:

Na wszystkie owe dzienne i wieczorne sprawy
swego państwa, pogodnie spogląda statua,
chyląc głowę bogini, jak cisza łaskawej,
ku piersiom, które siatka pajęcza zasnuła.

Przed obrazem (Domenico Zampieri, Gal. Borghese) to ciekawa neoklasyczna re-
interpretacja dzieła plastycznego: podmiot wchodzi w świat przedstawiony obrazu,
rekonstruuje psychikę postaci, wreszcie uczestniczy w zaimprowizowanej akcji, do
której udaje mu się wciągnąć nawet samego malarza. Jeszcze bardziej zaskakuje Ma-
drygał, ogólnie nawiązujący do konwencji malarstwa Watteau, a zarazem do klasycy-
stycznych gatunków muzycznych; daje wrażenie synestezji, mającej symbolizować
wyzwalającą optymistyczną moc sztuki czasu Króla-Słońce.

Równie ciekawą częścią tomu jest cykl Shakespeare, będący reinterpretacją mitów
wielkich postaci literackich oraz mitu ich autora. Tworzą go wiersze: Szekspir, O Lau-
renty, Hamlet, Desdemona, Błazen Leara, Królowa Małgorzata, Sir John Falstaff, ***
(Mistrzu...). Miłaszewski próbuje pointować lirycznymi środkami charaktery postaci
oraz uniwersalizować niesione przez nie przesłania, jak np. w tym wierszu o Hamlecie:

Miłość, prawość – w głąb fałszu zbyt rychło zapada.
Wiecznej prawdy miraże lada powiew zdmuchnie...
zostanie wstręt, co każe zgnieść zabójczego gada
i tęsknota, mdły ognik, co tli w uczuć próchnie.

(Hamlet)

6. NAJWIERNIEJSZY POLSKI UCZEŃ MORÉASA
(JAN MIECZYSŁAWSKI)

Kazimierz Czachowski uważał skromny dorobek poetycki Mieczysławskiego99 za
zjawisko wyjątkowe w polskim neoklasycyzmie. Poeta zmarł zbyt wcześnie, by mógł
być włączony w któryś z kierunków Dwudziestolecia. Wiele jego utworów plasuje go
jednak w gronie schyłkowych przedstawicieli Młodej Polski. Tylko neoklasyczne
wiersze – wprawdzie nieliczne – czynią z jego dorobku zjawisko trwałe, na swój spo-
sób prekursorskie, acz zapomniane.

Debiut Mieczysławskiego miał miejsce w roku śmierci Moréasa. Jądro całego tomu
stanowi niewątpliwie trzyczęściowa oda ku czci autora Stanc (Na śmierć Jana Moré-

                                                
99 Urodzony w 1884 roku w Warszawie, studiował na Sorbonie. Młodość spędził w Paryżu, gdzie pra-

cował w banku; tam też poznał swego „mistrza” Moréasa. Następnie wstąpił do Legii Cudzoziemskiej –
w wyniku silnego zagazowania na froncie nabawił się gruźlicy, która miała stać się przyczyną jego dość
wczesnej śmierci. Po wojnie mieszkał w Zakopanem, gdzie jego żona prowadziła następnie pensjonat
„Orawa”, miejsce odpoczynku i spotkań wybitnych artystów i pisarzy. Zmarł w 1927 roku. Wydał tomy
wierszy: Pieśni Jana Mieczysława (Paryż 1910), Pochwała lutni (1922). Tłumacz Moréasa, Valéry’ego,
Ronsarda.
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asa, I–III). Mieczysławski trzyma się klasycystycznej zasady, nakazującej odzie mito-
logiczny, uwznioślony wysokim stylem kostium oraz hiperbolizację wydarzeń i opie-
wanego tematu (bohatera). Tak więc już w pierwszej części wskazane jest pośmiertne
mieszkanie Poety: „Nieśmiertelne pałace pięknego Heliosa”. Dalej opisywana jest
pustka pozostawiona przez zmarłego, smutek przyrody, płaczące nad poetą Muzy.
Druga część pokazuje porządek i harmonię życia i śmierci, która za sprawą przychyl-
ności bogów pozwoliła poecie zakończyć dzieła, wzrosnąć duchem i ku rozpaczy całe-
go świata (Sekwana, Paryż, Rzeczpospolita, wreszcie nasz autor) odejść „wyprzedzając
Hory” za sprawą „grotu Apollina”. Część trzecia to apoteoza chwały pośmiertnej „du-
cha” i prośba o przewodnictwo, natchnienie:

Stań przy mnie duchu! czas zleczy te rany,
A kiedy miną gorzkie dni żałoby,
Zaśpiewa ze mną mój mistrz ukochany
I nowy słońca blask ozłoci groby!

Dziś wprawia w zakłopotanie konwencjonalizm i koturnowość utworu. Z drugiej
strony to właśnie taka ostentacyjna stylizacja stanowi adekwatny dar, zawierający nie-
jako kumulację artystycznych ideałów opiewanego artysty, jakim był neoklasycysta
Moréas.

Dominantą gatunkową tomu Mieczysławskiego są wyróżnione już w tytule „pie-
śni”. Zawód budzi jednakże ich bardziej neoromantyczne niż neoklasyczne obrazowa-
nie oraz tematyka. Drugi wybitny utwór tomu (z mottem z Kochanowskiego) – Po-
chwała Muzy, poświęcony jest opiewaniu umiłowanej autora, wymienionej w pierw-
szej strofie Stefanii. Apel do Muz i Lutni sprowadza się do prośby o pomoc w stwo-
rzeniu pieśni unieśmiertelniającej kochankę i przysłaniającej świat zewnętrzny.

Nie umilkajcie, głoście imię Pani,
Lutni mej struny złocone!
Już nie zasmuci was łódź na otchłani,
Ni miasto w ciemność strącone.

Drugi tom Mieczysławskiego – Pochwała lutni, przynosi dwa cykle pieśni, których
stylistycznym odniesieniem są Stance Moréasa, a za ich pośrednictwem – poezja rene-
sansu, szczególnie Plejady, Ronsarda i Jana Kochanowskiego. Ideą nawiązania jest
widoczne w każdym niemal tekście scalanie całej tradycji o rodowodzie klasycznym
(obcej i polskiej) w jedno ideowo-stylistyczne przesłanie dla współczesnego człowie-
ka, do niedawna tkwiącego w dekadentyzmie, pesymizmie, („łzach, błocie i krwi”),
ciemnym symbolizmie poprzedniej epoki, na które to stany nałożyły się jeszcze prze-
życia Wielkiej Wojny (na modłę klasycystyczną peryfrazowanej jako Mars).

Ziemia w żałobne mgły otulona,
Niebo chmurami zasnute,
Na mokrych polach – klęski znamiona
I smutki z dawna przeczute.

– czytamy w Pieśni XXIII (z części 1), a wiele innych utworów tomu wyraża podobne
przesłanie. Za każdym razem w sukurs przychodzi jednak niezawodna Lutnia100 (pol-

                                                
100 Podobnie użyty motyw Lutni występuje w Stancach Moréasa (np. „O Liro, dźwięczna Liro! W mło-

dości mej lata / Głos twój brzmiał jak bijące pośród kwiatów zdroje”, przeł. G. Karski).
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ska „krewniaczka” Apollińskiej i Orfejskiej liry) – topos obiektywnego piękna, mądro-
ści, umiarkowania, harmonii, znak kulturowej spójni i ciągle realnej szansy ponownej
muzykalizacji świata (by odwołać się do terminologii Przybylskiego):

Chwała ci, Lutni, która gromisz smutki ziemi!
I tobie, Pieśni polska, źródło wszelkiej mocy,
A która się dziś mienisz pod dłońmi mojemi,
Jak gwiazdy coraz żywsze w szerzącej się nocy

(Pieśń I, cz. 1)

Z dala od Marsa mustr,
Od miecza próżnej chwały,
W kole dziewięciu sióstr,
O Apollona dbały,
[...]

(Pieśń III, cz. 2)

Na wszystkich trudnych ścieżkach życia (od wojny, przez samotność, lęk śmierci
i rozterki miłosne) towarzyszą poecie – jak lampa w ciemności – Apollo, Atena, Muzy,
„Kochanowski Jan i Jan z Morei”. Na przeciwnym biegunie stają we wszystkich pie-
śniach Mars, Parki, Charon, demon, „psy Piekła”. Świat apolliński (świat mądrości,
dobra i piękna) zostaje dodatkowo wzmocniony, zgodnie z doktrynami klasycyzmu
XVII-wiecznego, wzorami harmonii judeo-chrześcijańskiej: poeta odwołuje się do
„Boga czarnoleskiego”, jak i do Jana Psalmisty (Pieśni pobożne stanowiły również
istotną część tomu Pieśni Jana Mieczysława). Tom Pochwała lutni logicznie zamyka
kolejna pochwała mistrza Jana Moréasa, pisana w jedenastą rocznicę śmierci francu-
skiego poety. Autor Stanc – dowiadujemy się z Pieśni X – wybrał sobie za mistrza
Apollona, jemu wiernie służył i odebrał od tego boga nieśmiertelną siłę (i zwycięski
łuk), pokazując tym samym drogę polskiemu uczniowi.

Za ars poetica Mieczysławskiego uznać można Pieśń XI (część 1) zawierającą
kwintesencję nawiązań i przesłań, jakie poeta budował, niezmiennie kierowany wiarą
w podstawy klasycystycznej doktryny, przydatne także w nowych czasach i w po-
wstałej z niebytu Polsce:

Pięknu służąc i sławie, głos powstaje
W piersi mojej i upomina,
Abym poskromił jeżące się zgraje,
Chwyciwszy za łuk Apollina.

Zamilknie śpiewak obłudnego serca,
Ciemnością się nocy osłoni,
I legnie w prochu świętych Muz oszczerca,
Przeląkłszy się lutni i broni.

Będzie uwodził pozorami Łaski
Ostatni najemny wróżbita,
Lecz zedrze maskę zeń Bóg czarnoleski,
Odtrąci go Rzeczpospolita.

Tej wiary nie będą już mieli poeci „epoki pieców”, zwykle opłakujący tylko zagu-
bione toposy Liry i Lutni.
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7. NEOKLASYK POSZUKUJĄCY (JAN NEPOMUCEN MILLER)

Jan Nepomucen Miller101 – zasłużony jest dla klasycyzmu nie poprzez swe trzy tomiki,
ale przede wszystkim dzięki krytyce i publicystyce rozliczającej polskie tradycje ro-
mantyczne z pozycji europeizmu i nowoczesności (Zaraza w Grenadzie. Rzecz o sto-
sunku nowej sztuki do romantyzmu i modernizmu, 1926; Na gruzach Grenady, 1933;
Mickiewicz w świetle niepodległości, 1925).

Głowiński przywołuje Millera-poetę przy okazji konstruowania nieco wysilonego
podziału liryki Dwudziestolecia na apollińską i dionizyjską. Miller reprezentować ma
ten drugi nurt. Także Sinko umieszcza naszego autora w rozdziale Pod znakiem Dioni-
zosa.

Autor Achillesa na marach jest typowym poetą międzypokoleniowym i między-
epokowym. Nie związany silnie z żadną grupą, nie będący akuszerem żadnego nowego
prądu, nie pasuje nawet do Czartaka, dla którego napisał tekst programowy.

Dorobek liryczny Jana Nepomucena Millera prezentuje typową dla początku wieku
antymłodopolską nostalgię za światem helleńskim i europejską tradycją. Własny ory-
ginalny wkład poety w tę tendencję stanowią cykle promujące polską tematykę ba-
śniowo-historyczną (można ją uznać za przejaw „klasycyzmu narodowego”) oraz eru-
dycyjne wiersze nawiązujące do mitologii i historii Egiptu. Negatywne wrażenie robi
nienormalny na przestrzeni trzech niedużych tomików rozrzut stylistyczno-gatunkowy:
obok regularnych kwartyn czy naśladowań heksametru stoją naiwne rymowanki, proza
poetycka czy wiersze nieregularne (awangardowe). Nie realizuje też Miller zasad kla-
sycznej logiki i referencyjności wypowiedzi, niemało stworzył tekstów rozwlekłych,
nasyconych ekspresjonistyczną metaforyką czy przeciwnie – wysiloną elipsą. Wróg
romantyzmu, Miller sięga niejednokrotnie po balladę, mającą widoczne proweniencje
folklorystyczne i romantyczne właśnie.

Przegląd neoklasycznych realizacji Millera zacząć należy od niezwykłego, pisanego
prozą poetycką tomu Achilles na marach, nazwanego w podtytule „dytyrambem”. Jest
to wyjątkowo rozbudowana glosa do znanego epizodu wojny trojańskiej: pochówku
wodza w kurhanie i sporu o jego zbroję. Niezwykle rozwlekły utrzymany w wysokim,
archaizowanym stylu utwór zawiera typowe raczej dla poprzedniej epoki (Młodej Pol-
ski) symbole:

Zagasło słońce chwały achajskiej! W obszary Jęku i Żalu, w mroczne otchłanie, płonącą od
żywych odgrodzone rzeką, w ciemnie bezświetlne, grozy i przerażeń pełne, w milczenia otchłań
bezpowrotną zstąpił syn miecza, oblubieniec sławy.

Utwór kończy się apoteozą bohatera i zapowiedzią jego powrotu na ziemię, co
można rozumieć w wymiarze symbolicznym, tj. w kontekście odrodzenia Polski, zwa-
żywszy na częste później u Millera tematy i mity narodowe.

Wydany w 1923 roku eklektyczny Korowód zbudowany jest wokół ponowienia
gatunku ballady i odwołuje się raczej do tradycji ludowo-romantycznej (np. Ballada

                                                
101 Urodzony w 1890 roku w Łodzi, studiował na UJ, na Sorbonie, w Berlinie, członek grupy Czartak,

współpracownik wielu pism, w tym „Wiadomości Literackich”, „Robotnika” i „Czarno na białym”. Krytyk
teatralny i literacki, publicysta, poeta, dramaturg. Wydał tomiki: Achilles na marach (1917), Lacrimae
rerum (1921), Korowód (1924). Zmarł w 1977 roku w Warszawie.
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flisacka, Południca, Na wojence, Wędrowali szewczykowie, Pójdziemy, Janku,
w świat). Ale i w tych balladach znajdujemy klasycystyczne inkrustacje (a to pojawia
się Chimera, a to jest „cicho jakby Sokrates konał...”). W tomie wyróżnia się wiersz
N – M: reinterpretacja literackiego mitu kapitana Nemo (z powieści J. Verne’a), niedo-
ścigłego zwycięzcy, którego wędrówka zostaje przeniesiona przez poetę z wymiaru
przestrzennego w stricte czasowy. Kapitan staje się kolejno Odysem, walczy pod Sa-
laminą, jest Wikingiem, pogromcą Niezwyciężonej Armady, admirałem Nelsona pod
Trafalgarem, hetmanem polskim. Ostatnia podróż Nemo prowadzi „do nieznanych
wybrzeży” – i tej metafory nie da się jasno odczytać, jest raczej jakąś przepowiednią?

Najbardziej znaczącym i prawie w całości neoklasycznym tomem Millera jest La-
crimae Rerum. Część pierwsza zbioru to cykl wierszy – nawiązań do kodu kulturowe-
go. Oryginalne jest tu sąsiadowanie tematyki helleńskiej (Achilles, Sokrates, Sfinks),
egipsko-aleksandryjskiej (Faraon, Heroon, Tercyna, Zemsta Ra), zoroastryjskiej (Or-
muzd i Aryman) oraz mitu „śródziemnomorskiego Fausta”, czyli Don Juana (Don Ju-
an). Również strategie nawiązań, ich przesłania oraz użyte środki wersyfikacyjno-
językowe wykazują zadziwiającą rozbieżność.

Za immanentny neoklasyczny program poety można uznać wiersz poświęcony
słynnemu aleksandryjskiemu matematykowi i wynalazcy pt. Heroon. Choć jest on
w zasadzie elegijnym wierszem-maską, pośmiertnym monologiem uczonego, to wyra-
żona przez niego nostalgia ma nie tylko wymiar historyczny („peryferyjny” świat hel-
lenistyczny a grecka macierz), ale ponawia parnasistowską nostalgię za Arkadią bia-
łych marmurów, oliwy i cyprysów; powtarzająca się też w utworze fraza „Twarzą na
Zachód zwrócony” wywołuje aktualne, polskie konotacje. Wiersz pisany kwartyną
jedenastozgłoskową prezentuje z żelazną odtwórczą konsekwencją cały arsenał kon-
wencjonalnego parnasistowskiego słownictwa i kostiumu, ożywionego aluzyjnym
obrazem (wielką metaforą?) łuny (nad Aleksandrią?, nad dawnym światem?):

Mirtu gałązki pogrzebne skały opięły podnóże,
błyszczących listków koroną niezgasłej chwały strzegące;
wyniosłe czoło cyprysu w niebo wystrzela skrwawione,
jak czynu posąg podniebny nad snem herosa szumiący.

Twarzą na Zachód zwrócony świętych zawołań wyrazy
zorzy powierzam gasnącej i krwawym łunom szkarłatu –
błogosławiącej modlitwy szept uniesieniem dziękczynny
całuje biel marmurową, mirty i smętek cyprysu...

(Heroon)

Z równie ostentacyjnym stylistycznym nawiązaniem – tym razem do liryki bohater-
skiej – mamy do czynienia w Achillesie, zaskakującej glosie do mitu bohatera walczą-
cego pod Troją. Podmiot stara się uchwycić moment przebudzenia herosa, odkryć
pierwsze jego myśli, treść wspominanych snów. Sama wszakże psychiczna postura
Achillesa – duma, waleczność, bezwzględność, mściwość – odpowiada Homeryckiemu
pierwowzorowi.

Prawie każdy wiersz z cyklu Millerowskich dialogów z tradycją i mitami prezentuje
inną strategię, co może zaskakiwać i budzić skrajne oceny tej twórczości. I tak, po dwu
wyżej omówionych solidnych nawiązaniach i logicznych glosach, natrafiamy na pisany
przemieszaną z prozą poetycką strofoidą utwór Ormuzd i Aryman, korzystający z eks-
presjonistycznej metaforyki, a będący drastycznym uwspółcześnieniem mitu: postać
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Ormuzda, boga reprezentującego ogień i światłość, przyjmuje pędzący ulicami samo-
chód (ziejący światłem reflektorów), jego przeciwnikiem zaś jest miast Arymanana –
pana ciemności, przemykający w poprzek szczur... Równie wątpliwe uwspółcześnie-
nie, ale i zaskakującą reinterpretację, przynosi pisany schodkowym wierszem Sfinks
(z treści domyślamy się, że chodzi o Sfinksa helleńskiego, nie egipskiego). W wierszu
– odwrotnie jak w micie – to podmiot zadaje ciągle Sfinksowi, symbolowi tajemnicy,
zagadkowe pytania, będące aluzjami do wojny. Na koniec bestia odpowiada, „że nad
chmurami / orzeł swe gniazdo uwił”. Sokrates to demitologizacja przekazów o śmierci
słynnego filozofa. Miller korzysta tym razem z sytuacji lirycznej, budowanej współ-
czesnym językiem: na tle agory, w „rozwrzeszczanym tłumie” – Sokrates „stoi”. Słowo
to jest użyte w wierszu i wytłuszczone parokrotnie. Stanowi peryfrazę życia i postawy
mędrca, jego wyprostowanej postawy. Erudycyjna pointa wiersza mówi o statku
z Delos, którego „nie czekał nikt” (aluzja do propozycji ucieczki z więzienia).

Niejaki dysonans, ale tylko na pierwszy rzut oka, stanowią obecne w tymże tomie
dwa cykle (Polska oraz cała część III) nawiązujące do mitów, legend i historii Polski.
Poeta stara się uwznioślić je, uczynić równymi tamtym śródziemnomorskim, wywieść
z nich estetyczne bogactwo i moralną siłę (np. Komnata, Kasztelanka, Castrum Dolo-
ris, Polatały nad Wisłą łabędzie, Na wieży, Rozdziobią cię kruki, wrony). Podobnie jak
w przypadku późniejszych utworów Kołonieckiego, można tu mówić o zaczątkach
„neoklasycyzmu narodowego”, rozwiniętego potem przez Hertza czy Jastruna.

Jan Nepomucen Miller był poetą wielkich możliwości, poetą poszukującym i nie-
spełnionym. Nawet tych kilkanaście najlepszych wierszy każe pamiętać o nim, jako
ważnym polskim neoklasyku XX wieku.

8. OD PARNASIZMU DO ANTROPOCENTRYZMU
(ANTONI SŁONIMSKI)

Antoni Słonimski jest jedynym spośród poetów Skamandra, w którego twórczości
tendencje neoklasyczne nie tylko występują w sposób nie podlegający dyskusji, ale
prawie w całości wypełniają sobą dwa kolejne tomiki: Harmonia i Sonety. Później
nagle sytuacja się zmienia – chłodny intelektualizm, słowna ekwilibrystyka i estetyza-
cja ustępują pierwszeństwa ekspresjonizmowi, następnie zaś romantyzmowi102, by od
czasu do czasu powracać tonem opanowanej troski o prawa i kondycję jednostki
(a zwłaszcza inteligenta) we współczesnym świecie, co Stefan Lichański103 bardzo
trafnie określił jako postawę antropocentryczną, a więc mającą z klasycyzmem sensu
stricto dość luźny związek (tj. szukanie w tradycji wskazań dla człowieka współcze-
snego). Także sztuka i historia są u autora Godziny poezji przede wszystkim „sprawą
ludzką”. Pamiętajmy, że trwałe miejsce w historii literatury dały Słonimskiemu nie
naśladowania Heredii czy subtelne interpretacje malarstwa, ale Czarna wiosna i Alarm.

                                                
102 Alina Kowalczykowa mówi też o katastrofizmie Słonimskiego w latach trzydziestych (A. Kowal-

czykowa, Słonimski, Warszawa 1973, s. 32).
103 S. Lichański, O poezji Antoniego Słonimskiego, „Poezja” 1971, nr 11.
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W sporze dwóch nadprądów poeta ten jest niewątpliwie reprezentantem romantyczne-
go widzenia i przedstawiania świata. To, co utrzymuje się jako wyróżnik immanentnej
poetyki Słonimskiego, to chyba jednak obecna na przestrzeni całej twórczości i czasem
kontrowersyjna retoryczność104. Tę zaś można zaliczyć do tradycji klasycystycznej,
wybranej przez poetę w pierwszych tomach.

Najobszerniejsze i najwnikliwsze chyba analizy poezji Słonimskiego wyszły spod
pióra Aliny Kowalczykowej105. Nie do przyjęcia wydaje się jednak jej teza, iż rozma-
itość używanych przez Słonimskiego „wzorców stylistycznych” (parnasizm, ekspre-
sjonizm, futuryzm, klasycyzm) daje w rezultacie „synkretyzm”, będący „jedną z cech
jego poetyki klasycystycznej”106.

Antoni Słonimski debiutował w „Kurierze Warszawskim” w 1918 roku; w tym sa-
mym roku wydał tom Sonety, a rok później Harmonię. Przyjrzyjmy się im pod kątem
występującego tam parnasizmu i neoklasycyzmu.

Sonety otwiera grupka czterech wierszy, będących poetycką rekonstrukcją scen
z życia wielkich artystów renesansu włoskiego (Leonardo, Michał Anioł, Botticelli,
Rafael). Słonimski stara się pokazać wielkość, ale i odkrywać życiowe dramaty mi-
strzów. Leonardo więc „załamał ręce”, bo zamyślił się nad wynalazkami, które mu się
nie udały, oraz nad blaknięciem farb na fresku Ostatniej Wieczerzy. Z drugiej strony
w patetycznej ostatniej strofie tego samego wiersza poeta nie zostawia wątpliwości, iż
myśl i sztuka da Vinci jest falą, która zatacza coraz szersze kręgi, aż do nieskończono-
ści i „Czoła nasze owiewa oddechem potęgi”. Michał Anioł ukazany w symbolicznej
scenie stoi na szczycie drabiny pod stropem kaplicy, wywyższony, ale zarazem samot-
ny wśród współczesnych. Sonet o Botticellim przynosi charakterystyczny parnasistow-
ski hołd dla wiecznej sztuki, która daje nam „tajemne skarby”, a utwór o Rafaelu od-
krywa przed czytelnikiem fakt, iż do obrazu Marii Panny pozowała artyście jego ko-
chanka. Jak widać już w tych rozpoznawanych jako parnasistowskie utworach, poeta,
obok kultu sztuki, postawił na tym samym planie ludzkie, psychologiczno-moralne
aspekty tworzenia, bycia wybranym spośród społeczeństwa: miast laurek dawał Mi-
strzom subtelne, a czasem nasycone dramatyzmem portrety. Postawę tę sam zdefinio-
wał pośrednio w zakończeniu Wieczoru letniego, które to wersy można uznać za
pierwszą jego ars poetica:

                                                
104 Na temat retoryczności Słonimskiego por.: J. Gondowicz, Antoniego Słonimskiego poezja retorycz-

na, „Poezja” 1973, nr 6.
105 A. Kowalczykowa, Słonimski, dz.cyt.; tejże, Antoni Słonimski, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX

wieku. Seria 6: Literatura polska w okresie międzywojennym, t. II, red. J. Kądziela, J. Kwiatkowski,
I. Wyczańska, Kraków 1979; tejże, Liberał zbuntowany – Antoni Słonimski, w: Poeci dwudziestolecia
międzywojennego, t. II, red. I. Maciejewska, Warszawa 1982. Por. także: A. Gallis, Oko w oko z Antonim
Słonimskim, „Wiadomości Literackie” 1935, nr 28; K.W. Zawodziński, Poeta naprawdę, „Pion” 1935, nr
31, przedr. w: tegoż, Wśród poetów, Kraków 1964; H. Vogler, O poetyce Antoniego Słonimskiego, „Odro-
dzenie” 1946, nr 7, przedr. w: H. Vogler, Z notatek przemytnika, Warszawa 1957; A. Sandauer, Wiek zwy-
cięstwa, „Nowa Kultura” 1953, nr 37, przedr. w: A. Sandauer, Poeci trzech pokoleń, Warszawa 1955;
J. Sławiński, O poezji Antoniego Słonimskiego, „Twórczość” 1957, nr 8; J. Kwiatkowski, Notatki o poezji
Antoniego Słonimskiego, w: Szkice do portretów, Warszawa 1960; J. Goślicki, Poezja Antoniego Słonim-
skiego, „Życie Literackie” 1962, nr 20; A. Kowalczykowa, Liryki Słonimskiego 1918–1935, Warszawa
1967; Z. Libera, Nad poezją Antoniego Słonimskiego, dz.cyt.; S. Lichański, O poezji Antoniego Słonimskie-
go, „Poezja” 1971, nr 11; J. Gondowicz, Antoniego Słonimskiego poezja retoryczna, „Poezja” 1973, nr 6;
S. Barańczak, Poezja Słonimskiego, „Twórczość” 1974, nr 6; J. Marx, Przekorny humanista, „Polityka”
1975, nr 6.

106 A. Kowalczykowa, Antoni Słonimski, dz.cyt., s. 288.
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[...] łza ludzkich cierpień
Jest odwieczna w harmonii wysiłku i plonu.

Kolejne tematyczne wątki Sonetów to lektury, wątki biblijne oraz bliska poprzed-
niej epoce (Młodej Polsce) grupka liryków miłosno-sentymentalnych (osobistych). Tak
więc w Nocy nad książką, Porwaniu, Credo, Końcu powieści, Teatrze, Do czytelnika
poeta wraca zarówno do ulubionych powieści, poematów, dramatów, jak i do autorów;
czyni z ich sztucznego świata swój własny rodowód, kod wyrażania własnych uczuć.
Sonety o tematyce biblijnej (Arka Przymierza, Samson i Dalila czy Saul i Dawid) są
poetyckimi transpozycjami znanych mitów, reinterpretacja zaś polega wyłącznie na
psychologizowaniu zapamiętanych scen. Jedyny w tym tomie nie-sonet – Słowo, przy-
nosi kolejne wyznanie programowe, zgodne z poetyką parnasistowską. Na pierwszy
więc plan wysuwa autor patronat antyku i swoje w dzieciństwie rozpoczęte pielgrzy-
mowanie do niego:

Jeszcze pamiętam z kart Iliady
Gdy dzieckiem, blady, w cieniu drzew,
Pallady
Skrzydeł na czole czułem wiew...
[...]
Mieć słowa Marka Antoniusza,
Który, Cezara jawiąc trup,
Przydusza
Całe pospólstwo do swych stóp!

W wierszu pojawia się też deklaracja perfekcyjnej, ujętej w ryzy formy (acz
w praktyce – niosącej potem treści nawet radykalne!):

W zimne, żelazne klamry formy
Zakułem wrzący patos, pęd
Reformy,
Co oswobadza dłonie z pęt!

Jak podkreślali to wszyscy prawie przed nami badacze, Sonety napisane zostały
z zastosowaniem wielkiej dyscypliny formalnej, ozdobnym, nieco archaizowanym
językiem –  środki stylistyczne są tu wystudiowane, dopracowane, rymy wyszukane,
nawet uczuciom nadał poeta charakter ogólny.

Przykładem tego, do czego prowadzi przesadne celebrowanie (parnasistowskiego
w tym wypadku) estetyzmu i perfekcji, jest Harmonia. Wieniec sonetów. Trudno wyobra-
zić sobie, co kazało autorowi podjąć się tworzenia tak nienaturalnego, sztucznego gatun-
ku107. Treść całego cyklu – ubrana w rozbudowaną retoryczną składnię, wyszukane home-
ryckie porównania, kunsztowne epitety – ma charakter ogólno-refleksyjny i zawiera
w sobie przesłania dotyczące celów i sposobów uprawiania sztuki, spośród których wy-
braliśmy te sentencjonalne, składające się na neoparnasistowską ars poetica:

Teraźniejszość zabójczą me słowo przebija (I)

W stare formy klasyczne moje młode dłonie
Odrodzeniowy wnoszą świeży rozpęd wtórny,

                                                
107 Wieniec to cykl piętnastu sonetów, z których pierwszy (czasem ostatni) składa się z pierwszych wer-

sów pozostałych utworów.
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Czynię oto, by posąg zimny, martwy, chmurny
Na cokołach się zginał i łamał w ukłonie. (II)

Jako słońca są dla mnie te wielkie nazwiska,
Którem tak w swej młodości już ukochał święcie,
W blasku wielkich słów cudzych mych myśli poczęcie. (X)

Jako ruch planetarny są mych słów poloty,
Rządzi prawo jednakie słowem i gwiazdami,
I potężna harmonia, która w uszach gra mi,
Jest tym samym co słońca odwieczne roboty (XIII)

Wielkim zaskoczeniem i chyba dowodem nagłej ewolucji poglądów autora, tak
mocno opowiadającego się za harmonią, jest umieszczenie na końcu tomu, po „wieńcu
sonetów”, Czarnej wiosny – poematu wprawdzie odwołującego się wewnątrz do Muzy,
ale z prośbą o gniew, który „piękniejszy będzie niż cnota Hektora”; jak wiadomo, ów
gniew ma w utworze konkretny anarchistyczno-komunistyczny wymiar oraz takąż
retorykę i nie da się opisać tego poematu jako najbardziej choćby demitologizacyjnej
emanacji parnasizmu czy klasycyzmu.

Wydany w 1920 roku tom Parada rozpoczyna wiersz Sztuka, będący kontynuacją
dyskusji o Muzie. Następuje dalsza „hamletyzacja” poglądów poety. Utrzymany
w konwencji ody utwór wychwala i przyzywa opiekunkę poetów:

Przyjmiemy cię godnie, twój taniec i rym.
Bengalskie pochodnie już czczy mają dym,
Więc zagaś je – oczy nam męczą

Zarazem zarzuca jej chodzenie po „czerwonym dywanie”, czuje od niej krew, aż
kończy dramatycznie:

O, odejdź! Do brawa nie mamy już sił,
O, idź! Niech kurzawa przysłoni i pył
Twój tors obnażony i złoty.

W podobnym tonie utrzymany jest Patos, kolejna przewrotna polemika z założe-
niami sztuki klasycznej. Poeta zapowiada, że „będzie dyskurs wiódł z Apollinem”, ale
deklaruje też:

w dostojne me słowo
Będę dzwonił miarowo

i dodaje:

Niechaj z giętkością głosu
Boska radość patosu
Wnika w każdy zwrot stylistyczny,

by zaraz sobie zaprzeczyć:

Rozedrgany nerwami,
Krwią pisany i łzami,
Jest ten zimny dytyramb klasyczny.
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Wiersze powyższe, nazbyt retoryczne i niejasne, jeśli idzie o program i przesłanie,
otwierają synkretyczny okres twórczości Słonimskiego, o którym mówiliśmy wyżej,
a który trwał do ostatniego tomu.

W Paradzie znajdujemy też przewrotną autosatyrę, w której poeta wskazuje swych
mistrzów, od Sokratesa po Edgara Allana Poe (bo ten ostatni nie stronił od butelki!).
Forma wierszy staje się odtąd częściej nieregularna, ale retoryka oraz rozlewność tek-
stów – paradoksalnie – niestety po tej zmianie jeszcze rośnie!

Tom Z dalekiej podróży (1926) przynosi grupę utworów, będących wyrazem nowe-
go dialogu poety z parnasistowskim pielgrzymowaniem do Italii i w świat antyku. I tak
znajdujemy tu erudycyjny sonet Do Wiktorii Colonny (słynnej piękności i obiektu ado-
racji), będący zarazem nawiązaniem do sonetów Michała Anioła. Rzym i Colloseum,
a także Neapol wyrażają spodziewany podziw i hołd Wiecznemu Miastu oraz „cudom
tej ziemi”, ale zawierają zarazem ziarna demitologizacji: od „dzwonu bazylik” i „słowa
Cezara” bardziej smakuje poecie „pospolita gwara”, „krzyk dzikiej kaczki”, „powie-
trzem mieszkająca tajemnica”. Demitologizacja dokonuje się więc poprzez serię meta-
for z kręgu poetyki codzienności i refleksje romantyczne.

Głosem Słonimskiego w dyskusji nad ideą europeizmu jest Matko Europo! – cał-
kowita, dość banalna i nadmiernie retoryczna, demitologizacja kulturowo-historycznej
wspólnoty za pomocą reminiscencji i przepowiedni wojennych:

Matko Europo! Jeśli syn twój nie wie,
Gdzie dom postawić i nad jakim brzegiem,
Pokaż mu dół wapienny i krzyże szeregiem
Rosnące bujnie jak drzewo przy drzewie.

Inny, bo bardziej pozytywny, apel do autorytetu antycznej Europy formułuje poeta
w stylizowanej na odę Nike spod Samotraki. Bogini reprezentowana przez słynny oka-
leczony posąg, jest co prawda gorzkim uosobieniem upadku cywilizacji, ale jednak
„świeci bladością z głębiny” w „noc najciemniejszą Europy”, co możemy odczytywać
jako symbol nadziei. Kontynuację tego konceptu i przesłania stanowi pisana nieregu-
larnym wierszem, zbudowana na jukstapozycji Nike, jeden z najciekawszych neokla-
sycznych utworów Słonimskiego. Kończy się on wspaniałą, opartą na reminiscencjach
tańca śmierci apoteozą:

Za Tobą Nike spod Samotraki,
Wirem ogromnym porwani,
Płyniemy, oślepłe ptaki,
Za Tobą, skrzydlate kadłuby
Bez ust, bez rąk,
Za Tobą, kalekie Cheruby,
W podniebny płyniemy krąg.

Jeden z najsłynniejszych utworów Słonimskiego, Niemcom, zawiera niezwykłe
uwspółcześnienie mitu śmierci Archimedesa, zabitego przez żołnierza legionu Mar-
cellusa. Poprzez nadanie utworowi tytułu odsyłającego do ciemnych chmur nazizmu,
gromadzących się nad Europą oraz poprzez jedno apostroficzne zdanie („Archimedesie
dzisiaj mordowany”) Słonimski nadaje historii greckiego intelektualisty i jego śmierci
wymiar ponadczasowego wzoru, prefiguracji walki dobra i mądrości ze złem i żołdac-
ką przemocą, sankcjonowaną przez zbrodnicze idee.



283

W tomie Młodość górna. Wiek męski. Wiek klęski znalazł się cykl Notatki włoskie,
będący nowoczesnym formalnie (poetycki reportaż) i ironicznym zamknięciem dialogu
poety z tradycją. Pożegnaniem nie tylko obiektów duchowej pielgrzymki, ale samego
sensu nostalgii za nimi. Słonimski sięga po elipsy, okazjonalne parabole, bada granice
absurdu, jaki niesie spotkanie idealizowanej i przez to papierowej przeszłości z brutal-
ną pragmatyczną teraźniejszością i piętnem wojny światowej. Colosseum jest więc
„Majdankiem Rzymu”, Wenecja razi wrażeniem nowoczesnego lunaparku dla turystów
z całego świata, dawna zaś Europa klasyków jest tylko pięknym mitem:

Europo! Czy cię zdobędzie
Byk, czy deszcz złoty,
Zostaniesz tylko w legendzie,
W piosnce Heloty.

Zmienne oblicze klasycyzmu Słonimskiego (klasycyzmu będącego jednym tylko
z ogniw jego synkretycznej poetyki i aktywnego, poszukującego światopoglądu) poka-
zuje jednak ostatecznie wiarę poety w możliwości racjonalnego uchwycenia sensu
dziejów i kultury, nadawania im wymiaru etycznego, a przede wszystkim – ludzkiego,
jednostkowego.

9. NEOKLASYCYZM NOSTALGICZNY (LIRYKA KAZIMIERZA
WIERZYŃSKIEGO)

Ignacy Wieniewski na początku szkicu Grecko-rzymskie natchnienia Wierzyńskiego108

opisuje zdjęcie poety z żoną, wykonane na cztery dni przed jego śmiercią. Państwo
Wierzyńscy stoją na tle Akropolu. Fotografia ta ma wymiar symboliczny.

Neoklasycyzm Wierzyńskiego wyrasta z neoklasycyzmu Staffa, tak jak i całą swą
twórczość i zamiłowanie do poezji wyprowadza autor Wiosny i wina z fascynacji twór-
czością „altissimus poety” i znajomości z nim właśnie109.

„Staff był pierwszą moją miłością bez opamiętania – pisze Wierzyński – pierwszym
zachwytem bez granic, pierwszym zasłuchaniem, zapatrzeniem, upojeniem”110. Dalej
czytamy:

Jeśli była u nas olimpijskość spokoju i powagi pracy poetyckiej, trzeba ją podziwiać przede
wszystkim u Staffa. Cała jego twórczość odznacza się jedną nieskazitelną cnotą starych mistrzów:

                                                
108 I. Wieniewski, Grecko-rzymskie natchnienia Wierzyńskiego, „Wiadomości” (Londyn) 1969, nr 26–

–27.
109 Staff może być uważany za prekursora i mistrza całego Skamandra, tak w jego nurcie klasycystycz-

nym, jak i „poezji dnia codziennego”. Kwiatkowski skłonny jest nawet do umieszczania analiz twórczości
Staffa w obrębie tekstów opisujących działalność i poetykę tej grupy. Por. np.: J. Kwiatkowski, Dwudzie-
stolecie międzywojenne, dz.cyt., s. 116–117. W tejże rozprawie Kwiatkowski nazywa Wierzyńskiego „naj-
bliższym poezji Staffa wśród skamandrytów” (tamże, s. 117).

110 K. Wierzyński, O Leopoldzie Staffie, w: Cygańskim wozem, cyt. za: K. Wierzyński, Poezja i proza,
dz.cyt., t. 2, s. 154.
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szlachetności zamiaru i wykonania dzieła, tej proporcji, w której wyraża się mądrość pisarza
w stosunku do jego talentu111.

Zachwycała Wierzyńskiego klasyczna dążność Staffa do uniwersalnych prawd
i przedstawień harmonijnie połączona z otwartością na świat współczesny:

Wyszedł z idei, że sztuka nie udziela się bieżącym wypadkom i wypatruje chwili, kiedy po-
nad historią ustalą się fakty nieprzemijalne, pokrewne wieczności, i właściwie całe życie pozostał
wierny tej zasadzie. Mimo to trwał korzeniami w swoich epokach i, co obrodziło w nim olimpij-
ską pogodą, pod nim szumiało burzami i zamętem112.

Podziwiał też Wierzyński ów (wywodzący się z parnasizmu) kult sztuki, jaki przy-
świecał autorowi Wysokich drzew:

Staff jest klasykiem, który nawet śród nikczemności dzisiejszego świata nie utracił wiary
w sztukę i rozumie jej sens ponadczasowy. Postawa ta ma coś z dumy i pokory jednocześnie, i na
swój sposób coś z bohaterstwa, jak każdy estetyzm do tego stopnia moralnie natężony, że prze-
chodzi w wartości etyczne113.

To właśnie w tym kierunku, utrwalając i pogłębiając dokonania mistrza, zmierzał
w swej twórczości Wierzyński. Można też postawić tezę, iż jego twórczość jest pomo-
stem między neoklasycyzmem Staffa i neoklasycyzmem Herberta.

Klasycyzm Wierzyńskiego w oczach krytyki

W krytycznej refleksji nad liryką Wierzyńskiego częściej niż na pierwiastki neokla-
syczne (klasycystyczne) zwraca się jednak uwagę na związki poety z tradycją roman-
tyczną, sięganie po narodowo-romantyczny panteon bohaterów114 i mit wygnańca,
także na ścisłe zespolenie z czasem, w którym tworzył115. Podkreślano też odchodzenie
od tradycji, biologizm – pierwiastki typowe dla pierwszego okresu twórczości (do
1929 roku, tj. do Pieśni fantastycznych). Romantyczny rodowód przypisywano też
wierszom wojennym z ich ładunkiem rozpaczy, tragizmu116. Na recepcji poety zawa-
żyła ponadto „etykieta” najbardziej znienawidzonego przez władze PRL-u emigracyj-
nego poety politycznego, autora Czarnego poloneza. Pisano też o „katastrofizmie”
Wierzyńskiego, o jego „mrocznej” twórczości, o ogarnięciu chaosem, o wszechogar-

                                                
111 Tamże.
112 Tamże.
113 Tamże, s. 154–155.
114 Por. zwłaszcza: H. Odrozek, W pułapce mitotwórstwa. Koncepcja jednostki w „Kurhanach” Kazi-

mierza Wierzyńskiego w aspekcie mitu bohatera romantycznego, w: Skamander 5. Studia o twórczości
Kazimierza Wierzyńskiego, red. I. Opacki przy współudziale R. Cudaka, Katowice 1986. Zdaniem Odrozka
Wierzyński z postaci takich jak Mickiewicz, Chopin, Józef Poniatowski, Stanisław Poniatowski, Piłsudski
czy Conrad – tworzy zweryfikowany (przez odbrązowienie, wielowymiarowość, przywracanie prywatno-
ści) „neoromantyczny kanon narodowej mitologii” (s. 69–72).

115 Zdzisław Marcinów nazywa to ciekawie „lokalizacją faktyczną” w obrębie świata przedstawionego,
jak i eksponowaniem „miejsc prywatnych” (Z. Marcinów, „Z Ameryki do Europy...”. O emigracyjnej poezji
Kazimierza Wierzyńskiego, w: Skamander 5. Studia o twórczości Kazimierza Wierzyńskiego, dz.cyt.

116 Por. A. Węgrzyniakowa, „Krzyże i miecze”. Studium o dwu drogach wznoszenia się ponad klęskę,
w: Skamander 5. Studia o twórczości Kazimierza Wierzyńskiego, dz.cyt.
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niającej nostalgii, jak i pasji opisywania świata rzeczy najbliższych, najprostszych
(w ostatnim okresie twórczości).

Dwa najbardziej kompleksowe omówienia twórczości poetyckiej Wierzyńskiego
wyszły spod piór Jolanty Dudek oraz Zdzisława Andresa.

Jolanta Dudek117 zajmuje się liryką autora Korca maku zamkniętą datami 1951–
–1969, a dzieli ją na trzy okresy. W pierwszym (Korzec maku oraz Siedem podków)
zauważa „echa stylizacji biblijnych [...] aluzje do mitologii greckiej”118, „odwołania
mitologiczne”, „powrót do źródeł poezji”, „odwołania renesansowe”119. Przedwojenną
lirykę poety zwie autorka „dionizyjską wersją klasycyzmu”120. W rozdziale II, doty-
czącym Tkanki ziemi oraz Kufra na plecach, za główne wyznaczniki dykcji Wierzyń-
skiego uważa wprawdzie Dudek poleśmianowskie „urzeczenie tajemnicą świata” czy
„sensualne zespolenie z ziemią”, ale wskazuje też na ważne postawy: „chłodnego ob-
serwatora i sędziego świata”, dążność do obiektywizacji, „depersonalizację” i „rze-
czowość”. Dobrze służą temu zadaniu „wiersze-katalogi” (nagromadzenie wyliczania
i powtarzania) czy specyficzna „poetyka faktu” (zapoczątkowana „pieśniami fanta-
stycznymi”)121. W rozdziale III (na temat tomu Sen mara [1969]), Dudek wskazuje
jako jego temat główny – „kulturę”. Analizując kolejne wiersze, bada więc nawiązania
do estetyki greckiej, ewokacje mitu śródziemnomorskiego, widzenie teraźniejszości
przez pryzmat przeszłości, przeciwstawianie kultury historii. W zakończeniu swej roz-
prawy Dudek tak reasumuje rolę odwołań do tradycji w ostatnim okresie twórczości
poety: „Z greckich źródeł wyprowadził Wierzyński bliską sobie postawę tragiczną
i wyzwolił ją ostatecznie z romantycznego patosu”122.

Po wielu latach Jolanta Dudek sformułowała kolejne ciekawe opinie w kwestii
przynależności Wierzyńskiego do europejskich nurtów neoklasycznych. Zrobiła to
w rozprawie o skamandrytach – Poeci Skamandra z perspektywy końca XX wieku123.
Autorka pisze tam o pewnych analogiach cech liryki Skamandrytów do wortycyzmu
i twórczości Eliota. Nie poprzestając na tym, odsyła nas też do Pounda oraz imagizmu,
a na koniec konkluduje:

Skamander jawi się coraz bardziej jako polski odpowiednik wspomnianego już, zróżnicowa-
nego wewnętrznie, głównego prądu XX-wiecznej poezji europejskiej i amerykańskiej. [...] Wy-
daje się, że nie tylko Miłosz, lecz także Wierzyński mógłby kandydować do rangi klasyka XX-
-wiecznej liryki polskiej (w rozumieniu Eliota)124.

Zdzisław Andres w swej książce-monografii Kazimierz Wierzyński. Szkice o twór-
czości literackiej125 mocno podkreśla romantyczny rodowód liryki Wierzyńskiego126,

                                                
117 J. Dudek, Liryka Kazimierza Wierzyńskiego z lat 1951–1969, Wrocław 1975.
118 Tamże, s. 7.
119 Tamże, s. 22.
120 Tamże, s. 46.
121 Tamże, s. 114.
122 Tamże, s. 147.
123 J. Dudek, Poeci Skamandra z perspektywy końca XX wieku, w: Stulecie Skamandrytów, red. K. Bie-

drzycki, Kraków 1996.
124 Tamże, s. 207–209.
125 Z. Andres, Kazimierz Wierzyński. Szkice o twórczości literackiej, Rzeszów 1997.
126 Tamże, s. 13–14, rozdz.: Jam jest wichr.
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powołuje się też przy tym na Pamiętnik poety (a tam znajdujemy liczne wyrazy fascy-
nacji Mickiewiczem i Słowackim)127.

Drugim odniesieniem jest według Andresa Staff128, a także, niejako poprzez Staffa
– Nietzsche. Wpływy Nietzschego najlepiej widać w Wiośnie i winie oraz Wróblach na
dachu. „Był to początek owych, dających się zauważyć w kolejnych tomach, ducho-
wych podążań od wyzwalającej radość istnienia filozofii dionizyjskiej, ku kontempla-
tywnej postawie apollińskiej i ku, w dalszej kolejności, postawie buntu i rozpaczy” –
stwierdza badacz129.

W kolejnym rozdziale (Mit emocjonalny. W kręgu „Wiosny i Wina” i „Wróbli na
dachu”) Andres szerzej zajmuje się pierwiastkami dionizyjskimi, ale podkreśla też, że
„W tomie Wiosna i wino obok pierwiastków dionizyjskich występują również – choć
poeta nie posługuje się tutaj konkretnym terminem – motywy apollińskie”130.

W rozdziale Liryka nostalgii i niepokoju, pisząc o tułactwie i pielgrzymstwie Wie-
rzyńskiego, Andres zwraca uwagę na nasilającą się obecność mitu Arkadii:

Poeta związany dzieciństwem i swoją młodością z Drohobyczem i Stryjem, zakochany
w ziemiach południowo-wschodnich Karpat, należał do tych ludzi, dla których nowa sytuacja
geopolityczna Polski była nie tylko głębokim przeżyciem, ale także i porażką osobistą. Utratę
tych ziem [...] identyfikował [...] ze zburzeniem Arkadii dzieciństwa, której obraz ze szczególnym
pietyzmem przechowywał w swojej pamięci131.

Zwraca też krytyk uwagę, że mit arkadyjski przybiera czasem u Wierzyńskiego po-
stać ojczyzny-Czarnolasu.

Pisząc o wierszach eschatologicznych (okres wojenny) Wierzyńskiego, Andres
słusznie zauważa prawidłowość: „Świat mitów antycznych i w ogóle motywów z tam-
tej kultury, staje się dla poety terenem szczególnie atrakcyjnym do eksponowania tej
problematyki. W dorobku Kazimierza Wierzyńskiego utworów osnutych wokół owych
tematów jest dużo”132. Wymienia Andres na dowód wiersze: Argonauci, Amfibia, Ple-
jady, Elegia, Endymion (KM), Rozmowa z Orfeuszem (ŚP), Słowo do orfeistów (TZ),
Panteon (KnP), Próg Persefony, Akwedukt, Hannibal ante portas (SM). Z kolei Mowa
i ziemia (ŚP) to według Andresa wiersz nawiązujący do Horacjańskiej dewizy Non
omnis moriar, zaś Moje pieśni to także „dalekie echo horacjańskiej ody”133.

Andres podkreśla też znaczenie nawiązań do „motywu [mitu – AK] Orfeusza”,
w wierszach takich jak: Orfeusz (RW), Rozmowa z Orfeuszem (ŚP), Słowo do orfeistów
(TZ), Próg Persefony (SM). To właściwy dla tego mitu
                                                

127 K. Wierzyński, Pamiętnik poety, Warszawa 1991, s. 25.
128 Na wpływ Staffa zwracał uwagę zwłaszcza J. Paszek, Polotny staffizm Wierzyńskiego, w: Skaman-

der 5. Studia o twórczości Kazimierza Wierzyńskiego, dz.cyt. Paszek nazywa te wpływy świadomymi
grami  Wierzyńskiego i wymienia je: aluzje, cytaty, przywołania, podobne rymy, rytmy, składnia. Podob-
nie jest realizowany według Paszka motyw wędrowania, wagabundy (13–17), a także motywy „nadmiaru”
i „mocy” (20–21). Najwcześniej o staffizmie Wierzyńskiego pisał S. Kołaczkowski, Poezja, „Przegląd
Warszawski” 1921, nr 3.

129 Z. Andres, Kazimierz Wierzyński, dz.cyt., s. 27.
130 Tamże, s. 48. Antynomie dionizyjsko-apollińskie u Wierzyńskiego omawiał również T. Terlecki,

Antynomia dionizyjsko-apollińska we wczesnej poezji Kazimierza Wierzyńskiego, „Przegląd Humanistycz-
ny” 1988, nr 7. Por. też: K. Dybciak, Gry i podróże poetyckie – Kazimierz Wierzyński, w: Poeci dwudzie-
stolecia międzywojennego. Sylwetki, pod red. I. Maciejewskiej, t. II, Warszawa 1982.

131 Z. Andres, Kazimierz Wierzyński, dz.cyt., s. 117.
132 Tamże, s. 135.
133 Tamże, s.146.



287

dualistyczny podział na świat dobry i zły, zmaterializowany i uduchowiony, uczynił Wierzyński
wymowną metaforą, która umożliwiła mu wyeksponowanie siły i mistyki poetyckiego słowa oraz
sakralnego charakteru procesu tworzenia. Mamy więc z jednej strony chaos, bezwład, inercję,
mrok, ciemność, a więc wszystko to, co nie jest poezją – i z drugiej ogień, jasność, blask – czyli
pieśń, poetyckie słowo, wytwory sztuki134.

Podsumowując swe rozważania, Andres przedkłada jednak w poezji Wierzyńskiego
jako ważniejszy pierwiastek sakralny, metafizyczny, subiektywno-uczuciowy nad po-
wściągliwość, intelektualizm, wierność tradycji czy przywiązanie do form zamknię-
tych. W tym kontekście badacz piętnuje nadmierną skłonność poety do retoryki, dys-
kursywności, ironii, zwłaszcza w ostatnim okresie i w wierszach politycznych. Choć
Andres skłania się do określania Wierzyńskiego jako postromantyka, to jednak zauwa-
ża u poety nie tylko liczne klasyczne reminiscencje tematyczne, ale i dystans do ekspe-
rymentów, wiarę w słowo i etyczne posłannictwo literatury, a zatem kierunek ku sze-
roko pojętemu klasycyzmowi.

Niewielką monografię twórczości Wierzyńskiego, połączoną z zarysem biografii
oraz kalendarium życia pisarza, wydała też Anna Nasiłowska135. Co ciekawe, ta ba-
daczka nie podejmuje wcale rozważań nad klasycyzmem autora Korca maku, choć
chętnie wskazuje i nazywa cechy romantyczne tej twórczości. Mówi wszakże o „trady-
cjonalizmie”, którego oznaką są „staranne rymy, dokładne miary”136, o „uniwersaliza-
cji problemu emigracji”137, o „dystansie” widocznym w ostatnich tomach. Przy analizie
Sen mara znajdujemy w książce Nasiłowskiej ciekawą uogólniającą charakterystykę,
zbliżającą Wierzyńskiego do autora Ziemi jałowej:

Zamiast romantycznego „ja” z pierwszych tomów czy wojennego, tyrtejskiego wcielenia,
pojawia się ktoś ukryty za obrazami metaforycznymi, sytuacjami i zdarzeniami, które są jego ko-
relatami [por. korelaty przedmiotowe Eliota – AK], ktoś oszczędny w wyrazie, nie ujawniający
wprost swoich emocji. Zamiast entuzjazmu jest intelektualny dystans, poczucie wielowymiaro-
wości138.

Zdaniem wielu badaczy kluczem do neoklasycyzmu jest u Wierzyńskiego szcze-
gólny związek poety z Europą i jej kulturą, zwłaszcza przypisanie tej ostatniej roli
budulca nadziei po okresie upadku, jakim była wojna i jej konsekwencje. I tak Zdzi-
sław Marcinów139 stwierdza, iż dla naszego poety Europa to przede wszystkim kultura:
„konglomerat pamiątek kultury materialnej, trwałych zdobyczy kultury duchowej
i pamięci utraconych bliskich”140; to rodowód: „Bohater-podmiot wierszy o tej pro-
blematyce jest postacią odnajdującą w sobie wspólnotowy rodowód, coś ponadnaro-
dowego, jednoczącego z Europą i Europejczykami”141. Za szczególnie ważną manife-
stację takiej postawy uważa Marcinów Europę (KM). Zwraca też uwagę na pojawiają-
cy się wątek obawy przed zagładą kultury europejskiej (Nie daj mi się modlić na ru-

                                                
134 Tamże, s. 151–152; o orfickich motywach u Wierzyńskiego pisze K. Dybciak, Istnienie jest śpiewem

i rytmem, „W drodze” 1987, nr 9.
135 A. Nasiłowska, Kazimierz Wierzyński, Warszawa 1991.
136 Tamże, s. 38.
137 Tamże, s. 49.
138 Tamże, s. 75.
139 Z. Marcinów, „Z Ameryki do Europy...”, dz.cyt., s. 131–132.
140 Tamże, s. 136.
141 Tamże.
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inach Paryża, SP), nostalgii za prywatną „przestrzenią utraconą” Europy jako jedności.
Przeciwieństwem Europy, symbolizowanej przez Paryż – zauważa badacz – jest
u Wierzyńskiego Ameryka („nie ogląda się wstecz”), ale i „ekspansywna cywilizacja
Wschodu”142. Wspólnota europejskich „rotacji i upadków i odrodzeń” wraz z wątkiem
śródziemnomorskiego mitu, jak dowodzi Marcinów, „tworzy poczucie spoistości Eu-
ropy i Polski”143, przejawiające się szczególnie w wierszach Afisze, Ciepłe kraje (SM),
Zasypywanie Morza Śródziemnego (KnP), a widoczne w całych tomach: Korzec maku,
Siedem podków, Tkanka ziemi, Kufer na plecach, Sen mara.

Obcowanie z kulturą jako ostoją wartości, z ideą europeizmu, nie byłyby zapewne
obecne w poezji Wierzyńskiego w takim kształcie, gdyby nie jego podróże (zwłaszcza
te „kulturowe”)144. Wielu badaczy zwraca uwagę na znaczenie tego aspektu życia po-
ety w rozwoju jego liryki, w ogóle koncepcji życia i świata. Włodzimierz Wójcik145

podkreśla więc rolę wędrowania u Wierzyńskiego i Skamandrytów (zwłaszcza u Iwa-
szkiewicza). Rozważa różne sensy tych peregrynacji: wewnętrzna szamotanina, emi-
gracja, „swoista «geografia»”, turystyka146. Szczególnie ważną zdobyczą podróży Wie-
rzyńskiego jest według Wójcika „pocieszenie w sztuce”, symbolizowane Placem Zgo-
dy, Polami Elizejskimi, Łukiem Triumfalnym, wieżami Notre-Dame, Luwrem. Ważne
jest dokonane przez Wójcika spostrzeżenie, iż w powojennych wierszach o Paryżu
i Francji Wierzyński odszedł od ujęcia „pejzażowo-przestrzennego” na rzecz ujęć
„przestrzenno-refleksyjnych, filozoficznych, uniwersalistycznych”147.

Według Anny Węgrzyniakowej już w Krzyżach i Mieczach romantyczne wzorce,
tragizm i rozpacz ustępują dykcji przeciwnej: temat wojny zostaje „sproblematyzowa-
ny”, pojawia się „liryka refleksyjnych uogólnień”, „poezja retoryczna”148.

Maria Danilewicz-Zielińska także wspomina o dwóch „blokach” wierszy. W tym
drugim, klasycznym, datującym się od Tkanki ziemi: „Dojrzałość formy zjednoczona
z bogactwem treści uderza w sposób szczególny”, zaś wiersz Matka „jest kapitalnym
przykładem takiej klasycznej równowagi”149.

Tymon Terlecki wskazuje na ważną graniczną rolę Korca maku oraz Siedmiu pod-
ków:

Ocalenie przynosi poezja, sztuka. Stąd wielka ilość wierszy o malarzach [...], o muzyce i mu-
zykach [...], o dziełach architektury [...] bogactwo motywów stylizacyjnych, [...] autosymbolów:
lutnista biblijny, Orfeusz, Kochanowski150.

                                                
142 Tamże, s. 137.
143 Tamże, s. 140.
144 Podróże „kulturowe” Wierzyńskiego: 1924–1926 – kilkakrotne wyjazdy do Włoch; 1937 – rok we

Francji; 1940 – z Paryża na południe Francji; 1959 – wyjazd z USA na kilka lat do Europy; 1963 – Rzym,
Paryż, Londyn; 1965 – Rzym; 1966 – dalsze podróże po Włoszech; 1967 – wycieczka do Grecji; 1968 –
podróż po północnych Włoszech i Szwajcarii.

145 W. Wójcik, Paryskie przystanki Wierzyńskiego, w: Skamander 5. Studia o twórczości Kazimierza
Wierzyńskiego, dz.cyt.

146 Tamże, s. 93.
147 Tamże, s. 107.
148 A. Węgrzyniakowa, „Krzyże i miecze”. Studium o dwu drogach wznoszenia się ponad klęskę,

w: Skamander 5. Studia o twórczości Kazimierza Wierzyńskiego, dz.cyt., s. 144–145.
149 M. Danilewicz-Zielińska, Spotkanie z Kazimierzem Wierzyńskim, w: Wspomnienia o Kazimierzu

Wierzyńskim, zebr. i oprac. P. Kądziela, Warszawa 2001, s. 41.
150 T. Terlecki, Wierzyński, czyli poeta, „Wiadomości” 1969, nr 26–27.
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Konstanty A. Jeleński dzieli dorobek poetycki Wierzyńskiego na trzy okresy.
Pierwszy jest „wykwitem epoki” (!), tj. „neoklasycyzmu lat trzydziestych”, zwieńcza
go Laur olimpijski, w którym „Wierzyński klasycyzuje [...] nie w tekturze – jego wier-
sze są odpowiednikiem pewnych rzeźb Bourdelle’a, Maillola, pod stylizacją czuć au-
tentyczną wrażliwość, najlepiej pojęty realizm poetycki”151. Zdaniem Jeleńskiego,
w wojennych wierszach jest nadmiar rekwizytów152 i retoryki. Za stan ten krytyk wini
romantyzm, któremu poeta uległ. Za to Korzec maku i Tkanka ziemi stanowią zasadni-
czą, korzystną zmianę w stronę klasycyzmu: „Wierzyński przestał «śpiewać jak sło-
wik», a wkroczył w trudną, poważną dziedzinę słowa-poezji”153.

Ewolucję liryki Wierzyńskiego jako przejaw klasycyzmu tematu najkonsekwentniej
chyba przedstawia Ignacy Wieniewski, w artykule Grecko-rzymskie natchnienia Wie-
rzyńskiego: „[...] Grecja i Rzym stanowiły od zarania jego twórczości aż do końca –
znamienny element. Dionizyjski, a zarazem apolliński (by użyć terminów Nietzschego)
charakter poezji Wierzyńskiego wynikał z umiłowania kultury antycznej”. Rozpatruje
też krytyk rolę inspirujących podróży poety do Grecji, do Włoch, na Sycylię. Pierwszy
okres twórczości Wierzyńskiego nazywa nawet „okresem upojenia radością życia,
patronowała poecie Grecja Dionizosa i Apollina, Grecja wina, słońca i pogańskiego
piękna”154. Chociaż wojna zniszczyła tę radość życia, wywodzi Wieniewski, to w wy-
rażeniu tragizmu Polski i Polaków pomocne okazało się natchnienie Grecją i Rzymem.
„Grecki ideał wolności i rzymski – umiłowania ojczyzny nade wszystko objawiły mu
w czasie wojny swą przejmującą aktualność”. I dalej:

Oto wiersze, które mogą stanowić motto dla rozważań o wierności naszej literatury staremu
szlakowi, łączącemu Polskę z Helladą i Romą – szlakowi Kochanowskich, Słowackich i Wy-
spiańskich. Zdawało się wówczas poecie, że wojna toczy się w obronie kultury zachodniej, a więc
także jej antycznych podstaw [...] W poemacie Wierzyńskiego żołnierze polscy maszerują w bój
w obliczu Aten Peryklesowych i rzymskiego Kapitolu. Gdyż tam były siedziby duchowych
przodków Polaków. Rycerze, polegli w warszawskim okopie, spoczęli we „wspólnej mogile”,
rzymskiej i bratniej155.

Polska to Prometeusz, który czeka na wyzwolenie, a zburzone miasta nad Wisłą to
Teby (Teby). Współczesnemu żołnierzowi towarzyszy zaś poeta-lutnista (Amfion) –
wywodzi Wieniewski.

Oczywiście za najważniejsze nawiązanie Wierzyńskiego do antyku, tak poprzez
genezę, tematykę, jak i formę, uznać należy cały tom Laur olimpijski. Doskonale też
komponował się on krytykom i badaczom w Dwudziestoleciu z rozpowszechnionym

                                                
151 K.A. Jeleński, Trzy pory roku Kazimierza Wierzyńskiego, w: Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyń-

skim, dz.cyt., s. 135.
152 Wymienia je: „Konrad, Dziady, Sułkowski, grecka tragedia, Wawel, cmentarze ojcowskie, Nike

Samotracka, stare ateńskie zaułki, Akropol, Kapitol, Grecja, Rzym, Ateny Peryklesa, Via Appia, Szekspir,
Cyd, Corneille, Roland, Homer, Civis Romanus, Polska, Niobe, Ziemia-Wilczyca, Łuk Triumfalny, Victo-
ria, Chrobry, Krzywousty, Jagiellonowie, Koloseum, Pallas Atene, Termopile, Somosierra, Elstera, Eloe,
Genesis, Kiliński, Synaj, Jozue, polskie Madonny...” (tamże, s. 143).

153 K.A. Jeleński, Trzy pory roku Kazimierza Wierzyńskiego, dz.cyt., s. 147.
154 I. Wieniewski, Grecko-rzymskie natchnienia Wierzyńskiego, „Wiadomości” 1969, nr 26–27, przedr.

w: Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim, dz.cyt., s. 345–346.
155 Tamże, s. 347.
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wtedy stereotypem wizerunku Wierzyńskiego jako sportowca156, mężczyzny o apolliń-
skiej urodzie, piewcy radości życia oraz harmonijnego zespolenia intelektu, moralno-
ści, doskonałości fizycznej zgodnie z klasyczną zasadą kalokagathia. Jerzy Liebert
trafnie nazywał poetę w tym właśnie kontekście „fanatykiem urody życia”157.

Tadeusz Sinko odczytuje Laur... jako „dionizyjski kult życia”, który „jest także
kultem zdrowia”158. Podkreśla, że w tomie nie ma wierszy „o osobach i zdarzeniach
greckich”, co nie do końca jest prawdą, acz jest ów antyczny „temat”, to jest sport
i współzawodnictwo” jako „agonistyka” grecka.

Waldemar Smaszcz w Przedmowie do najnowszego wydania Lauru olimpijskiego
tak tłumaczy fenomen zbiorku:

W naszej tradycji tężyzna i sprawność fizyczna zwykle przeciwstawiane były intelektowi
i mimo oczywistego wpływu antyku na polską sztukę, trudno odnaleźć przed Wierzyńskim piew-
ców harmonijnego zespolenia obu wartości159.

Okres emigracyjny, w zgodnej raczej opinii krytyków, czyni z Wierzyńskiego poetę
stonowanej refleksji, intelektu, a nawet poetam doctum160. Za kulminację tej dykcji
Maria Dłuska, Piotr Dybel czy Zdzisław Marcinów161 uważają Piątą porę roku.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż Wierzyński ukończył klasyczne gimnazjum
w Stryju, studiował w Krakowie, Lwowie i Wiedniu na kilku kierunkach (filozofia,
literatura, historia), był członkiem Polskiej Akademii Literatury (witał go tam sam
L. Staff, 1938), wcześniej otrzymał (1936) Państwową Nagrodę Literacką, a także
Złoty Wawrzyn Akademicki PAL (1935).

                                                
156 Wierzyński uprawiał intensywnie sport, pasjonowała go lekka atletyka, bieganie, piłka nożna. Ra-

zem z kolegami brał nawet udział w budowie stadionu w Stryju. Istne hymny na część „apollińskości”
i „olimpijskości” autora Lauru, podziwy nie tylko ze strony kobiet, budzić mogą nawet pewne zażenowa-
nie. I tak Witold Mieczysławski zachwyca się: „Oczy iskrzyły mu się radością życia pełnego poezji i fanta-
zji, piękności świata i własnej żywotności mięśni, umysłu i serca. W tym też znaczeniu był prawdziwym
olimpijczykiem, mistrzem tego najtrudniejszego dziesięcioboju, zwycięskim atletą, który umiał połączyć
i utrzymać równowagę wysiłku umysłu i ciała w najwyższym osiągnięciu” (W. Mieczysławski, Ostatnie
spotkanie, „Wiadomości” 1969, nr 26–27, cyt. za: Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim, dz.cyt., s. 193);
Marian Hemar: „Czasem wydawało się, że Kazimierz Wierzyński był Apollem, który sobie na kilkadziesiąt
krótkich, za krótkich lat wypożyczył ciało człowieka, wiecznego efeba. Odleciał z powrotem na swój
Olimp” (M. Hemar, Wspomnienie pośpieszne, „Orzeł Biały” 1969, nr 56, cyt. za: Wspomnienia o Kazimie-
rzu Wierzyńskim, dz.cyt., s. 104).

Tadeusz Nowakowski przypomina, iż w Warszawie nazywano poetę Apollo Belwederskim i tak to
wyjaśnia: „Afekt dla urodziwego autora Pamiętnika miłości między Półwyspem Helskim a Jarem Zalesz-
czyckim przybierał charakter epidemiczny [...]. Rzeczywiście: młody bóg! Wysoki, zgrabny, wysportowa-
ny, młodzieńczy. Piękne czoło, piękny profil. [...] Głos [...] urzekający, dźwięczny, ciepły i kojący
(T. Nowakowski, Wielkie Xięstwo Wierzyńskie, „Wiadomości” 1969, nr 26–27, cyt. za: Wspomnienia
o Kazimierzu Wierzyńskim, dz.cyt., s. 220–231); Leopold Kielanowski pisze zaś o wierszach młodzieńczych
jako o realizacji zasady carpe diem (L. Kielanowski, Żył dniem dzisiejszym, „Na Antenie” 1969, nr 72).

157 J. Liebert, Fanatyk urody życia, „Wiadomości Literackie” 1930, nr 29.
158 T. Sinko, Hellada i Roma w Polsce..., dz.cyt., s. 379.
159 W. Smaszcz, Olimpijskie laury Kazimierza Wierzyńskiego, w: K. Wierzyński, Laur olimpijski, Bia-

łystok 1985, s. 9–10.
160 Aczkolwiek np. Jan Marx w swej monografii Skamandryci stwierdza: „to nie był poeta doctus”

(J. Marx, Skamandryci, Warszawa 1993, s. 166).
161 M. Dłuska, Legenda wieczności, w: tejże, Studia i rozprawy, t. 3, Kraków 1972; P. Dybel, Piąta po-

ra roku Kazimierza Wierzyńskiego, „Poezja” 1979, nr 4; Z. Marcinów, Potrzeba trwania. O „Piątej porze
roku” Kazimierza Wierzyńskiego, w: Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim, dz.cyt.
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Siłę intelektualną i górność liryki Wierzyńskiego tak charakteryzuje Wojciech Li-
gęza:

Słowo [Wierzyńskiego] wyraża zagadnienia metafizyczne i epistemologiczne, przechowuje
znaki pamięci, wyznacza styl autorefleksji, uzasadnia moralne prawo istnienia. Mieści się w sa-
kralnym kręgu i nawet, gdy ma kształt nieozdobny, nieodmiennie bierze udział w święcie świa-
ta162.

Ryszard Matuszewski, omawiając krajowy wybór poezji Wierzyńskiego (1972),
kilkakrotnie stwierdza romantyczne proweniencje i cechy tej liryki, jak też nacechowa-
ną romantyzmem „wiarę” poety w swe posłannictwo. A jednak kilkakrotnie docenia
wysiłki Wierzyńskiego (w późnej twórczości) w kierunku stania się „poetą uniwersal-
nym”, dotykającym „spraw najważniejszych i ostatecznych”163; podkreśla też skłon-
ność do „aforystycznej zwięzłości” w Kufrze na plecach, przypominającą ostatnie
dokonania Staffa.

Stanisław Burkot w swej Literaturze polskiej w latach 1939–1999 charakteryzuje
poezję Wierzyńskiego po roku 1939, wskazując na kluczowe dla jej genezy role wę-
drówki-tułaczki oraz mitu:

Mity narodowe i weryfikujące je mity starożytne czy śródziemnomorskie stają się dla poetów
w czasie wojny miarą zdarzeń, odkrywają odwieczny porządek świata, w który wpisane są: nie-
usuwalne zło, cierpienie, nienawiść, wojna. Przywołania te służą objaśnieniu teraźniejszości, sen-
sów kryjących się za zawieruchą, pożogą, zniszczeniem, tragicznych znaków nawrotu ciemnego
koła dziejów164.

W charakterystyce kolejnych (powojennych, emigracyjnych) tomików poety (jak
Korzec maku, Siedem podków) odwołuje się badacz do kwestii „porządku językowe-
go”, „jakości estetycznej”, „nośności semantycznej”165. Poezja jest dla poety „obroną
przed złem świata”, dając mu schronienie w prywatności z jednej, a w kulturze euro-
pejskiej z drugiej strony. „Sztuka [...] wypełnia pustkę życia, staje się jedynym godzi-
wym, choć tylko zastępczym celem egzystencji”166 – pisze Burkot, wymieniwszy
uprzednio szereg „kulturowych” wierszy Wierzyńskiego.

Charakteryzując ostatnie tomy Wierzyńskiego (Tkanka ziemi, Kufer na plecach,
Czarny polonez, Sen mara) Burkot podkreśla też rolę dyskursywności („dyskursu”,
obecności „filozoficzno-egzystencjalnych sensów”, „umiejętnego przekształcania
drobnych zdarzeń [...] przedmiotów z codziennego otoczenia, roślin i zwierząt, w me-
tafory o wielkiej pojemności znaczeniowej”167 – a więc siłę quasi-neoklasycznej wła-
śnie refleksji i uogólnienia.

                                                
162 W. Ligęza, Obszary ocalenia. Natura, słowo i kultura w późnej liryce Wierzyńskiego, w: Pisarz na

obczyźnie, red. T. Bujnicki, W. Wyskiel, Wrocław 1985.
163 R. Matuszewski, Ptak przeleciał przeze mnie... (O „Poezjach wybranych” Kazimierza Wierzyńskie-

go), w: tegoż, Z bliska, Kraków 1981, s. 48.
164 S. Burkot, Literatura polska w latach 1939–1999, Warszawa 2002, s. 33.
165 Tamże, s. 74.
166 Tamże, s. 75–76.
167 Tamże, s. 135.
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Neoklasycyzm „skamandrycki”? (Wiosna i wino, 1919;
Wróble na dachu, 1921)

Pierwszy okres twórczości Wierzyńskiego pozostawał pod znakiem biologizmu, kultu
młodości, pogody ducha, co zdaje się odpowiadać fizycznej i psychicznej kondycji
samego poety po zakończeniu wojny światowej oraz nadziei na lepsze jutro168. Pod-
miot zdaje się działać zgodnie z horacjańską maksymą Carpe diem, quam minimum
credula postero („Używaj życia, jak najmniej ufając przyszłości”)169, a także naukami
Epikura. W Wiośnie i winie padają więc takie deklaracje:

W duszy codziennie wesołe mam święto
(Szumi w mej głowie)

Nic mnie nie męczy, nie dręczy.
Dzień dobry, dzień dobry każdemu

(Rano)

Tyle jest we mnie bajecznej pogody
(Tyle jest...)

z wiatrem popod ręce
(Tańce po światach)

Cieszy podmiot nawet „gapienie się ludziom na pięty” (Lewa kieszeń), ma „zielono
w głowie”. Radzi podobnie postępować czytelnikom: „sprzedaj się wiatrom i gwiżdż
razem z nimi / Na to, co było i na to, co będzie” (Sprzedaj się wiatrom, WiW).

W wierszu Szumi w mej głowie (WiW) poeta jednoznacznie wskazuje na tradycję,
z jakiej czerpie „ekstatykę użycia”:

Bo jestem [...]
Renesansowo-helleńsko-dzisiejszy.

Ale będące tłem dla dionizyjskich szaleństw podmiotu pejzaże, pory roku, rekwi-
zyty mają raczej północnoeuropejski charakter (śnieg, drzewa bielone, oziminy), bliż-
szy czarnoleskiemu mitowi i Staffowskiej prostocie okresu Wysokich drzew niż post-
parnasistowskim czy „helleńskim” stylizacjom.

Ekstatyczna radość, wiosenny pęd młodości mają też niewątpliwie umocowanie
w poetyce codzienności Skamandra, której nieobce były nawet hasła i działania futury-
styczne170. Przemawia za tym obecność, acz ograniczona, rekwizytów takich jak „po-
ciąg-expres”, tramwaj, automobile, cykliści, kino czy... lovelas, a zwłaszcza anarchicz-
ne i obyczajowo prowokacyjne deklaracje i wezwania typu:

                                                
168 Zwłaszcza wiersze: Wiosna i wino, Zielono mam w głowie, Sprzedaj się wiatrom, Na przełaj gonię,

Kapelusz biorę pod pachę, Tańce po światach, I znów jest tak ni w pięć ni w dziewięć, Tyle jest we mnie
bajecznej pogody, Gdzie nie posieją mnie (WiW), Rano, Przyjaciołom, Wszystko jedno (WnD).

169 „Więc łap dzień każdy, a nie wierz ni trochę / W złudnej przyszłości obietnice płoche”. Oda I, 11,
(Tu ne quaesieris...), przeł. H. Sienkiewicz, w: Horacy, Wybór poezji, opr. J. Krókowski, Wrocław–War-
szawa–Kraków–Gdańsk 1975.

170 Por. A. Kowalczykowa, Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918–1939, Warszawa 1981,
rozdz.: Młodość jako program.



293

Wagabunda i pijak, hrabia na Gierlachu
Nie umiem się, nacieszyć, naszaleć do syta
[...]
dziś szaleństwo, jak czapkę, nasadzam na głowę [...]

(Pieśń wagabundy)

Podobne akcenty odnaleźć można w wierszach: Tak bosko rzucać na wiatr swoje
słowa, Jestem, jak szampan, Podściel twe pyszne, świetne ciało, Jak gdyby cały świat
mi się oddawał (WiW).

Ów prowokacjny „megalomański ekstatyk użycia”, zatracony w szalonym pędzie,
w alkoholu, seksie, lenistwie, „gwiżdżący na wszystko”, wskazuje nam swoich przyja-
ciół-patronów, to: „Siewierianin, Whitman, Staff i Tuwim” (Odwiedziny). Nas intere-
suje przede wszystkim „staffizm”, polegający na tradycjonalizmie wersyfikacyjnym
i interpunkcyjnym. Niepodzielnie prawie panuje kwartyna, dominuje 11-zgłoskowy
wiersz sylabotoniczny, staranne rymy. Tak nie pisali futuryści, nawet Tuwim. Narzuca
się kontrast anarchicznej, hedonistycznej treści z klasyczną, zachowawczą formą. To,
jak i obecność utworów czerpiących radość z kontemplacji natury (np. Przez miedze
polne, Drogaś mi jest, Wyżęli pole, Muchy niebieskie, Rzućmy to miasto, Jesienią już
zanosi, Wśród krzaków leżę, WiW), sprawia, iż sensu nabiera deklaracja zawarta
w Filozofii: „Noszę binokle, kocham Staffa”.

Niewątpliwie poetycką reasumpcją prezentowanej w większości obu tomów lu-
dyczno-szaleńczej postawy jest Śpiew dionizyjski, wiersz, który można uznać nawet za
manifest pierwszego okresu twórczości naszego poety. Pod charakterystycznym mot-
tem z Nietzschego („Tanzend lauf ich dir entgegen”) widnieje sześć czterowersowych
strof pisanych regularnym trzynastozgłoskowcem. Z genologicznego punktu widzenia
utwór jest ponowieniem (stylistycznym i tematycznym) dytyrambu – hymnu na cześć
Dionizosa. Wierność naśladownictwa potwierdza taka choćby apostrofa:

O, bracia! Pijmy zdrowie tego, co tańcami
Przepływa w śnie i pieśni, marmurach i gipsie!

Pochwały boga, uczty, wina, głośnego śmiechu, muzyki cytar, tańca, beztroski – nie
pozostawiają wątpliwości co do tradycyjnego, klasycznego charakteru hołdu. Doko-
nuje się archetypiczna kontynuacja oraz prosta transpozycja mitu dionizyjskiego we
współczesność:

W Grecji pod cytar dźwięki, na szalone święta
Tańczyliśmy pijani w pogańskim zachwycie.
Dzisiaj gra w nas ta sama pełnia nieobjęta
I tańcząc, tańcząc idziem poprzez całe życie.

Ów dionizyjski most nad wiekami zostawił pod sobą smutne „wieki zadziwione”,
ulegające dyktatowi śmierci, których symbolem są w wierszu „kości pod piramidami
kolumn i grobowców”. To daje wierszowi inny jeszcze wymiar: parnasistowskiej tęsk-
noty za antyczną przeszłością.

Ciekawym rysem pierwszych tomów Wierzyńskiego jest też widoczne przebijanie
się słabego jeszcze mitu apollińskiego przez dominujący – dionizyjski. Znamienne są
więc wiersze „przerywniki”, co jakiś czas ustateczniające pęd dionizyjskiego podmio-
tu, oddające prymat intelektualnej refleksji, przypominające – dość ogólnikowo –
o klasycznej estetyce ładu i opanowania. Na przykład: „Zmierzch świat zalewa, w har-
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monię jednoczy” (Zmierzch świat zalewa, WiW), „Wmodlić się, wtopić w oddale twe,
Boże” (Tęsknota, WnD) czy:

Wszystko jest jasne! wszak nawet cień w drodze
Jest synem blasku; pochodzi ze słońca

(Słucham i patrzę, WiW)

Typowe dla pokolenia Wierzyńskiego i Skamandrytów fascynacje techniką, indu-
strializacją znajdują odbicie w tomie Wiosna i wino, ale – paradoksalnie – za sprawą
quasi-klasycystycznej ody Pieśń o wynalazku, pełnej górności, archaizmów, peryfraz,
inwersji, hiperbol i apostrof, gdzieniegdzie tylko „inkrustowanej” rekwizytami XX-
-wiecznego modernizmu:

O, zapalony nad głowami blasku,
Świętego ducha pyszna aureolo
Z krzemieni ludzką wykrzesana wolą,
Herbie człowieka, boski wynalazku!
[...]
O, szóste zmysły ciała: telefony
I telegrafy! O, tętniące druty,
Których żyłami mózg świata osnuty,
Myśli na wszystkie swoje cztery strony.

Zgodnie z podstawami klasycystycznej poetyki, ukazując potęgę człowieka wyna-
lazcy i pracownika nasz poeta chętnie sięga też w odzie po uniwersalne przedstawienia
(Ultima Thule, gwiazdy nadziemskie, głazy kamienne), jak i po autorytet antyku (Her-
kules, Prometeusz jako pionierzy wydzierania prawd naturze).

W pierwszych tomikach Wierzyńskiego niewiele jest bezpośrednich, komplekso-
wych nawiązań tematycznych do mitów antycznych. Jednakże te, które są, wyraźnie
„odstają” in plus od monotonii wierszy „dionizyjskich”. I tak Pandora (WiW) jest
przykładem liryki maski. To monolog stworzonej przez bogów i podstępnie podesłanej
ludziom na zgubę kobiety; monolog utrzymany w archaiczno-podniosłej (neoparnasi-
stowskiej) tonacji stylistycznej, np.:

Cudzie mej mocy. Orgio opętańcza!
Jak harpun rzucam na światy przekleństwo!
Huragan zguby!

Poeta nie poprzestaje na odnowieniu mitu. Poddaje go przewrotnej reinterpretacji
i aktualizacji, zgodnej ostatecznie z klimatem całego tomiku (supremacja miłości, eks-
tazy). Oto Pandora otwiera puszkę, ale prócz huraganów, pożaru, moru, szarańczy
z puszki wydobywa się największa z potęg tam zamkniętych: „orgia”, „szał nienasyco-
ny”, „zatrata” (w miłości). Ta siła wraca bumerangiem do siedziby bogów, będąc na-
wet w stanie ją zniszczyć. Aby wzmocnić swój koncept, w poincie poeta metaforyzuje
(ożywia) główny rekwizyt mitu – „puszkę Pandory”, zwąc ją „małą puszką olbrzymie-
go serca”. W wierszu dokonuje się kontaminacji mitu puszki Pandory z toposem miło-
ści życiodajnej, pożądanej, ale zarazem niszczącej jak ogień. Niewątpliwie Pandora
jest jednym z bardziej dojrzałych, intelektualnie wyrafinowanych, neoklasycznych
utworów pierwszego okresu twórczości Wierzyńskiego.

Na miano demitologizacji etosu klasycznej edukacji zasługuje z pozoru żartobliwa
(autoironiczna) Ballada o Kartaginie (WnD). Owa niezbędna – jak wówczas sądzono –
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każdemu wykształconemu Europejczykowi wiedza była dla dorastającego człowieka
światem tyleż heroicznym, co egzotyczno-baśniowym, z domieszką tak ekscytującej
w tym wieku tajemnicy:

To było w erze marek i atlasów,
Pierwszej radości i pierwszego żalu,
Kiedym w różowej mgle zamierzchłych czasów
Kochał się w tobie, biedny Hannibalu.

Znakomite efekty daje w wierszu konsekwentna, pełna psychologicznej prawdy re-
konstrukcja dziecięcego świata szalonych marzeń, zmiennych idoli, zabawowych sce-
nariuszy:

Ach, ile czaru miało twoje imię,
Dydo, królowo fenickiej fregaty!
W świętych wyprawach mściłem się na Rzymie
I źle pisałem łacińskie dyktaty

Niewątpliwie wiersz można by też nazwać odą na cześć drohobyckich pedagogów, bo
to oni sprawili, że jak czytamy w poetyckiej hiperboli: „Gimnazjum stało w Syrii czy
Atenach”, a powszechna historia „spała pod głową” śniącego o wspaniałych wodzach
i antycznych miastach chłopca. Ale ze snu trzeba się obudzić. Snem okazało się gimna-
zjum, snem tylko była próba neohellenizacji świata współczesnego, który w swych gma-
chach i dziełach częściej grzebie niż utrwala ideały, dumnie mieniące się wiecznymi:

Finał był smutny! Na pustej ruinie
Historia inne rozpoczęła czasy.
Epilog scen mych zgubił się w kurtynie
I rolę swoją skończyły atlasy.

Gimnazjum przeszło, prześniło się dawno,
Dziś nikt nie cieszy się z końca godziny,
Wojny punickie są bajką zabawną
I już na zawsze nie ma Kartaginy.

Utracona Arkadia dzieciństwa uległa w wierszu zespoleniu z Arkadią klasycznej
kultury i wychowania. W tym sensie wiersz jest ciekawym wyrazem klasycyzmu pe-
symistyczno-nostalgicznego, ubranego w kostium ciepłej ironii. (Wiersz ten wchodzi
też w ciekawy dialog intertekstualny z późniejszymi znacznie wierszami Herberta, Pan
od przyrody, Do Apollina, Życiorys, Mój ojciec, tyle że u autora Napisu dziecięco-
-młodzieńcza idealizacja mitów i historii da pretekst do oskarżenia klasycznego świata,
symbolizowanego przez dwuwymiarowe płaskie ilustracje, zimne gipsowe głowy,
rozłupane posągi.)

Czytając wiersze Filozofia czy Manifest szalony, można wyciągnąć wniosek, iż
konsekwencją ponownego upadku Kartaginy (czytaj: upadku wiary w scalający mit
śródziemnomorski) jest nie tylko postawa witalizmu i jakiejś bezmyślnej afirmacji tu
i teraz, graniczącej z anarchizmem, a właściwie futuryzmem, ale będący w gruncie
rzeczy absolutyzacją niewielkiego co prawda wycinka kultury antycznej kult Dionizo-
sa, o którym była wyżej mowa.

Niewątpliwie najbardziej zagadkowym, a zarazem najobszerniejszym wierszem
dwu pierwszych tomików jest zamykający drugi z nich poemat Heroica. Utwór w cało-
ści ma charakter programowy, zawiera utrzymaną w formie swobodnego nawiązania
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do gatunku ody (oda do poezji) apostrofę do liryki. Zaczyna się od nawiązania do pro-
gramów awangardowych początku stulecia (takich jak futuryzm), także do programu
Skamandra:

Poezjo, na ulicę!
Między ludzi, w tłum
[...]

Jednak ta pochwała prozaizacji (socjalizacji) poezji, uczynienia z niej mowy dla
tłumu i o tłumie, kryje już w sobie zapowiedź ironii następnych obrazów, będących
alegorią przemian, jakie przeszła – tu personifikowana – poezja, sięgając ostatecznie
bruku, będąc „sztuką codziennych dni”, ale i „błazeństwem”, „krwawą łuną”, „kurty-
zaną sensacji”, aktorką cyrkową, uliczną włóczęgą. Podmiot zapowiada śmierć poezji
jako wielki wybuch, „dzień wielkiej klęski”, ale i – ku naszemu zaskoczeniu – „szał
triumfu”. Bo oto w ostatniej strofie poezja zmartwychwstaje (jak Feniks, a może Dio-
nizos?) i „rozlewa się” po całym świecie, odzyskując swój dawny uniwersalny wymiar
i wysoki ton:

Na prawo i lewo, od Alp do Timbuktu,
Po stopniach teatrów słonecznej Grecji,
Plantacjach Cejlonu i mostach Wenecji,
I w każdym wołaniu i w każdym westchnieniu
Wysłanym ze świata srebrzystą depeszą
jak radio, popłyniesz po nieba sklepieniu.

Heroica zdaje się być zapowiedzią późniejszej nostalgicznej wersji neoklasycyzmu
Wierzyńskiego.

Chwała zwyciężonym (Laur olimpijski, 1927)

Wielka Niedźwiedzica przyniosła zasadniczą zmianę zarówno w kreacji podmiotu,
jak i w tematyce. Dionizyjska ekstaza, klasyczne nawiązania ustąpiły miejsca wojen-
nym wspomnieniom, nostalgicznemu przywoływaniu stron rodzinnych, retorycznym
pytaniom o sens życia171. Pewne klasycystyczne akcenty zawiera elegia o Kościuszce
(Pamiątka z Solury), oda idealizująca galicyjską prowincję jako Arkadię dzieciństwa
i młodości (Oda prowincjonalna), a także dwa wiersze, w których mit użyty został
do pogłębienia i zuniwersalizowania obserwacji obyczajowych (Maria Magdalena,
Venus).

Pamiętnik miłości (1925) jest prawie w całości hymnem na cześć prywatnych
uczuć, dzięki którym możliwe jest zapomnienie zarówno o wojennych zniszczeniach,
jak i przemijaniu. Ten z gruntu romantyczny tomik zawiera wszakże i reminiscencje
z pierwszej kulturowej podróży Wierzyńskiego – do Włoch (Noc romantyczna, Podróż
do Włoch, Wieczór w Kampanii, Pocztówka z Neapolu). Nie znajdujemy jeszcze jednak
w tych kunsztownych poetyckich studiach pejzażu, a nawet zabytków, niczego, co by

                                                
171 Smaszcz uważa, iż o ile dwóm pierwszym tomom patronował Staff, to trzeciemu Żeromski

(W. Smaszcz, Posłowie, w: K. Wierzyński, Poezje zebrane, zebr. i posłowie W. Smaszcz, t. 1–2, Białystok
1994, s. 463).
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świadczyło o odnajdywaniu śladów wieczności tradycji, o satysfakcji z samego piel-
grzymowania do serca Śródziemnomorza. Przeciwnie: tak wenecka laguna, katedra,
jak i klasyczne pejzaże Kampanii to tylko „religia gasnąca”, piękne tło dla idealizowa-
nej romantycznie miłości podmiotu do żony:

Wszystko przechodzi z wolna w ruin zamyślenie
Prócz prawdy, która bije z nich we mnie, gdy czuję,
Że kocham cię mijając cyprysy i tuje.

(Podróż do Włoch)

Tom Laur olimpijski uważany może być za najsilniejszy dowód na związki Wie-
rzyńskiego (a nawet całego Skamandra) z klasycyzmem. Przemawia za tym oczywiście
ostentacyjność nawiązania, tak tematycznego, jak i stylistycznego. To także jeden
z najsłynniejszych w świecie polskich zbiorów poetyckich i pierwszy polski tomik
poświęcony w całości tematyce sportowej. Wierzyńskiemu („fanatykowi” sportu
i tężyzny fizycznej) temat „zadany” przez organizatorów IX olimpiady nowożytnej
bardzo „pasował”. Udało się poecie trafić w oczekiwania Pierre’a de Coubertin, które-
mu marzyło się odbudowanie antycznej idei rywalizacji ponad podziałami, harmonii
intelektu i fizycznej doskonałości.

Pisząc Laur, Wierzyński szedł śladami wielkich twórców epiników: Pindara, Simo-
nidesa z Keos, Bakchylidesa. Stając do konfrontacji z wielkim mitem igrzysk, mógł
poeta mit ten uwspółcześnić, transakcentować bądź dokonać ogólnej archetypicznej
kontynuacji. Czytając tom, dochodzimy do wniosku, że spróbował równocześnie
wszystkich tych ścieżek.

Uwspółcześnienie przynoszą ody-portrety szczególnie popularnych między VIII
a IX igrzyskami olimpijskimi sportowców: Paddock i Porritt, Karol Hoff, Erminio
Spalla, Nurmi. Wierzyński oddając hołd ich sportowym wynikom, a także sile mięśni
i woli, trzyma się też generalnie konwencji wypracowanej przez starożytnych: chętnie
sięga po hiperbole, górne porównania, wyolbrzymia dokonania współczesnych idoli,
przedstawiając ich nawet jako awangardę postępu ludzkości:

Erminio mógłby dźwigać na piersiach kolumny,
Erminio jest, jak kościół, polotny i dumny.
[...]
To jest ten bożek smagły [...]

To silny człowiek, champion, mistrz i entuzjasta,
patrzcie jak on oddycha, jak się glob rozrasta!

(Erminio Spalla)

Skokiem przesadzam trybuny,
mijam krzyczące stadiony,
Niesie mnie wiatr moich skrzydeł,
wiatr wielki i niezmożony

(Nurmi)

Wierzyńskiemu zależy, aby współcześni (nowocześni!) bohaterowie stadionów byli
zarazem wyraźnymi kontynuatorami tradycji swoich wielkich greckich poprzedników.
Osiąga to przekonanie dzięki nawiązaniom do epiników właśnie.
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Zwraca uwagę to, że poeta bardzo skrupulatnie – i dwutorowo – dobiera materiał do
porównań. Będą to więc „pegazy”, „silni efebi”, herosi, kozły, źrebięta, hippodromy,
Colloseum, amfora, strzała i cięciwa (rodowód antyczny), ale obok nich znajdą się:
sprężyny, śmigła, telegraf, lufa moździerza, tank, torpeda, motor serca. Te kontamina-
cje obrazów o tak dalekiej od siebie specyfice mają zapewne właśnie zespalać w jednej
idei olimpijskiej tamte (panhelleńskie) i te (współczesne) igrzyska.

Zwraca też uwagę duża dynamika obrazów, budowanych często na sposób kubi-
styczny czy futurystyczny:

Skok twój jest wodotryskiem, skok twój jest białą fontanną,
Gdy nad poprzeczką lecisz, jesteś uśmiechem i panną

(Fanfara na cześć Karola Hoffa rekordzisty w skoku o tyczce)

Stopami trzeba, jak nożem, przestrzeń przeklętą siec
(Spartanin)

Uwspółcześnieniem mitu olimpijskiego jest grupa wierszy poświęconych dyscypli-
nom, których nie rozgrywano w starożytności: Match footballowy, Skok o tyczce, Bieg
na przełaj. Obiektem pochwały, tematem ody staje się tu nie tyle potęga tradycji, olim-
pijskiej idei, co dzieło współczesnego człowieka, który tę ideę zwielokrotnił, umaso-
wił, upiększył, nie gubiąc samej istoty:

Oto tu jest największe Colloseum świata,
Tu serce żądz i życia bije najwymowniej,
Tu tajemny sens wiąże i entuzjazm brata
Milion ludzi na wielkiej rozsiadłych widowni.
[...]
I pokażcie mi teraz – gdzie, w jakich teatrach
Milion widzów wystrzeli takim wielkim głosem

(Match footballowy)

Ważnym chwytem reinterpretacyjnym jest transakcentacja ocen zawodników. Epi-
nika były poświęcone głównie zwycięzcom, ich rodom, krajom, sponsorom, a także
bogom, którzy wspomagali swoich wybrańców sportowców. Wysiłki zwycięzców
ukazywane były jako ponadludzkie, przegranych zaś zbywano milczeniem, a niekiedy
wytykano im, że okryli się hańbą. Wierzyński, przeciwnie, poświęca odę „wątłemu
człowiekowi”, który padł na bieżni, nazywa go nawet „wielkim zwycięzcą”, bo miarą
wielkości był upór, wola walki, pokonywanie swej słabości – mniej liczy się natomiast
zajęte miejsce; poeta czyni tu przy okazji aluzję do słynnego biegacza z Termopil
(Spartanin). Podobnie Oddech jest poetyckim studium nadludzkiego wysiłku, będące-
go udziałem każdego sportowca wyczynowca. Najdalej idącą transakcentacją jest
Pieśń o Amundsenie. Ten słynny polarnik i podróżnik nie był przecież sportowcem
w znaczeniu olimpijskim. W dodatku tematem pieśni jest jego samotna śmierć w czasie
ostatniego lotu. Tak więc Wierzyński, jak widać, silniejszy akcent niż na walkę spor-
tową jako rywalizację kładzie na filozofię i etykę sportu jako pokojowego zmagania się
z granicami ludzkich możliwości.

Trzy wiersze: otwierającą tom Defiladę atletów, zamykający go Gaj Akademosa
oraz uplasowanego w środku Dyskobola, nazwać można ogólną archetypiczną konty-
nuacją (glosą) mitu olimpijskiego. W Defiladzie atletów tytułowi sportowcy zwracają
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się do swych poprzedników sprzed wieków z wytłumaczeniem: „Nasza pieśń nie zna
waszych uniesień i wieszczeń”, by dojść jednak ostatecznie do deklaracji kontynuowa-
nia idei:

Nasza pieśń łączy ludy i stapia je w hart
[...]
Wszystkie lądy szturmuje i woła na start
[...]
Nasza pieśń niesie hasło waszemu poecie,
Co bogom wieńce wiązał i na skronie kładł
[...]

Gaj Akademosa jest odwołaniem do historii platońskiej Akademii, która rozwijała
się w ogrodzie poprzednio służącym za siedzibę gimnazjonu, była więc miejscem ćwi-
czeń sportowych. Poeta wyprowadza stąd przesłanie odpowiadające zasadzie kaloka-
gatii; gaj zespala dwa wymiary człowieczeństwa: fizyczny i duchowy – to triumf czy-
nu i myśli. Również Dyskobol nawiązuje do archetypicznego wyobrażenia helleńskie-
go sportowca, którego rzut trwa w wieczności, jest pomostem między epokami, sym-
bolizuje nie tylko ideę olimpijską, ale trwałość klasycznych wartości, ich pochód przez
świat:

Rzut, który miarę wytkniętą już przerósł,
Minął granice i wzbił się, jak duch,
Rzut ten mam w dłoni – dyskobol i heros,
Ja, który wszczynam niewstrzymany ruch.

Drugie dziesięciolecie: od Rozmowy z puszczą (1929)
do Kurhanów (1938)

Okres ten ma stosunkowo najmniej wspólnego z klasycyzmem, mówić raczej można
o romantycznych, częściowo także katastroficznych proweniencjach. Jednak i w tych
tomach odnajdujemy refleksje nad spuścizną kultury śródziemnomorskiej, trafiamy na
wyraźne nawiązania do grecko-rzymskich mitów, a także grupę wierszy o tematyce
narodowo-patriotycznej, które wyprowadzać można tyleż z tradycji Słowackiego
i Wyspiańskiego, co Niemcewicza (jako odmianę neoklasycyzmu narodowego).

W Rozmowie z puszczą pojawia się kolejna grupka tekstów – pocztówek z podróży
na Południe, do kolebki klasycyzmu. W wierszach tych (Wiosna w Rzymie, Wenecja,
Castrogiovanii, Wiersz sycylijski, Do Teokryta, Rocca di Papa) znać jedno wspólne
odczytanie stanu trwałości kodu kulturowego, wpisanego w zabytki, klasyczne teksty
i biografie. Neoklasycystyczna, a zwłaszcza parnasistowska antyteza: wczoraj – dziś
(z wartościującym wskazaniem na „wczoraj”, jako manifestacją klasycyzmu nostal-
gicznego) zostaje zastąpiona antytezą: martwe wczoraj – żywa natura, oraz pokrewną:
martwe wczoraj – wrażliwość poety. Przeszłość antyczna ze swoimi zabytkami i mita-
mi jawi się jako malownicza ruina, w którą życie tchnąć mogą wiosna, muśnięcia wia-
tru, tajemnicze światło księżyca, a zwłaszcza: miłosne wyznania podróżników.
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Z Rzymu jest miazga dachów i nawet kopuły,
Jak białość roztopiona, przez powietrze cieką

(Rocca di Papa)

Nie ma dziś w twej ojczyźnie jednej całej kolumny,
W górze liści akantu, drżącej u stóp fontanny,
Mumia w proch rozsypana, antyk śmiertelnie ranny,
Milcząc leży w muzeach [...].

(Do Teokryta)

Po lśniących marmurach ruin ślizga się wiatr posuwisty,
Pachnącym oddechem pieści słupy zapadłe w prastarość

(Wiosna w Rzymie)

W tej grupie utworów widoczna jest perfekcja obrazów, zamkniętych w regularne,
kunsztowne strofy (z wyjątkiem Wiersza sycylijskiego). Do Teokryta i Wiosnę w Rzy-
mie można uznać za wiersze heksametryczne. Wierzyński podąża tu niewątpliwie tro-
pem wytyczonym przez parnasistowskiego Staffa.

Rozmowa z puszczą przynosi też kunsztowny epitafijny wiersz Pogrzeb Amundse-
na, zawierający typowo klasycystyczne uogólnienie czynów odkrywcy poprzez po-
równanie go do Prometeusza.

Tom Gorzki urodzaj został zdominowany przez trzy zasadnicze tematy: osobistą li-
rykę miłosną, idealizujące codzienność wiersze o przyrodzie oraz odkrywające nowe
niepokojące piękno wiersze-reminiscencje z podróży do Ameryki. A jednak znajduje-
my tu utwór Ars poetica, wywołujący skojarzenia z nakazami mistrza Boileau: „Wiersz
jest zły” – kategorycznie rozstrzyga poeta. Jest zły, gdy „Od spodu świat podskórną
podmywa zatoką”, gdy „rozbitym cię męczy [...] chaosem”. Jest zły dotąd, aż „w garść
chwyci go strofa” i zacznie służyć dobru oraz harmonii. Jak w klasycznej sztuce po-
etyckiej, Wierzyński daje odbiorcy rzemieślnicze rady, co zrobić z niesfornym wier-
szem:

Trzymaj go, nie wypuszczaj na ciemność rozsnutą,
[...]
Niech pozna cios twój szorstki i ręki twej słucha
I palce twe niech czuje przyległe do gardła:
Ten bies ma być aniołem i mieć imię ducha
I nosić świat, nad którym się jasność otwarła.

W Wolności tragicznej i Kurhanach objawia się nowy Wierzyński: poeta politycz-
ny, żarliwy patriota, rozliczający teraźniejszość z pozycji własnych doświadczeń, ale
i z pomocą, i w imieniu romantycznych polskich mitów. Patronami tych tomów są
niewątpliwie Słowacki, Wyspiański, Żeromski, do których to pisarzy i ich utworów
(symboli) autor wielokrotnie w obu tomikach nawiązuje. Żale wylewane nad „niego-
towym narodem” (którego wolność, z takim wysiłkiem odzyskana, okazała się tra-
giczną) przyjmują postać długich, często opisowych wierszy-poematów, nasyconych
żarliwą, ciemną retoryką, chętnie przyjmujących też postać liryki maski.

Nadużyciem byłoby twierdzić, iż reinterpretacje wielkich mitów literackich, takich
jak Maryla Wereszczakówna, Lord Jim, Chochoł, czy politycznych, jak Poniatowski,
Narutowicz, Piłsudski, są utworami o neoklasycznej proweniencji.

W Ojczyźnie chochołów poeta ironizuje nawet na temat poczucia neoklasycyzmu
narodowego, zwłaszcza toposu czarnoleskiego:
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Z czego budujesz kraj ten? Z czeczoty, z jesionu,
Kruchy antyk i rzewność od wielkiego dzwonu?
Ojczyznę w kolumienkach z widokiem na ule,
gdzie miód słodyczą swojską zasklepia się czule
[...]

W Łazienkach (nawiązanie do Nocy listopadowej) tłem dla gorzkich rozmyślań nad
straconymi złudzeniami ostatniego króla (Stanisława Augusta), jak i nad samotnością
ostatniego (w latach trzydziestych) mieszkańca Belwederu (Piłsudski) są sztafaże upa-
dłego klasycystycznego ogrodu, symbol estetyki i idei, które już nie ocalają, symboli-
zując teraz raczej Finis Poloniae, triumf swojskości, bylejakości, zniewolenia:

Ares odszedł i Niki odeszły zwycięskie,
Uprzątnięto cokoły samozwańczych bogiń
[...]
Skąd tu ciemna puszcza, skąd bunty i hufce,
Gdy ten liść, co z kolumny na scenę się chyli,
Zawiewa bukoliczną Świątynię Sybilli
A teatr mógłby śnić się komuś w Zofijówce?
Skąd cienie nad tą wodą i chmury w idylli?

„Bo minie wojna, a słowo zostanie” (Ziemia-wilczyca, 1941;
Róża wiatrów, 1942; Krzyże i miecze, 1946)

Stylistyczną reakcją na wojnę i klęskę jest u Wierzyńskiego w zasadzie ta sama – jesz-
cze tylko zwielokrotniona i zwolniona z rygorów klasycznego metrum – dykcja ro-
mantyczna, znana z Wolności tragicznej oraz Kurhanów. Stopniowo jednak poeta za-
czyna postrzegać walkę aliantów jako odpór dla ekspansji neobarbarzyństwa na obszar
europejskiego dorobku, dla którego klasycyzm jest językiem wspólnotowym. Wojna
poddana zostaje w poetyckim świecie uniwersalizacji za sprawą atrybutów kodu kultu-
rowego. Walka z hitlerowskim i faszystowskim najeźdźcą staje się obroną kultury
śródziemnomorskiej, obroną ziemi-Europy172. Tragiczne wydarzenia współczesne
zaczynają być dopasowywane do mitów (strategia aktualizująca), co pozwala szybko
obiektywizować (heroizować), ale i niwelować grozę doraźnej Historii, która – poeta
żywi taką nadzieję – musi skapitulować przed potęgą przeszłych wieków, przed etosem
śródziemnomorskiej tradycji, moralności, prawa, sztuki.

Ten punkt widzenia – zwać go można zasadą „kulturowej spójni” – legł u podstaw
kilku wierszy z tomów wojennych. I tak w poemacie Via Appia na słynną rzymską drogę
legionów, „królową dróg”, wyruszają w „obrończy marsz” „żołnierze nowych tysięcy
lat”, różnych narodów, by bronić wspólnej ziemi-wilczycy. Pradawny (także judaistycz-
ny i chrześcijański) symbol ziemi jako ojczyzny-matki ludzi zostaje w oryginalny sposób
zespolony z mitem Wilczycy Kapitolińskiej jako mlecznej „matki” i obrończyni założy-
cieli Wiecznego Rzymu – toposu tradycji Śródziemnomorza. Teraz karmi ona nowych

                                                
172 W nazistowskiej propagandzie to właśnie Niemcy prowadzą wojnę w obronie kultury europejskiej

przed barbarzyństwem niższych ludów (np. słowiańskich) – por. cz. II tej książki.
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obrońców. Polscy żołnierze broniący Warszawy, a później walczący na wielu innych
frontach, biją się więc nie tylko o przedwrześniowe granice i honor, ale:

O Nike Samotracką,
O stare ateńskie zaułki,
O tysiące minionych lat.
O Akropol i Kapitol,
O Grecję i Rzym.

Konsekwentnie więc: jesień płacząca nad wrześniowymi żołnierzami polskimi to
„Polska Niobe”, Nike „przyświadczy legendzie”, polegli pójdą wraz z rzymskimi ko-
hortami „do wspólnej mogiły”, bo nie ma innej; o Kapitol i Akropol uderzy „ułańskie
kopyto”...

Tradycja – w Via Appia górnie i archaicznie zwana „duchami na których budował
się świat” – stanowi spójnię starożytnego i nowożytnego klasycyzmu:

Przeciw takiej przemocy
Trzeba nam duszy Cyda,
Mitów Corneille’a
I Rolandowej włóczni.
Homerowego trzeba nam śpiewu
I Homerowych rapsodów.

W dedykowanym Stefanowi Starzyńskiemu (obrońcy Warszawy) poemacie Barba-
kan warszawski (ZW) Wierzyński (nawiązując niewątpliwie formą do oświeceniowych
poematów dydaktycznych) daje krótki wypis z historii Polski, od czasów Chrobrego po
obronę Westerplatte. Ideą utworu jest podkreślanie miejsca naszej ojczyzny w Europie,
tej dziedziczącej po antyku grecko-rzymskim. Tytułowy barbakan ma symbolizować
bramę na świat: „Dać Polsce wrota Rzymu”. Bo ta Polska, przypomina poeta, najsilniej
na Północy rozprzestrzeniała łacinę, a Polska „wieś spokojna” to kolebka naszego re-
nesansu. To z racji wspólnoty tradycji, zdaje się sugerować poeta, wojna rozpoczęta we
wrześniu 1939 roku nie będzie tylko polską wojną (wiersz został ukończony w listopa-
dzie 1939). Dlatego w poemacie nad polskimi dywizjami walczącymi o Kutno, Lwów,
Modlin unosi się Pallas Atena, a Westerplatte to nasze Termopile. O sprawiedliwy sąd
i wsparcie zwraca się w zakończeniu podmiot wiersza do Boga, ale i „Pallady”. Polscy
wojownicy XX wieku w całkiem już na homerycką epikę stylizowanej poincie mają
„Świecić włócznią i czołem, męstwem i rozumem”.

W poemacie opisowym Pochwała drzew znajduje się nawiązanie do polskiej sie-
lanki i toposu naszego klasycyzmu narodowego – rzeczy czarnoleskiej:

Lecz wyjdźmy raczej z tłoku i spójrzmy na przykład
Na lipę [...]
Ile w niej dostojeństwa, kto dumał w jej cieniu,
Jaka tradycja w rodzie i bogactwo czasu!
Dziś jeszcze lipom śni się król Jan we wspomnieniu.
Dwór szlachecki się marzy Jana z Czarnolasu.

Stylistycznym i tematycznym nawiązaniem do Horacjańskiej ody jest wiersz Inter
arma (RW); to ars poetica na czas wojny. Poeta prosi opiekunkę poetów o optymizm,
jedność oraz siłę wyzwalaną przez spójnię kulturową (wielkie wzory), zwaną peryfra-
stycznie „rzymskim mlekiem”:
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Powróć nam wiarę, iż echem dalekim
Moc się z natchnienia w narody przemyca:
Chcę, aby rzymskim karmiła nas mlekiem
Ziemia-Wilczyca.

W Róży wiatrów pojawia się wiersz El Greco, pierwsza u Wierzyńskiego próba in-
spiracji „cudzą wyobraźnią”173. Nasz poeta nie opisuje ani nie odczytuje konkretnego
obrazu, ale próbuje dać pewną syntezę stylu malarza, wychwycić charakterystyczną
dystrybucję motywów, wyłonić przesłanie (por. rozdział o Czerniawskim, III.26).

Tom Krzyże i miecze w podobnych proporcjach co dwa poprzednie nawiązuje do
tradycji (poetyki) tak romantycznej, jak i klasycznej. Ta ostatnia jest ilościowo
w mniejszości, pojawiają się wszakże w jej kręgu utwory ważkie treściowo, zaskakują-
ce oryginalnym wykorzystaniem kodu kulturowego, należy więc o nich wspomnieć.

Przede wszystkim zmiana dokonuje się w sposobie poetyckiego wykorzystania mitu
Śródziemnomorza (i Europy jako spójni kulturowej). Tom wyrasta bowiem z poczucia
rozczarowania tym, jak potraktowana została Polska przez sojuszników w ramach no-
wego, pojałtańskiego ładu. Już nie wspomina poeta o wspólnym symbolicznym marszu
sprawiedliwych narodów przez Via Appia. Wręcz przeciwnie: w Powstańcu „osaczo-
ny”, pozbawiony drogi do domu żołnierz polski może tylko chodzić „zdradziecką Eu-
ropą”, która się go wyrzekła. Podobnie w Krzyżach i mieczach mowa o polskim po-
wołaniu, „wybraniu”, ale znów, jak przed wiekami bywało, powołaniu tyleż do sławy,
co do krzywdy, do „cierpkich plonów”, do rozpaczy niezasłużonej, której tak trudno
przeciwstawić jakąś nadzieję na przyszłość:

Jak nad rzucany grad kamieni
Przez ślepą dłoń i sprzeniewiercę
Odkrzyknąć, żeśmy niezmożeni,
Że się nie ugnie i nie zmieni
Pęknięte w piersi naszej serce.

Dowodami wiarołomstwa „zdradzieckiej Europy” są liczne wiersze, które można
nazwać tyleż tyrtejskimi, co politycznymi, np.: 1-go września 1944, Na zajęcie War-
szawy przez Rosjan, Na rozwiązanie Armii Krajowej, Polsko, którą przezwano, Na
proces moskiewski, Na dzień zwycięstwa.

Europa polityczna i historyczna w oczach naszego poety rozpadła się. Pozostała
jednakże Europa kultury, klasycznej tradycji, sztuki. To ona będzie tworzywem dla
nadziei w kolejnych tomach, to do niej warto zwracać się, pielgrzymować. Tamta,
pierwsza, zasłuży na ostry polityczny pamflet, na wiersze takie, jak te zawarte w tomie
Czarny polonez.

Tymczasem w Krzyżach i mieczach poeta szuka otuchy w klasycznej wierze w moc
poetyckiego słowa oraz w mitach. Tom otwiera więc oda Do poetów, przypominająca,
iż twórcy są wybrani do głoszenia prawdy, choćby „gorzkiej”, wbrew jękowi, który
„wszystko zagłuszy”: „Bo minie nawet wojna, a słowo zostanie”. Ocaleniu poprzez
słowo poświęcona jest też (utrzymana w podobnie patetycznym tonie) oda Do książki,
kończąca tom. Personifikowana w utworze książka ma się na razie „zamknąć”, zamilk-

                                                
173 Na temat podobnych wierszy ciekawie wypowiadał się Adam Czerniawski w tomie Światy umowne,

Warszawa 2001, rozdz.: 6 i 17, rozważając kwestie sztuczności i „pasożytnictwa” tego typu utworów.
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nąć, bo tak przystoi czynić nad świeżą jeszcze mogiłą. Ale do niej należy przyszłość:
ma ona „zostać dla żołnierzy”, a więc zapewne dawać świadectwo.

W tomie Krzyże i miecze znalazły się cztery utwory, będące w pełni nawiązaniem
do mitów i sztuki antycznej. I tak Strofa o Prometeuszu jest zwięzłą, oszczędną
w środkach poetyckich, wręcz aforystyczną reinterpretacją mitu wielkiego buntownika.
Prometeusz, mimo drastycznej kary i braku perspektyw, „nie wyrzekł się wolności”,
„wytrwa przy swoim ogniu”; przegranymi są oprawcy.

Teby to uwspółcześnienie mitu poprzez wplecenie realiów bombardowanej i nisz-
czonej polskiej stolicy. Warszawa została zburzona i spalona, bo nie chciała się ugiąć;
podobny los spotkał przed wiekami Teby, które nie poddały się Macedonii i zniszczył
je Aleksander Wielki. A jednak w zakończeniu wiersza pojawia się nadzieja, znów
łączona z mocą poetyckiego słowa (analogia do muzyki Amfiona):

Umiera nasza sława. W tym zgubionym świecie,
Gdzie nawet kamień kona śród ognia i dymów,
Ocal nas wieczne słowo, zaufaj poecie.

Pomnik jest pełną ironii współczesną kontynuacją (glosą?) mitu wiecznej klasycz-
nej sztuki, tu uosabianej przez mistrza rzeźby Fidiasza. Oto poeta stawia autorowi Ze-
usa Olimpijskiego zadanie trudniejsze niż to, z którym faktycznie się parał: chce, by
zaklął w marmur „widma z agory”, tj. politycznych zdrajców, tchórzy i „hieny”; ma to
zrobić w celu zaświadczenia o ich małości i podłości, by stały się wieczną przestrogą:

Daj im twarz, której niechaj nikt nie zapomni,
Byśmy się ich wyzbyli, jak hańby i zmory,
I by palcem wytykać ich mogli potomni.

Podobnie w Strofie o bezimiennych poeta dokonuje demitologizacji wielkich po-
mników i przedstawianych przez nie wodzów jako nie wytrzymujących ciśnienia
współczesności; one nie „rozpychają tłoku ciemności” i nie są zdolne „walczyć z sza-
tanem” dziś. Zrobi to dopiero „przyszłość bezimienna”, której oblicze jest na razie
„nieznane”, nie ma pomnika.

Widać, iż w tych czterech wierszach Wierzyński podejmuje tematykę mitów i wy-
biera strategię wobec nich, kierując się dwoma nadrzędnymi celami. Szło mu o uczy-
nienie z antyku miary (narzędzia oceny) dla współczesności A.D. 1945, jak i o uwznio-
ślenie, uogólnienie polskich dramatów poprzez ustawienie ich w potężnym uniwersal-
nym świetle tradycji. Temu samemu celowi służy też staranna rytmika i strofika, wy-
soki ton, uniwersalne środki obrazowania. W tym sensie można stwierdzić, że w to-
mach „wojennych” Wierzyńskiego podejście do mitu jest bardzo instrumentalne: nie
o stan mitu i kultury chodzi, lecz o to, co przez jego badanie można osiągnąć dla przy-
szłości narodu i całej Europy.

„Matka nasza” Europa (Korzec maku, 1951; Siedem podków,
1954)

W pierwszych stricte powojennych tomach znajdujemy poetę rozdwojonego. Szukając
wyjścia z poczucia klęski ojczyzny oraz osobistego wygnania, próbuje on dwóch dróg.
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Jedną jest znana już próba szukania tożsamości europejskiej i nadziei w kulturze. Dru-
ga to nasilający się nurt liryki osobistej, w tym wiersze pejzażowo-przyrodnicze, np.
o kotach, psach, lisach, ptakach, owsie, rododendronie, wietrze. Zajmiemy się pierwszą
z tych dróg, acz warto zauważyć, że i ta druga nosi w sobie bliską klasycyzmowi próbę
zajęcia postawy stoickiej wobec sytuacji (politycznej, narodowej, egzystencjalnej)
poety.

Tom Korzec maku otwiera wiersz Muzy, godny miana kolejnej neoklasycystycznej
ars poetica. Wierzyński nawiązuje do jednej z najstarszych zasad klasycznej sztuki:
zwracania się do boskich opiekunek o natchnienie i opiekę. Przychylność Muz okazuje
się warunkiem sine qua non, by zrealizować ambitne cele. Sztuka jest nadzieją, a ma
stać się zarówno azylem, jak i sędzią (miarą) dla współczesności (zgodnie z założe-
niami poetyk klasycznych):

wasze światło jest czyste,
wasza prawda prawdziwa, wasze sny rzeczywiste,
I poza zgubą
Jedyny zaiste
Jest Orfeuszowy
Świat.

A jednak pointa stanowi zagadkę. Jako mistrz poety wskazany zostaje nie
„zwierzchnik” Muz – Apollin, ale Orfeusz, poeta bohater tragicznego mitu o Eurydyce.
Idąc tym tropem, „Orfeuszowy świat” to taki świat, w którym nie wolno oglądać się za
siebie, to świat wymuszonej zgody na niesprawiedliwość. Najstarszy poeta helleński
będzie patronem tych wierszy Wierzyńskiego, które (np. Zaślepieni, Noc prowansal-
ska, Alviano) miast intelektualizmu i powściągliwości oferują mistykę wspomnień,
panteizm, czarowną moc słowa, a nawet żarliwość modlitwy.

Dyskurs z Muzami i Orfeuszem jest kontynuowany pod koniec tomu Siedem pod-
ków. W Sobie a Muzom poeta pyta zarówno patronki, jak i siebie o ocenę swej „służ-
by”. Pojawia się wymowne przeciwstawienie „helikońskiej świętej góry” oraz „roz-
paczliwej ludzkiej miłości” i ostateczna sugestia, iż ta druga wartość jest przez Wie-
rzyńskiego wyżej stawiana jako cel poezji. A zatem w konfrontacji z ekspresywnym
ukazywaniem codziennych spraw, ludzkich współczesnych dramatów klasycyzm prze-
grywa, co jednak przyznaje poeta z widocznym żalem. Rozmowa z Orfeuszem (nieco
przydługi wiersz zawierający dość dokładne „streszczenie” życia mitycznego liryka)
pokazuje podobne rozdwojenie artysty. Z jednej strony ma on świadomość, że przegrał
to, co dla niego było najważniejsze – Eurydykę, z drugiej strony uznaje jednak nad-
rzędność swej misji artysty jako rzecznika dobra, piękna i sprawiedliwości, wie, że jest
potrzebny innym, że jego wzór pomnaża optymizm, niesie nadzieję:

Dla świata śpiew mój prawa ciemności obala,
A dla mnie śpiew jest śpiewem
[...]
I nic nie zmieni prawa rządzącego we mnie
By wiecznie tworzyć szczęście i tworzyć daremnie
I nad przemocą bogów, nad trudami losu
Wierzyć w sens mojej sztuki i dźwięk mego głosu

Cechy ars poetica nosi także – będący nawiązaniem do gatunku antycznej sielanki
– wiersz Do greckich pasterzy. Jeśli idzie o ujęcie tematu, jest to próba aktualizacji
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archetypu arkadyjskiego, pytanie o możliwości trwania wiary w istnienie prostego,
bukolicznego szczęścia, pięknie nazwanego przez Wierzyńskiego już w pierwszej stro-
fie „światem zaświatowym”. Z jednej strony, uderza ostentacja, dokładność i wdzięk
nawiązania:

Nie śpieszmy się, greccy pasterze,
W słojach oliwa przybierze,
Moszcz się wyburzy zakwasem,
Chłodny napoi go cień,
I złota pora nastanie
I wino pojawi się w dzbanie.
[...]
Wiatr naszą pracę codzienną
Na lirę ułoży ścienną
I graniem napełni dom.

Z drugiej strony, już na początku poeta nie pozostawia wątpliwości, iż ten wieczny
świat harmonii i pogody może istnieć tylko w poezji, a więc tak naprawdę go nie ma
w żadnym wcieleniu:

Zostało nam jedno:
ΠOIEIN
To, co nas wiąże po zgon.

Jednakże, gdy się temu światu oddamy, gdy uwierzymy mu, to (tutaj poeta sięga po
współczesną metaforykę):

Gaśnie mielizna doczesna,
Świeci ojczyzna śródgwiezdna.

Pojawia się też w powojennych tomikach nostalgia za Arkadią natury swojskiego
(polskiego) krajobrazu. O idealizacji przez Wierzyńskiego jego „ziem utraconych”, tak
karpackiej, jak i mazowieckiej przyrody pisaliśmy już przy okazji poprzednich tomi-
ków. Także zbiory z lat pięćdziesiątych przynoszą podobne utwory (Lato, Zapach,
Kantyczka). Na szczególną uwagę zasługuje wszakże – z punktu widzenia naszych
badań – Ballada o poniedziałku, przykład liryki maski, gdzie stylizacja archaizacyjna
służy zbudowaniu monologu Jana Kochanowskiego do żony; mit czarnoleski i mit
renesansowego mistrza weryfikowane są tu potęgą ludzkiego uczucia, w czym zawarta
została też zapewne tęsknota samego Wierzyńskiego za utraconymi bliskimi, rodzin-
nymi stronami, potrzeba przewartościowania własnego życia.

Po raz kolejny pojawiają się utrzymane w pesymistyczno-nostalgicznym tonie wier-
sze poświęcone Europie (tej „zachodniej”, tj. śródziemnomorskiej) i jej archetypiczno-
-kulturowym znakom, z obecności których można by czerpać nadzieję na odbudowę
wartości we współczesnym świecie. I tak w wierszu Europa antropomorfizowany
kontynent nazywany jest „matką naszą”, pozwalającą wynieść się „ponad ludzką ma-
łość zuchwałą” za sprawą nieprzemijających dzieł muzyki i architektury. Elegia oraz
Płacz murów rzymskich nawiązują do archetypów Wiecznego (Złotego) Rzymu (We-
rgiliusz, Owidiusz) oraz „murów wyniosłej Romy” (Wergiliusz). Znaki wielkości pod-
dane zostają – z żalem – sprawdzającej demitologizacji (desakralizacji): „Goły kamień
dziś trącam, śród kamieni stoję” – mówi podmiot, którym jest, jak się domyślamy,
duch legionisty rzymskiego (Elegia).
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Tyle mej chwały. Nad śniadą kolumną
Tarcze, imiona i niepamięć sław
[...]
Nie znaczę nic

– skarży się z kolei poecie antropomorfizowany dumny niegdyś mur, symbol wielkości
Imperium. Podobnie w Strofie słynna grecka świątynia jest już tylko wyszczerbionym
znakiem przeszłości:

Jak się nazywa ten pokaz kamieni?
Europejczyku, odpowiedz im: Paestum.

Znamienne, że teksty te, konstatujące przemijanie nośników antycznego kodu,
zachowują zasady stylistycznej kontynuacji: pisane wzniosłym, attyckim tonem,
zamknięte w klarownych, a przy tym regularnych wersach, precyzyjne w obrazowaniu,
są czytelnym i jednoznacznym wyrazem nostalgii.

W innej konwencji utrzymany jest utwór Nie daj mi się modlić na ruinach Paryża.
Formalnie stanowi nawiązanie do gatunku modlitwy. Zawiera jednak pokaźny ładunek
współczesnej (tj. zimnowojennej) politycznej retoryki i aluzji (które rozwinie wkrótce
poeta w Czarnym polonezie). Mit Paryża jako drugiej „wiecznej” stolicy Europy, mia-
sta sztuki, filozofii, klasycyzmu wreszcie, zostaje skontaminowany z mitem upadku
Rzymu za sprawą najazdu barbarzyńskiego i z tradycją grecką. Poeta dokonuje aktuali-
zacji mitów poprzez charakterystykę najeźdźców. To niewątpliwie Armia Czerwona,
która już u swego zarania buńczucznie zapowiedziała, że zatrzyma konie dopiero na
brzegu Atlantyku:

Nie daj, by przyszli na kucych, włochatych koniach
Skośnoocy Scytowie, ślepi innowiercy
[...]
Nie daj, by śnieg swój i zimę
Przeniósł tu jeździec miedziany
I strzelał z katiuszy do chimer
[...]
Nie daj, by step tu padł płaską równiną
I wiatr pustynny zagwizdał na kości
A ciemny przybysz [...]
Zadeptał ostatnie światło chmurne,
Ostatnią grecką urnę
Nad naszą Europą.

Szereg wierszy stanowi poetyckie portrety wielkich europejskich artystów oraz
transpozycje ich dzieł, z których podmiot czerpie inspiracje; są to np.: Epitafium dla
Laury, Mistral, Cézanne, Van Gogh, Michał Anioł, Ballada o świętych Mariach z Les
Baux, Ballada o Haydnie, Koncert zimowy.

Antyczne mity są głównym tematem sześciu utworów. Strategia wobec tych mitów
jest bardzo zróżnicowana. W Kwiecie Iliady nawiązanie do wojny trojańskiej i jednego
z jej bohaterów – Ajaksa, służy uniwersalizacji i uwzniośleniu zagłady Warszawy
w 1944 roku. Z kolei Plejady to może nieco nazbyt „wysilona” reinterpretacja Home-
rowej opowieści o córkach Atlasa i Plejone. Wierzyński podaje swoje wyjaśnienie
kwestii, dlaczego Merope (jako gwiazda) nie świeci (nie błyszczy): bo jest „siostrą
poetów”, więc „nie tego światła jej trzeba” (zapewne aluzja do pustej sławy), ona
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wciąż krąży, „szuka dla nas drogi do nieba”. Dość niejasny jest Endymion. Po pierw-
sze, oblubienicą, za sprawą której Endymion zasnął, była w micie Selene, a nie, jak
u Wierzyńskiego, Diana (zapewne za operą Scarlattiego Endymion i Diana). Po drugie,
nie bardzo wiadomo, czyja jest wpisana w tę reinterpretację apostrofa do ziemi, z kim
identyfikuje się podmiot wiersza i jakie ewentualnie ma ten wiersz nieść przesłanie dla
współczesnych czytelników. Bardzo pretekstowym podejściem do znanego mitu Cha-
rona jest Amfibia. Oto zapewne przejazd poety wraz z żoną na Long Island wywołuje
skojarzenie z podróżą łodzią Charona. W codzienność wdziera się eschatologia, a z nią
refleksje nad dotychczasowym życiem:

My chcemy dojść tam
I rzec u wejścia
Że nam się jednak tutaj należy
Troszeczkę więcej szczęścia,
Niż jest.

Zaskakują swym żartobliwym, wręcz groteskowym podejściem do uwspółcześnia-
nia mitów wiersze Ballada o nowojorskim koniu oraz Argonauci. W pierwszym (nieco
przydługim!) Apollo (a może tylko mieni się nim sam podmiot?) jeździ końmi, z łu-
kiem i tarczą, ulicami Nowego Jorku, od knajpy do knajpy. Klimatem wiersz przypo-
mina... Zaczarowaną dorożkę Gałczyńskiego. Również Argonauci z wiersza pod takim
tytułem są „kompanią piratów”, bywalcami knajp i tawern, którzy kogoś zabili: z rąk
ścieka im krew, wycierają noże. Diana ma cygańską urodę, Argonautów gonią żan-
darmi, a sądzić ich będą konstable. Jak widać, w twórczym podejściu do tradycji Wie-
rzyńskiemu nierzadko brakuje nie tylko klasycznej logiki i powściągliwości, ale chyba
też jasnego pomysłu.

Zaskakuje klasycznym obiektywizmem i takimż poetyckim programem ośmiower-
sowy zaledwie wiersz Po co piszę (SP). Uniwersalna prawda, moralizm, łączenie pięk-
na z dobrem, ponadczasowość, apollińskość, a więc główne pryncypia klasycyzmu
doktrynalnego (nazwane niemal z imienia), kryją się za tą optymistyczną deklaracją,
swoistym Exegi monumentum... Wierzyńskiego:

Aby coś okazało się piękne,
Stało się faktem i nie dało się cofnąć,
Aby odtąd trwało niedosięgłe dla nikczemności,
Aby przy nim bezsilna była nienawiść i przemoc,

Aby choć taka wolność miała gdzieś swoje azylum
A wszechpotęga zła choć taki opór przeciwko sobie –
Po to piszę i gdybym nie był pewny, że mam rację,
Nie wiedziałbym po co istnieję.

W Korcu maku i Siedmiu podkowach Wierzyński pokazał, że zarówno temat kla-
syczny, jak i refleksje nad klasycznością jako koncepcją sztuki są dla niego sposobem
na budowanie nadziei w powojennej Europie, a także w osobistej trudnej sytuacji emi-
granta. Jednakże widoczna i wybijająca się klasyczna zwięzłość, dyskursywność wy-
powiedzi rywalizuje z postromantyczną retoryką, rozwlekłością, wspominaniem stron
rodzinnych. Liryka refleksyjnych uogólnień sąsiaduje z subiektywnymi osobistymi
zwierzeniami, drobnymi konstatacjami egzystencjalnymi. Niepokoją też coraz częściej
pojawiające się wiersze oparte o parataksę i paralelizm (Dudek zwie je „katalogami”).
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Reasumując: pewnym zaskoczeniem jest niewspółmierność (tematyczna i artystyczna)
całych grup utworów u poety przecież dojrzałego i wybitnego.

Ku większej dyskursywności (Tkanka ziemi, 1960;
Kufer na plecach, 1964)

W kolejnych tomach Wierzyńskiego widać dalsze odejście od form regularnych, trady-
dycyjnie pojętej rytmiczności, śpiewności, płynności obrazowania, rozbudowanej reto-
ryki na rzecz wiersza nieregularnego, także epigramatycznego, zagłębienia się w co-
dzienności i „prozie życia”, korzystania z „cudzego słowa”174, a nawet sięgania po
typowe dla wiersza postawangardowego (np. Różewiczowskiego) „wyliczanki”, utwo-
ry oparte o parateksę (Dudek, przypomnijmy, mówi na nie „wiersze-katalogi”), np. 365
razy; stosowany jest też chętnie zapis liczb cyframi. Związki Wierzyńskiego z poetyką
neoklasycyzmu ulegają coraz wyraźniejszemu przesileniu, skłaniając się ku klasycy-
zmowi redukcyjnemu: coraz mniej ponowień stylu, ciężar więzi z tradycją przeniesio-
ny zostaje na samo intelektualno-refleksyjne ponawianie mitu; zauważa się też odkry-
cie przez poetę techniki kulturowego i słownego kolażu, asocjacji a la Pound i Eliot.
Uwidacznia się nadrzędna idea przeciwstawiania Tradycji (Sztuki) złej (czyli wprzę-
gniętej w doskonalenie zbrodni, niesprawiedliwości, atrofii uczuć) Historii. Nadal
wszakże pozostaje w odwodzie inna sfera wartości – Natura, przyroda (np. Kantata
o lasach, Kantata o górach, TZ, Wyspy szczęśliwe, Nocne drzewa, KnP), jej podstawą
jest nostalgia za podkarpacką Arkadią młodości, ale i czysta przyroda Stanów Zjedno-
czonych, gdzie poeta zamieszkał po wojnie. Pojawia się też więcej wierszy-portretów,
będących według nas także rozwijaniem, interpretowaniem kodu kulturowego, gdy
dotyczą znanych artystów, uczonych (tu np.: Przypomniał mi się Nietzsche, Leśmian
w zimie, Emily Dickinson, Na śmierć Broniewskiego).

Jak w poprzednich tomach, tak i tu znajdujemy wiersze będące w całości reinter-
pretacjami czy aktualizacjami antycznych mitów czy postaci w celu objaśniania (quasi-
-filozoficznego obiektywizowania) współczesności. I tak wiersz Oda (TZ) jest aktuali-
zacją mitu filozofa szkoły jońskiej, Diogenesa, który w myśl idei wyrzekania się dóbr
doczesnych oraz samoograniczania zamieszkał w beczce na ulicy Aten. U Wierzyń-
skiego współcześni bezdomni (clochardzi, włóczędzy) nazywani są kilkakrotnie „dio-
genesami z Bowery”. Użycie mitu – w zasadzie pretekstowe – ma zapewne służyć
ukrytemu przesłaniu, którym jest jakaś idealizacja współczesnych Diogenesów i ich
postawy abnegacji wobec „lepszego” świata materialistycznego i konsumpcyjnego.

Spacery po Paryżu owocują po raz kolejny odbudową mitu Europy jako świata al-
ternatywnego wobec wywołującej ból pamięci Historii. W Przewodniku (TZ) podmiot
nazywa Europę „Moją Europą, / Miłością świata, / Duszy i ciała”, „skrzydłami u nóg”,
a przede wszystkim „Klingą srebrnej obrony, / Sztyletem naprzeciw katastrof”. Podob-
nie W nocy (TZ) ma miejsce epigramatyczna pochwała rzeźb greckich z Luwru: oglą-
dana tam Nike nie jest martwa, kamienna; ona „Stoi, / Idzie, Szumi w kamieniu”.

                                                
174 Zwłaszcza obcojęzyczne cytaty, motta, np. w wierszach: Ręce, Pożyczone z Eluarda, Przypomniał

mi się Nietzsche.
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Wyspy szczęśliwe (KnP) to zrazu nawiązujące do stylu sielanki uwspółcześnienie
słynnego toposu, genetycznie oparte na idealizacji krajobrazu amerykańskiego z Long
Island. „Taka jest moja idylla” – kończy podmiot tę sporą dawkę poezji opisowej, by
gwałtownie przejść do desakralizacji Wysp Szczęśliwych poprzez „cały ten chłam”
współczesnego, industrialnego pejzażu. Pozostaje wszakże aktualne marzenie, neokla-
syczna nostalgia za „wysokością” i przeszłością, idea pielgrzymowania do ideału, jak
u Yeatsa piszącego o mitycznym Bizancjum:

Wtedy z dołu patrzę na moje Wyspy Szczęśliwe,
Na mój szczyt nadpiętrowy i utracony,
I myślę, czy kiedy dopcham się znowu na tę wysokość,
Ale nic nie mogę naprawdę do końca domyśleć.

Panteon (KnP) to ponowienie jednego z najsłynniejszych mitów – emblematu kul-
tury śródziemnomorskiej. Pomysł utworu oparty został na pewnym plastycznym para-
lelizmie. Oto obserwujący stojące na kamiennym, suchym wzgórzu potężne drzewa
(zapewne w USA) podmiot zauważa ich podobieństwo do istniejącej po dziś dzień
kolumnady Panteonu. Po przeczytaniu utworu dostrzegamy, że porównanie ma wymiar
ideowy. Grupa drzew ukazana w wierszu to „Drzewa tysiącletniej próby / Panteon
stoicki”. One, podobnie jak kod kulturowy antyku, napotkały liczne przeciwności,
a jednak przetrwały. Czy więc natura jest trwalsza, stateczniejsza, wierniejsza niż kul-
tura? Czy w niej – nie w kulturze – należy szukać przetrwalników nawet dla humani-
zmu? Czy są może one ironiczną figurą trwania, wyzwaniem dla ludzkiej mądrości?
Wiersz nie odpowiada na te odwieczne pytania, ale w głęboko filozoficzny, subtelny
sposób je powtarza.

Również utwór Ogrodnicy zawiera ciekawą antytezę Historii i Natury. O ile Histo-
ria (zwłaszcza ta najnowsza) „przewłóczyła się nad ziemią” i daje „straszne koncerty”,
zgubiwszy wpierw „dźwięki” i „instrumenty” (czytaj: uniwersalne prawdy), o tyle
ogrodnicy „plewią” brzydotę i zło, chcą „uleczyć moją zatrutą” ziemię. Podmioty
sprzyjające „Ogrodnikom” to zwykli ludzie różnych ras i kontynentów. Oni „ustawią
donice na tarasie Historii”, „Wyrzeźbią instrument zgubiony w Historii”.

Bardzo ciekawe stanowisko w sprawie obrony integralności świata śródziemnomor-
skiego zawiera wiersz Zasypywanie morza Śródziemnego, będący nawiązaniem do
prób zbudowania tunelu (czy mostu) łączącego Europę z Afryką. Poeta postrzega je
jednak jako zagrożenie, traktując oddzielenie jako tradycję i continuum w stosunku do
Europy ojczyzn. Wiersz stanowi bardzo ciekawą wypowiedź także w sensie geopoli-
tycznym, potwierdzoną tym, co za lat 40–50 wybuchnie w Hiszpanii, Francji czy we
Włoszech jako zagrożenie ekspansją islamu, terroryzmem, rozsadzaniem europejskiej
spuścizny od środka za sprawą nowych obywateli z innego kręgu kulturowego175.

                                                
175 Por. znacznie późniejsze prace Oriany Fallaci, np. Wściekłość i duma, przeł. K. Hejwowski, War-

szawa 2003.
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Ostatnie przesłania (Czarny polonez, 1968; Sen mara, 1969)

Wydanie tomu Czarny polonez uczyniło z Wierzyńskiego politycznego pisarza emi-
gracyjnego. Natomiast cały Sen mara, zbiór zamykający dorobek poety, a wydany
w roku jego śmierci, zwraca uwagę dominacją ujęcia neoklasycznego nad roman-
tycznym, zwycięstwem poetyki dystansu, chłodniejszej refleksji. Widać też osta-
teczną supremację wiersza nieregularnego, a także upodobanie do erudycyjnego cy-
tatu czy nawiązania176.

Znajdujemy tu w zasadzie powtórzenie wcześniej stosowanych strategii wobec mitu
i generalnie – kodu kulturowego. I tak jako refleksje z ostatniej podróży poety do Eu-
ropy Południowej pojawiają się utwory kontemplujące materialny stan pozostałości
antyku i rozpatrujące ich dalszą zdolność uwznioślania, uduchowienia współczesności.

Akwedukt jest swoistym epitafium dla resztek materialnej potęgi Rzymu. Wpraw-
dzie nie płynie nim już woda, a ze ścian odpada tynk, lecz „Akwedukt się nie zatrzy-
ma”, nie grozi mu słońce ni czas, zabijające wiekami ludzi, zwierzęta, rośliny. Podob-
nie w teatrze Marcella (Teatr Marcella) nie grają już sztuk, nie ma nawet przekupniów,
mury zaś rozgryzione zostały przez „ospałe aligatory, wieki”; a jednak podmiot przy-
chodzi sam nocą na ruiny, słucha głosów historii, „gra własne komedie i dramaty” –
materialne szczątki mają więc jednak moc duchowo-intelektualnego katalizatora. Poeta
nie pozostawia co do tego wątpliwości w pięknej Alei w głąb czasu oraz w Głowach.
Oba utwory podejmują znowu motyw uszkodzonych antycznych posągów (często
przez poetów przywoływanych jako archetypiczny obraz całej śródziemnomorskiej
tradycji). W pierwszym z wierszy posągi mają:

Oczy zjedzone solą,
Ramiona bez rąk,
[...]
I nawet fałdy szat
Spływają po nich
W poszarpanych plisach.

A jednak utwór kończy się hymnicznym, nie pozostawiającym wątpliwości akor-
dem optymizmu:

Jest to ostatni przewodnik
Głębinowego bytu
[...]
Sama nagość miłości w czasie,
Nie roztopionej w przyrodzie,
Nie odebranej człowiekowi.

W Głowach „doryckie, jońskie, korynckie” szczątki posągów, zapewne oglądane
gdzieś w greckim czy włoskim muzeum, nie są martwe, w nich nie tylko jest „Początek
wszystkiego”, „Początek mitu”, ale to „nasze skarbnice”, stymulujące „Radość naszą”
i „Myśl naszą” (mamy tu więc do czynienia z peryfrazą głównych komponentów kla-
sycyzmu: apollińskości, racjonalizmu).

                                                
176 Np. Próg Persefony, Italienische Reise.
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W przytoczonych wyżej dwu wierszach pielgrzymowanie do kolebki hellenizmu
dało ostatecznie optymistyczne przesłanie. Jednak w innym wierszu, Podwójne dno,
poeta dzieli się wątpliwościami: metaforyczny pochód posągów poprzez dzieje polary-
zuje się w sensie oceny ich siły humanizowania, cywilizowania świata, aż do zaprze-
czenia idei apollińskiej, oskarżenia jej o udział w zbrodniach Historii czy tylko o apro-
bujące milczenie w chwili próby:

Zjawiły się kiedyś
I długo tędy szły:
Rosło piękno nie do pojęcia
I skotłowana rosła zbrodnia,
Ta sama nosiła je ziemia
I człowiek po niej szedł ten sam
Co ja i ty,
Rozdarty sprzecznością,
Podwójny człowiek,
Zarazem dobry
I zły.

Jeszcze większy pesymizm demitologizacji historii i kultury prezentuje poeta w Ita-
lienische Reise. Piękny z zewnątrz śródziemnomorski sen klasyczny, „Wo die Zitronen
bluehen”, łączy się wprawdzie z nami „mostem nad przepaściami”, ale jest to teraz most
(wspólnota) zła – „ludzka Noc, / Zrozpaczona wspólna matka”. Przytoczona anegdota
o „najmądrzejszym cezarze (Auguście), który „Własnoręcznie wyrywał ludziom oczy”,
ma przekonać, że apokalipsy XX wieku miały w przeszłości godnych prekursorów, co
nas nie rozgrzesza, ale stawia pod wielkim znakiem zapytania naszą dumę, nasz sen
śródziemnomorski. Niejako dalszym ciągiem tej pesymistycznej konkluzji jest utrzyma-
ny w tonie intelektualnego dyskursu wiersz Historia, będący badaniem etycznego wy-
miaru upersonifikowanej bohaterki utworu. Jej priorytet to wojna we wszystkich posta-
ciach, to „afisze”, czyli nieodwołalne wezwania dla mieszkańców „głębokich zagonów /
I rozjeżdżonych bruzd”, by wypełniali nakazy swej dziejowej pani.

Hannibal ante portas jest próbą żartobliwego uwspółcześnienia mitu słynnego wo-
dza, opartego na mechanicznym z pozoru skojarzeniu: druga wojna punicka – druga
wojna światowa. W konsekwencji pojawia się kolejne skojarzenie: słonie Hannibala to
zapowiedź czołgów. Przesłaniem wiersza jest chyba podbudowana historiozofią prze-
stroga przed nieuniknionością, powtarzalnością i podobieństwem wojen przy jednocze-
snym ciągłym doskonaleniu środków walki i zagłady. Co do stylu wiersza, Wierzyński
stosuje tu dość rzadką u niego dykcję, mieszczącą się w ogólnym pojęciu poetyki fak-
tu: idzie o naśladowanie form dziennikarskich, prozaizację, kolokwializację stanowiącą
nieadekwatność stylu względem podejmowanych tematów (często tak właśnie postę-
puje wobec mitów Herbert w swoich demitologizacjach). U Wierzyńskiego wygląda to
następująco:

zaczaił się nad Jeziorem Trazymeńskim,
Na linii Florencja–Rzym,
Przejeżdżasz tamtędy:
Słonie ukryte jak czołgi,
Afrykańska dywizja pancerna,
Nowa, nieznana wojna.
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Wiele utworów, podobnie jak w poprzednich tomach, ma postać poetyckich por-
tretów wielkich postaci (zwłaszcza artystów), których życie, najbardziej przejmujące
jego momenty mające wymiar uniwersalny – poeta odtwarza i reinterpretuje w podob-
nej co klasycy intencji, głównie jako docere, dowód związków sztuki z życiem czy
odbicie prawidłowości losu. Tego rodzaju wiersze to: Rozmyślania o Piero della Fran-
cesca, Caravaggio, Andrea Mantegna: Cristo morto, Lilce Pawlikowskiej, Iłła, Wiersz
dla Romana Palestra, Epitafium dla filozofa (o Protagorasie), Adwokat (o Peryklesie
i Aspazji). Pisząc te utwory, Wierzyński szukał różnych form poetyckiej wypowiedzi;
raz jest to podmiot bezosobowy, kiedy indziej równy autorowi, to znów wiersz staje się
apostrofą, liryką roli, dialogiem czy próbą rekonstruowania głosów ludu na temat bo-
haterki i zderzania ich na zasadzie asocjacji (chodzi o Aspazję z wiersza Adwokat).
Wszystko po to, by udramatyzować, przeżyć na nowo, przybliżyć przedstawione losy,
uczynić z nich „uniwersalne prawdy”.

Umieszczony w połowie ostatniego tomu Wierzyńskiego poemat Quai d’Anjou
można traktować jako poetycki testament poety, także jego pożegnanie z neoklasycy-
zmem. Utwór zbudowany jest na typowym dla wcześniejszej twórczości Wierzyńskie-
go szyfrowaniu głównych (brzemiennych w skutki, traumatycznych) epizodów z życia
poety oraz z dziejów Ojczyzny znakami kodu kulturowego, po to, by nadać im wymiar
uniwersalny, a także dla zmierzenia współczesności miarą tradycji (piękne wzory),
i odwrotnie („Zostawcie mnie z tym ciemnym szyfrem” – mówi w wierszu poeta).
Podmiot wiersza zamieszkał oto w domu (hotelu) przy Quai d’Anjou. Z okna obser-
wuje rzekę Sekwanę, płynące barki, życie w przybulwarowych chaszczach. Utwór ma
więc zrazu charakter quasi-reporterskiej relacji, opartej na asocjacjach: miejski pejzaż,
drobne czynności rybaków, kloszardów, mieszkańców, dialogi (z taksówkarzem po-
chodzenia rosyjskiego, z samym sobą). Konstrukcja ta budzi skojarzenia z twórczością
innych neoklasyków, zwłaszcza Pounda i Eliota (Ziemia jałowa), np.:

Rankiem kiedy falują na rzece odbite drzewa
Patrzę jak płyną krypy przez wodne gałęzie,
Pomiędzy liśćmi wiesza upraną bieliznę
Suchobiodra żona francuskiego flisaka
A mały kundel merda kręconym ogonem
Na skraju śmietankowego obłoku
Ażeby dopełnić praw absurdu
Codziennej rzeczywistości.

Następnie pojawiają się „przebicia” historyczne i mityczne typu:

Totem zabiera pustą blaszankę,
Pourquoi mouir pour Dantzig,
Pamiętam go z Troi jak szmuglował koninę.

Podmiot wiersza odkrywa swą tożsamość: jest rozbitkiem z Troi, która w XX wieku
przybrała historyczny kostium Polski (Warszawy?), wzywa więc pamięć Hektora,
wskazuje na (to historyczno-poetycka hiperbola) jego współbraci, za których chce
krzyczeć, ocalając pamięć:

Za naszą współczesność obłąkaną
Za Troję umarłą
Za zdychający naród
30-tu milionów bezwolnych
Ziaren piasku.
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Jak na ironię, sunące po Sekwanie siermiężne barki okazują się w poetyckiej wizji
spadkobiercami floty Argonautów, którzy zdobywają Złote Runo w „twardej walucie”.

Przyszłość należy w tej uwspółcześnionej wersji mitu do „Argonautów przedsię-
biorczych”, nie do spadkobierców Hektora. Ale sunące Tamizą barki zmierzają zara-
zem w świat kolejnych ponowień: do Erzerum (armeńskie Karin, zdobyte przez Rosję),
Trebizondy (cesarstwo pokonane przez Sułtanat), Taurydy (mityczne państwo Taurów
na Krymie), wreszcie Kolchidy, celu mitycznych poszukiwaczy Złotego Runa. Wie-
rzyński, za pomocą postaci taksówkarza „Moskwicza” oraz okołokrymskiej lokalizacji
przywołanych mitów, czyni aluzję do sprawców upadku wielkiej nadziei – pojałtań-
skich Rosjan. To powojenna symetria mocarstw ostatecznie rozbiła świat śródziemno-
morski, w którego strukturze Polska miała dawniej swą historyczną rolę i miejsce.
Poeta – w konkluzji – ma tę satysfakcję, iż „może się wykrzyczeć” czy, jak powiedział
inny poeta neoklasycznego nurtu (Herbert), może „dać świadectwo”. Lecz: świadectwo
czego? Klęski czy nadziei? To pytanie Wierzyński zostawił otwarte, mieniąc się men-
torem „ślepoty i jasnowidzenia” jednocześnie – strażnikiem i okrutnym demaskatorem
mitu Europy, który chce gorąco wierzyć w rozum i zarazem w to, co rozum nakazuje
odrzucić jako naiwną wiarę.

10. MIĘDZY KULTURĄ A PRYWATNOŚCIĄ (JAROSŁAW
IWASZKIEWICZ)

W twórczości dwóch tylko skamandrytów pierwszego (głównego) pokolenia neoklasy-
cyzm odgrywa na tyle istotną, a przy tym oryginalną rolę, że w zasadzie nie pomija
i nie kwestionuje tego nikt z badaczy i krytyków. Owi skamandryci to oczywiście Wie-
rzyński i Iwaszkiewicz. W dodatku, jak przypomnieliśmy w rozdziałach 3 i 8 części II,
niektórzy badacze przypisywali obu poetom „szkoły” kontynuatorów i naśladowców,
oni zaś sami rozwijali się pod wpływem „Mistrza” skamandrytów – Staffa.

Jako jeden z największych polskich pisarzy XX wieku (szczególnie wysoko „noto-
wany” w okresie PRL-u) Jarosław Iwaszkiewicz (1894–1980)177 doczekał się wielu
opracowań na swój temat, a także kilku monografii. Wszystkie one uwzględniają nurt
neoklasyczny, omawiając go nawet w osobnych rozdziałach, czujemy się więc zobo-
wiązani przedstawić te stanowiska i odwołać się do nich w naszej analizie178.

                                                
177 Jarosław Iwaszkiewicz wydał następujące tomy poetyckie: Oktostychy (1919), Dionizje (1922), Ka-

sydy zakończone siedmioma wierszami (1925), Księga dnia i księga nocy (1929), Powrót do Europy (1931),
Lato 1932 (1933), Inne życie (1938), Ody olimpijskie (1948), Warkocz jesieni i inne wiersze (1954), Ciemne
ścieżki (1957), Jutro żniwa (1963), Krągły rok (1967), Xenie i elegie (1970), Śpiewnik włoski (1974), Album
tatrzańskie (1976), Mapa pogody (1977); pośmiertnie ukazała się: Muzyka wieczorem (1980) (w wykazie
nie uwzględniono wyborów i poezji zebranych).

178 O poezji Iwaszkiewicza pisali m.in.: F. Żakiej, O lirykach Jarosława Iwaszkiewicza. (Szkice luźne),
„Lwów Literacki” 1937, nr 4; J. Pregerówna, Poezja Iwaszkiewicza, „Odrodzenie” 1947, nr 8 (rec. Wierszy
wybranych, 1946); A. Włodek, Wiersze, które zostaną, „Dziennik Literacki” 1947, nr 20; Cz. Miłosz, Nad
książką, czyli cudze chwalicie, „Odrodzenie” 1948, nr 4; J. Kwiatkowski, Iwaszkiewicz-poeta (1917–39),
„Życie Literackie” 1957, nr 21, przedr. w: J. Kwiatkowski, Szkice do portretów, Warszawa 1960; J. Hor-
dyński, Rozmowy z pisarzami. Jarosław Iwaszkiewicz, „Życie Literackie” 1958, nr 19; W. Zalewski, Roz-
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Iwaszkiewicz należał do licznej w XX wieku grupy polskich pisarzy wychowanych
w kulcie tradycji antycznej i narodowej historii (szczególnym pietyzmem otaczanej na
kresach). Wpływ na jego wczesną twórczość wywarła wszakże poetyka modernizmu,
impresjonizm i ekspresjonizm179, a także teorie czystej sztuki. Pierwszymi literackimi
mistrzami autora Oktostychów byli Oskar Wilde i Artur Rimbaud. Już we wczesnych
utworach Iwaszkiewicza widać nieprzeciętną erudycję, nawiązania do szerokiej trady-
cji europejskiej oraz wielkie uwrażliwienie na muzykę, stanowiącą dla jego liryki waż-
ne odniesienie estetyczne, zwłaszcza kompozycyjne (Iwaszkiewicz studiował w kon-
serwatorium w Kijowie). Była to baza dla podjęcia konwencji klasycystycznej, rozwi-
janej następnie na własny już oryginalny sposób, głównie wokół refleksji nad ideą
europeizmu (por. część I, rozdział 3 tej pracy). Jako jeden z pierwszych dobrze scha-
rakteryzował to K.W. Zawodziński, omawiając w 1939 roku Wiersze wybrane poety180:

chłodny mózgowiec, reprezentujący rdzennie żywioł logiczności – i wielbiciel muzyki, który pra-
gnie odzwierciedlić rytmem związanych niezwyczajnie słów pozbawione wszelkiej racjonalnej
treści emocje; „impresjonista” – i myśliciel pogrążony w trudnych refleksjach; klasyk, poddający
ekspresję surowym rygorom – i zakochany w atmosferze „szalonej” poezji sprzed wieku
i w mgłach germańskiej metafizyki romantyk; Europejczyk, wierny wielkiej tradycji zachodu [...]
poeta, wyrażający się anachroniczną dziś techniką sprzed ćwierć wieku – i nowator dotrzymujący
kroku najmłodszej generacji ku jej podziwowi.

Iwaszkiewicz jest zrazu jako poeta ostentacyjnym wręcz zwolennikiem tradycyj-
nych (a nawet, na parnasistowską modłę, rzadkich, wyszukanych) gatunków, cyzeluje
przy tym metrum i rym.

Na rozwój Iwaszkiewiczowskiego klasycyzmu i europeizmu wielki wpływ miały
jego wyjazdy181, pozycja społeczna i rodzinna, liczne kontakty międzynarodowe.
W 1925 roku ma miejsce pierwsza jego podróż zagraniczna i dłuższy pobyt na Zacho-
dzie (w Paryżu, gdzie studiuje w Szkole Języków Wschodnich). Późniejsze lata to
podróże po całym niemal świecie, zwłaszcza liczne pobyty w Niemczech, we Wło-

                                                
mowa z Jarosławem Iwaszkiewiczem, „Kultura” 1964, nr 8; R. Matuszewski, Iwaszkiewicz. Szkic, Warsza-
wa 1965 (seria „Sylwetki Współczesnych Pisarzy”); J. Kwiatkowski, Eleuter. Szkice o współczesnej poezji
Jarosława Iwaszkiewicza, Warszawa 1966; J. Rohoziński, Jarosław Iwaszkiewicz. Materiały, Warszawa
1968 (Biblioteka „Polonistyki”); J. Pieszczachowicz, Wierność życiu i sztuce. O poezji Jarosława Iwasz-
kiewicza, „Życie Literackie” 1969, nr 34 (rec. Wierszy zebranych, 1968); K. Wyka, Iwaszkiewicz, pisarz
obecny (na 75-lecie urodzin), „Życie Warszawy” 1969, nr 46; A. Gronczewski, O godności i powołaniu
artysty. Rozmowa z Jarosławem Iwaszkiewiczem, „Współczesność” 1969, nr 15; tegoż, Jarosław Iwaszkie-
wicz. Studium, Warszawa 1972 (seria „Portrety Współczesnych Pisarzy Polskich”); J. Kwiatkowski, Wspól-
nota poetycka – klasycyzm, „Ruch Literacki” 1969, z. 6; H. Zaworska, Pełnia i lęk pełni, „Literatura” 1974,
nr 8; J. Kwiatkowski, Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Studium,
Warszawa 1975; G. Verves, Jarosław Iwaszkiewicz. Szkic, tłum. T. Hołyńska, Warszawa 1979; H. Zawor-
ska, Sztuka podróżowania. Poetyckie mity podróży w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Przybo-
sia i Tadeusza Różewicza. Szkice, Kraków 1980; B. Dorosz, K. Nowak, Jarosław Iwaszkiewicz (1894–
–1980). Bibliografia, Warszawa 1982; A. Brodzka (oprac.), O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Mate-
riały z konferencji IBL PAN w dniach 18–20 czerwca 1979, Kraków 1983; I. Maciejewska, Ipsa intermina-
bilis est vita – Jarosław Iwaszkiewicz, w: Poeci dwudziestolecia międzywojennego, red. I. Maciejewska, t. I,
Warszawa 1982; E. Łoch, Pisarstwo Jarosława Iwaszkiewicza wobec tradycji i współczesności. Szkic,
Lublin 1987; A. Zawada, Jarosław Iwaszkiewicz, Warszawa 1994.

179 Był nawet w zespole redakcyjnym „Zdroju”.
180 K.W. Zawodziński, Liryka Iwaszkiewicza wczoraj, dziś i jutro, „Glossy” 1939, z. 3.
181 Najważniejszym studium na temat twórczości Iwaszkiewicza jako reminiscencji podróży jest

H. Zaworskiej, Tryptyk podróżny Jarosława Iwaszkiewicza, w: tejże, Sztuka podróżowania, Kraków 1980.
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szech, w tym i na Sycylii, mające wielki wpływ na tematykę wszystkich uprawianych
przez Iwaszkiewicza gatunków. Od lat dwudziestych datują się też szerokie znajomości
pisarza w środowiskach intelektualnych i artystycznych Europy, w czym nie może się
równać z nim chyba żaden inny polski pisarz współczesny. Stąd też wywodzi się dzia-
łalność autora Czerwonych tarcz w Unii Intelektualnej, PEN-Clubie, licznych innych
stowarzyszeniach międzynarodowych (por. część I, rozdział 3). Wielką rolę w utrwala-
niu pozycji krajowej i międzynarodowej Iwaszkiewicza, a także jego niezależności
materialnej odegrał ślub z Anną Lilpop, córką znanego przemysłowca, oraz praca pisa-
rza w dyplomacji (MSZ, następnie poselstwa w Kopenhadze i Brukseli). Okres powo-
jenny utrwala pozycję Iwaszkiewicza jako autorytetu intelektualno-moralnego, męża
stanu, wieloletniego posła na Sejm, prezesa Związku Literatów Polskich, tyle że teraz
ma to wymiar PRL-owski, budzący rozmaite kontrowersje. Iwaszkiewicz staje się bo-
wiem zarazem sztandarowym pisarzem „obozu socjalistycznego”, adorowanym
w ZSRR, laureatem Nagrody Leninowskiej, kawalerem Orderu Budowniczych Polski
Ludowej182. Nie zmienia to jednak pozycji pisarza na Zachodzie, gdzie jego dzieła są
równie chętnie nagradzane, tłumaczone, wystawiane, a sam pisarz jest uczestnikiem
zjazdów, kongresów, konferencji. Jego twórczość do końca życia ogniskowała się
zresztą na proeuropejskiej perspektywie „powrotu do Europy”, w czym ważną rolę
odgrywały kulturowo-estetyczne i historyczne zamiłowania.

Autor najobszerniejszej monografii poezji Iwaszkiewicza, Jerzy Kwiatkowski,
dawno temu dokonał szczegółowych rozpoznań jego klasycyzmu183.

I tak w Obrazie literatury polskiej Kwiatkowski zwraca uwagę na dwubiegunową
strukturę poezji Iwaszkiewicza, opartą na parach: kulturowość – prywatność, Wschód
– Zachód, europejskość – rodzimość, estetyzm – obywatelskość, pasja życia – fascyna-
cja śmiercią, stylizatorstwo – kolokwialność, retoryczność – meliczność184.

Zarazem poezję tę spajają dwie warunkujące się wzajemnie cechy: sensualizm
i „dominanta rezygnacyjna” – to ona wiedzie ku kultowi sztuki, ku postawie estetycz-
nej. Ta postawa rezygnacji wywodzi się z Schopenhauera, ma również związek z przy-
należnością poety „do środowisk o wysokiej, nieco już schyłkowej kulturze, do środo-
wisk zagrożonych, bezsilnych wobec wielkich przemian historycznych”185.

Pierwszym tego znaczącym wyrazem są według Kwiatkowskiego Oktostychy –
„zdumiewający manifest estetyzmu” (prekursorzy: Rolicz-Lieder, Brzozowscy, rosyj-
scy akmeiści i neoparnasiści, Wilde).

W dalszej twórczości Kwiatkowski wyodrębnia „dwa ciągi”: (1) Księga dnia i księ-
ga nocy (1929) oraz Lato 1932 (1933), odznaczające się prywatnością, bezpośrednio-
ścią, melicznością, muzycznością, stylizacją na pieśń, prostotą składni, sylabotoni-

                                                
182 Na temat szczegółów bio-bibliograficznych por. m.in.: Kalendarium, w: A. Gronczewski, Jarosław

Iwaszkiewicz, Warszawa 1974; J. Rohoziński, Jarosław Iwaszkiewicz. Życie i twórczość, w: Jarosław
Iwaszkiewicz, opr. i wstęp J. Rohoziński, Warszawa 1968.

183 J. Kwiatkowski, Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego, dz.cyt.;
J. Speina, J. Kwiatkowski, Jarosław Iwaszkiewicz, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria 6:
Literatura polska w okresie międzywojennym, t. II, dz.cyt.; J. Kwiatkowski, Miejsce Iwaszkiewicza w poezji
polskiej XX wieku, w: tegoż, Magia poezji. O poetach polskich XX wieku, wyb. M. Podraza-Kwiatkowska,
A. Łebkowska, posłowie M. Stala (Referat wygłoszony w Warszawie na konferencji IBL PAN pt. Twór-
czość Jarosława Iwaszkiewicza w 85. rocznicę urodzin; 18–20 czerwca 1979 roku).

184 J. Speina, J. Kwiatkowski, Jarosław Iwaszkiewicz, dz.cyt., s. 381.
185 Tamże, s. 382.
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zmem, (2) Powrót do Europy (1931) oraz Inne życie (1938), prezentujące kulturowość,
dystans, retoryczność, malarskość, stylizację na dyskurs, rozwiniętą składnię, syla-
bizm186.

Powrót do Europy – najważniejszy chyba neoklasyczny tom Iwaszkiewicza – na-
zywa Kwiatkowski słusznie „księgą mitów”, także poezją „kulturowo-historiozo-
ficzną”. Tom ten wyraża zarazem „rozczarowanie egzotyką” (która miała być na po-
czątku wieku receptą odrodzenia cywilizacji zachodniej poprzez kontakt z innymi
kulturami) i powrót „synów marnotrawnych” do korzeni, do starego lądu (por. nasze
uwagi o europeizmie w części I, rozdział 3). Istotną rolę odgrywa tu też zainteresowa-
nie kulturą i historią germańską związane z ówczesną konfiguracją w ruchach paneu-
ropejskich, tłumaczenie poetów niemieckich (zwłaszcza Georgego) przez Iwaszkiewi-
cza, znajomość z Paulem Valérym. Rozczarowanie bezinteresownością Niemców
i Austriaków (por. część I, rozdział 3), jak i przejrzenie ich imperialnych resentymen-
tów stało się genezą słynnego wiersza Do przyjaciela wroga (Powrót do Europy)187.

Kwiatkowski podkreśla obecne w Powrocie „aluzje do klasycznych gatunków li-
rycznych” (list, hymn, oda), dążność do „przemiany” liryki w esej czy dramat (co my
nazwaliśmy eseizacją), sięganie po lirykę roli i podmiot zbiorowy.

O ile Powrót do Europy wyróżniał się, zdaniem Kwiatkowskiego, zawartą w nim
„postawą obywatelską” i nawiązywaniem do mitów osobowych słynnych pisarzy,
o tyle kolejny neoklasyczny zbiorek poety – Inne życie, zaskoczył dominacją „tematyki
malarskiej”, sfunkcjonalizowanej w kierunku wyrażania przeżyć osobistych i „przemy-
śleń metafizyczno-filozoficznych” poety. Kwiatkowski podkreśla wyjątkową zdolność
Iwaszkiewicza do trafnego „tłumaczenia” obrazu na słowo, naśladowania stylu mala-
rza, czy jest to prymitywizm, czy formy wyrafinowane. Według Kwiatkowskiego,
w Innym życiu dominuje w wymiarze gatunkowym liryka inwokacyjna, „po trosze
stylizowana na epistolografię antyczną”.

Okres po ukazaniu się Innego życia odznacza się pogłębieniem tendencji klasycy-
stycznych: dominuje oda, jasna tonacja, wypowiedzi mają uroczysty i deklaratywny
charakter, związany najpierw z realną perspektywą wojny (por. Oda na Gdańsk), po-
tem z czasem rozliczeń i odbudowy życia społeczno-państwowego (por. Oda do czasu
z 1945 roku, Ody olimpijskie z 1948). Choć Kwiatkowski tak tego nie nazywa (wspo-
mina o kontynuacji poezji obywatelskiej), to Iwaszkiewiczowski neoklasycyzm lat
pięćdziesiątych jest jakimś ostrożnym sposobem włączania się pisarza w rytm literatu-
ry, której ramy i kierunki wyznaczała „Kuźnica”, a następnie socrealizm. Sztandaro-
wym przykładem może tu być słynny List do Prezydenta Bieruta. Kolejne tomy
(szczególnie Warkocz jesieni) przypominają o znanym sprzed wojny „prywatnym”
biegunie twórczości poety.

Począwszy od tomu Jutro żniwa (1963) dokonuje się zwrot: przejście na wiersz nie-
regularny, postawangardowy, oraz znaczne sprozaizowanie języka, teraz „naturalne-
go”, jak nazywa go Kwiatkowski, czy „kalekiego”, jak go określał Flaszen. Jeśli idzie
o tematykę, są to nadal wiersze głównie osobiste, wspomnieniowe, egzystencjalne.
Także kolejne tomy nie wydają się już Kwiatkowskiemu takie intensywnie klasycy-

                                                
186 Tamże, s. 385.
187 Szeroko omawia ten aspekt twórczości Iwaszkiewicza J. Kwiatkowski w monografii Poezja Jaro-

sława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego, dz.cyt.
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styczne, jak te przedwojenne. Badacz podkreśla wszakże nasycenie tematyką podróży,
kontemplacją dzieł sztuki, szukaniem harmonii i koegzystencji kultur.

W referacie Miejsce Iwaszkiewicza w poezji polskiej XX wieku wygłoszonym
w 1979 roku dał Kwiatkowski syntetyczny obraz ewolucji poezji autora Mapy pogody,
kładąc nacisk nie tyle na klasycyzm, co tradycjonalizm, „kulturowość”, „stylizatorsko-
-klasycystyczne gry z tradycją”, ale i „spotkania kultur” (por. teksty o Bizancjum, Per-
sji, Sycylii). Jego poparta wielką wiedzą i autopsją (podróże) kulturowość nie jest jed-
nak erudycyjna, nie zmusza czytelnika do obkładania się słownikami itp. Poeta czyni
elementy kultury „swoim tworzywem”, jak inni – pejzaż czy rzeczy codzienne188.

Jeśli idzie o stosunek Iwaszkiewicza do epok dawniejszych, do ich sztuki, literatu-
ry, Kwiatkowski uważa, że nasz poeta podobny jest do Eliota czy Mandelsztama. To

postawa głęboko i nowocześnie klasycystyczna, dalece osobiste, „prywatne” [...], a zarazem eg-
zystencjalne przeżywanie tradycji [...] w jego efekcie dokonuje się, istotnie, jak gdyby połączenie
czasu przeszłego z czasem teraźniejszym. Połączenie w ponad-czasie czy poza-czasie sztuki poj-
mowanej klasycystycznie, na podobieństwo mitu czy obrzędu189.

Dogłębnej analizie poddał Kwiatkowski lirykę Iwaszkiewicza (do roku 1939)
w swojej słynnej monografii poświęconej pisarzowi Poezja Jarosława Iwaszkiewicza
na tle dwudziestolecia międzywojennego190. Dominantą całej twórczości pisarza jest
według krytyka wspomniany już dualizm (wręcz: „dualistyczna struktura”): Wschód
i Zachód, Bizancjum i Rzym, estetyzm i obywatelskość, pasja życia i fascynacja śmier-
cią. Istotą wywodów Kwiatkowskiego dotyczących kwestii klasycyzmu Iwaszkiewicza
jest też spostrzeżenie niespotykanego u innych w takiej formie artystyczno-
-intelektualnej sprzężenia kulturowości i prywatności: kulturowość jest dla Iwaszkie-
wicza „tworzywem poetyckiej wyobraźni”, on „z niecodzienną w polskiej liryce czę-
stością – wypowiada się poprzez elementy świata sztuki: poprzez malarstwo, rzeźbę,
muzykę”191. Bardzo trafne jest też lapidarne określenie Kwiatkowskiego, dotyczące
dokonywanych często przez Iwaszkiewicza transpozycji dzieł innych autorów: poeta
pisze nie tylko „o” dziele czy motywie, ale „poprzez” nie! Na podobnej zasadzie este-
tyzm związany jest nierozerwalnie z poszukiwaniem postawy obywatelskiej.

Szczególnie mocno komplementuje Kwiatkowski stylistykę Iwaszkiewicza, będącą
ukłonem wobec tradycji, ale nie kopiarstwem. Nazywa to „trzecią drogą” (ominięciem
alternatywy: nowatorstwo – tradycjonalizm). Nowa stylizacyjna taktyka Iwaszkiewicza
to świadomość posługiwania się stylami minionych epok, gry z nimi. Jak pisze badacz:

Nie jest to tradycjonalizm kontynuacyjny, styl, który udaje, że nic się w dziejach poezji nie
zmieniło i że pisząc tradycyjnie, pisze się współcześnie, nowocześnie, w jedynie możliwy sposób.
Ani też nie jest to s t y l i z a c j a  nawiązująca do wzorców, które – ze względu na swoje znacze-
nie dla kultury narodowej – nigdy właściwie nie utraciły roli bezpośredniego, naturalnego niejako
inspiratora kolejnych epok. [...] Ani także – nie jest to stylizacja, której wzorzec tak starł się
w krótkiej, lecz intensywnej służbie literackiej, że stała się synonimem pewnego typu – bardzo
już umownej – poetyckości (mowa o stylizacji parnasistowskiej).

                                                
188 J. Kwiatkowski, Miejsce Iwaszkiewicza w poezji polskiej XX wieku, dz.cyt., s. 29–33.
189 Tamże, s. 37.
190 J. Kwiatkowski, Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego, dz.cyt.
191 Tamże, s. 14.
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U Iwaszkiewicza występuje „stylizacyjna ostrość: stylizacyjny naddatek gry, zaba-
wy”:

Korzystając ze – starannie dobranych – dawnych stylów, mówi się tu rzeczy własne, nowe,
głęboko przeżyte. Stylizacyjny odsyłacz przeżycia te tonuje i obiektywizuje, a zarazem różnorako
pogłębia: i wzbogacając sferę asocjacyjną wiersza i przydając mu – błogosławieństwa wieków.
Tradycja jest dla Iwaszkiewicza nie poprzednikiem, nie wzorcem, lecz tworzywem, z którego
powstają nowe wartości192.

Kwiatkowski w rozdziale Mity szeroko definiuje „tonację” Powrotu do Europy jako
klasycystyczną. Jest więc ona „kontemplacyjno-estetyczna, melodyjno-patetyczna”, to
wagnerowska „tonacja dźwiękowa” (trąby, spiże, pieśni) i uroczyste brzmienie!
W składni panuje retoryka (długie, skomplikowane, zawiłe okresy). To „retoryka dys-
kursu i retoryka patosu”193. Wzorowym niejako przykładem jest dla tej tonacji Wigilia
Nowej Polski.

Za główny „mit” konstytuujący tematykę kluczowych klasycystycznych tomów
Iwaszkiewicza uważa Kwiatkowski ideę „powrotu”, widzianą w kontekście europe-
izmu pierwszej ćwierci XX wieku i działalności poety na tym forum (por. część I, roz-
dział 3 niniejszej książki). Za reprezentatywny uważa tu krytyk wiersz Europa, gdzie
Iwaszkiewicz „tworzy – poprzez opozycję, poprzez odmowną odpowiedź daną egzoty-
ce – pierwszy zarys nowego mitu europejskiego. Określa zaś jednocześnie i sferę
przedmiotową. Mit – to pisarze europejscy, Europejczycy, ludzie związani wspólną
tradycją kulturową”194.

Owe nadzieje sam Iwaszkiewicz opisywał niejednokrotnie we wspomnieniach, po-
kazując je jako czar, który potem nagle prysnął. Pisze m.in. w Książce moich wspo-
mnień o kongresie PEN-Clubów w 1925 roku w Paryżu (z udziałem Manna, Joyce’a,
Valéry’ego, Galsworthy’ego, Chestertona i innych):

wszystko, co się działo w Europie, rzeczywiście mogło budzić najwyższy niepokój – a przede
wszystkim głęboki rozdźwięk, jaki nastąpił między polityką, ruchami społecznymi a światem myśli.
Ze wszystkich przemówień, a jeszcze bardziej rozmów prywatnych, wyzierał lęk o przyszłość Euro-
py. W tym skłóconym, pogmatwanym i nie mogącym odnaleźć siebie świecie rzeczpospolita lite-
racka – la République des Lettres – starała się stworzyć jakąś całość, przeciwstawić bezkształtnemu
chaosowi, w jaki z wolna pogrążała się Europa, zorganizowaną, przemyślaną formę195.

Skutkiem „głodu mitu” (nie tylko u Iwaszkiewicza, ale wówczas w Polsce) jest
zdaniem Kwiatkowskiego odnawianie mitów narodowych (zwłaszcza jagiellońskiego
i batoriańskiego), a także szukanie nowych mitów wodzowskich; na to zapotrzebowa-
nie odpowiadał niejako Piłsudski, któremu poświęcono wiele patetyczno-narodowych
wierszy196. Te idee widać w tomie Iwaszkiewicza, choć nie w formie nachalno-
-propagandowej, a raczej, jak nazywa to Kwiatkowski – „sakralno-mitycznej”. W roli

                                                
192 Tamże, s. 234–235.
193 Tamże, s. 237. Inne cechy zauważone przez Kwiatkowskiego są generalnie powtórzeniem tego, co

przytoczyliśmy już wyżej: dezindywidualizacja plus socjalizacja, liryka bezosobowa i przedstawicielska,
prymat liczby mnogiej, adresaci liryczni będący często samym tematem (wiersze „do”), liryka roli (Byron,
Kochanowski).

194 Tamże, s. 265.
195 J. Iwaszkiewicz, Książka moich wspomnień, dz.cyt., s. 313–314.
196 Wyszły też wtedy nieprzypadkowo prace naukowe: A. Skwarczyński, Myśli o Nowej Polsce, 1931;

W. Makowski, Nowa Polska w nowej Europie, 1930; W. Kamieniecki, Idea jagiellońska, 1929.
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wodzów chętniej też widziałby Iwaszkiewicz – jak słusznie zauważył badacz – inte-
lektualistów, poetów, myślicieli, ludzi wiary jak Valéry czy Claudel; zawiódł się zaś
nasz poeta na Georgem, którego poezja stawała się dla niektórych sztandarem idei
odradzania Europy jako ponowienia Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Nie-
mieckiego (por. część I, rozdział 2). Dla Polaków te symbole i marzenia miały szcze-
gólnie złe konotacje. Na przykład tom Neue Reich Georgego czy słynne zakończenie
Grobowców w Spirze tegoż, przetłumaczonych przez Iwaszkiewicza właśnie:

Ale przed wszystkich światłem swym wybiega
Przez macierz Staufów, jak gość przyzwany
Z krain południa,
na ramieniu Enzia
Pięknego wsparty, ludu syn wcielony,
Największy Fryderyk. On plany Karolów,
Ottonów w oczach ma, Wschodu ogromy,
Mądrość Kabały, dostojeństwo Rzymu,
Blask Agrygentu, święta Selinuntu.

Skierowana na tradycję i klasycyzm poezja Iwaszkiewicza nie obywa się, rzecz ja-
sna, bez stylizacji. Kwiatkowski pokazuje jednak dokładnie, jak głęboko i racjonalnie
„sfunkcjonalizowane” są te stylizacje: „każdy z wierszy zwróconych ku poszczegól-
nym poetom lub mówiących o poszczególnych poetach pisany jest tu «pod» owego
poetę – ma bowiem potwierdzić bądź teraźniejszość tradycji, teraźniejszość czasu prze-
szłego, bądź uniwersalność różnonarodowych literatur”. Ale nie jest to imitatorstwo,
każdy z takich wierszy nosi piętno własne, Iwaszkiewiczowskie, to nie pastisze, ale
syntezy elementów. Na przykład Śmierć lorda Byrona zawiera cytaty z niego,
a Gospodarstwo jest pisane pięciozgłoskowcem, jak u Kochanowskiego. Stylizacja jest
u Iwaszkiewicza zwykle „dyskretna”, „zaczyna nabierać cech jakiegoś ponadczasowe-
go synkretyzmu, uniwersalizmu kulturowego”197. Ale poeta nie zapomina też całkiem
o prawidłach: znajdziemy więc u niego, jak zauważa Kwiatkowski, polski heksametr
(Do Tadeusza Zielińskiego), oda anakreontyczna (Do młodej lipy) czy wiele innych
nawiązań do antycznych gatunków: list poetycki (Do Pawła Valéry, Do Karola Szy-
manowskiego, Niedoszła podróż), elegia (Tęsknota do Italii), oda bohaterska (Do Ta-
deusza Zielińskiego). Były też elegie w Księgach... (Odwiedziny miejsc ulubionych...,
In memoriam, Cmentarz na wiosnę).

Przytaczaliśmy już wyżej, co sądzi Kwiatkowski o „malarskości” Innego życia,
o pisaniu poprzez sztukę. Uszczegółowiając tamte spostrzeżenia, przytoczyć należy
bliskie nam bardzo określenie, iż Iwaszkiewicz lubi przemawiać „językiem historycz-
nych znaków kulturowych” (zwłaszcza chodzi o „pisanie malarstwem”). Trafne bardzo
jest też określenie klasycyzmu Iwaszkiewicza jako „poetyki świadomej sztuczności”,
„ponadczasowej uniwersalizacji”, „obiektywizacji jednostkowych, osobistych prze-
żyć”198 za pomocą mitów.

Za ważne stylizacje gatunkowe uważa też Kwiatkowski w Innym życiu wiersze-listy
(Do Lubomira, Do Menalka, Do Milona, tłumaczenie Georgego – Do Kallimacha). To

                                                
197 J. Kwiatkowski, Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego, dz.cyt.,

s. 351–361.
198 Tamże, s. 518.
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liryka inwokacyjna, stylizowana na antyk. Są też wyraźnie horacjańskie i wergiliańskie
motywy (pochwały życia ziemiańskiego, zaprosiny na wieś).

Bardzo precyzyjną definicję Iwaszkiewiczowskiego klasycyzmu, w głównym zary-
sie odpowiadającą ustaleniom Kwiatkowskiego, dała Irena Maciejewska:

Jest to liryka na wskroś kulturowa, zanurzona w życiu sztuki (bo także malarstwa, rzeźby, ar-
chitektury), wpisana w dzieje kultury. Jeśli przez klasycyzm w wieku dwudziestym rozumie się
przede wszystkim zakorzenienie w kulturze, w tradycji, a potem dopiero owo właściwe klasycy-
stom dawnych epok poszukiwanie ładu świata i zgody z nim, to poezję Iwaszkiewicza po mło-
dzieńczym etapie estetyzmu (Oktostychy) i ekspresjonizmu (Dionizje), a więc poezję z drugiej
połowy dwudziestolecia, od tomu Powrót do Europy poczynając, uznać trzeba za poezję klasycy-
styczną. Jest to bowiem poezja zadomowiona w życiu dawnej sztuki, poezja „wspólnoty europej-
skiej”199.

Andrzej Gronczewski w swej monografii twórczości Iwaszkiewicza200, wydanej
notabene rok wcześniej niż książka Kwiatkowskiego, posługuje się jako kluczem do
interpretacji tomów Powrót do Europy oraz Inne życie analogicznymi terminami: euro-
peizm, poezja kultury. Podkreśla wszakże silny aspekt prekursorski tej liryki, tak wo-
bec Herberta, jak i Jarosława Marka Rymkiewicza. Gronczewski identyfikuje też jako
eseistyczno-traktatowy czy eseistyczno-polemiczny charakter wierszy naszego poety,
toczącego dialog z pozornie tylko zamkniętymi raz na zawsze dziełami ubiegłych
epok: „W sztuce – akcentował Iwaszkiewicz – wszystko jest równorzędne, wszystko
poddaje się scaleniu, wszystko jest równoczesne. Utwór liryczny Iwaszkiewicza suge-
ruje często, że nie jest związany z określoną epoką literacką, że jest produktem obiek-
tywnej jedności czasów”201. Zwróćmy uwagę, że taka interpretacja splata istotnie po-
ezję Iwaszkiewicza z teorią ponowień Rymkiewicza, a chyba jeszcze bardziej z kon-
cepcją czasów T.S. Eliota.

Spośród sporej liczby omówień poezji Iwaszkiewicza nie można pominąć monogra-
fii pióra Andrzeja Zawady, podsumowującej całą twórczość pisarza z perspektywy lat
dziewięćdziesiątych. Klasycyzmowi i pokrewnym poetykom poświęcił krytyk aż dwa
obszerne rozdziały. Zawada nazywa efektownie Powrót do Europy „książką antyfutu-
rystyczną”, a także „rodzajem estetycznej gry, w której obowiązuje grającego ścisły
system reguł (poetyka)”202, co odpowiada naszym modelom. Zarazem jednakże wska-
zuje na „filtr” Powrotu – jest nim historia. Dalej Zawada pisze o oglądaniu współcze-
sności poprzez mity europejskie oraz o „inności” poezji Iwaszkiewicza na tle Skaman-
dra, jak i całej liryki europejskiej. Inne życie nazywa badacz „kulturowym klasycy-
zmem” „w najszerszym i podstawowym sensie tego słowa”. Szczególnie cenny jest
rozdział Pseudoklasycyzm, estetyzm, synkretyzm, typizujący powojenną twórczość
Iwaszkiewicza. O ile Oktostychy zapoczątkowały wątek klasycystyczny u poety, „eu-
ropejskość” zaś była jego najpełniejszym, „naturalnym” wymiarem, o tyle pierwszą
powojenną dekadę otwiera supremacja ody, w której teraz wiarę w „nieśmiertelność
i uniwersalność kultury” z konieczności zastąpił poeta restytucją estetyzmu
w wymiarze klasycystycznym. Chodzi o Ody olimpijskie, odnawiające wymiar poezji

                                                
199 I. Maciejewska, Ipsa interminabilis est vita – Jarosław Iwaszkiewicz, w: Poeci dwudziestolecia mię-

dzywojennego, dz.cyt., t. 1, s. 346.
200 A. Gronczewski, Jarosław Iwaszkiewicz. Studium, Warszawa 1972.
201 Tamże, s. 75.
202 A. Zawada, Jarosław Iwaszkiewicz, dz.cyt., s. 154–155.
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retorycznej, a zwłaszcza wstydliwie potem odsuwane wiersze ukryte pod mianem
„ulotnych”, będące, jak pisze Zawada, „stadiami skrajnymi”, zwłaszcza „podporząd-
kowaniem się wskazówce socrealizmu”, ale jednak przy „zachowaniu w znacznym
stopniu” „własnej przeszłości poetyckiej”203. Dalsze lata twórczości (Jutro żniwa, Krą-
gły rok, Xenie i elegie) odznaczają się już rosnącą dominacją „rzeczywistości”, natury,
biologii nad kulturą. Poeta wraca – jak słusznie zauważa Zawada – do „impresyjnej
liryki osobistej”, imitowania „bezpośredniości mowy”, do form „brulionowych”; „po-
wraca prywatność” – konkluduje krytyk. To także „antyestetyzm”, „nowa «prostota
linii»”, a w konsekwencji synkretyzm jako substytut poetyki. Bardzo trafna wydaje się
następująca diagnoza Zawady: „niedoskonałość wiersza [zamierzona – AK] jest zna-
kiem niedoskonałości egzystencji”, bo „tradycja, kultura, literatura, poezja – odsłaniają
swą bezsilność wobec wieczności”204. Zawada słusznie zwraca uwagę, iż nawet
w owych „brulionowych” czy osobistych utworach poeta wykazuje jednak dar „har-
monijnego godzenia przeciwieństw”; są i powroty do misternych strof (np. safickiej,
oktostychu), zwłaszcza w Muzyce wieczorem. Dodajmy też, iż częścią tego powrotu są
ciągle występujące reminiscencje włoskie.

O tych ostatnich najwięcej napisała w swej książce Helena Zaworska205, ukazując
wieczność tego mitu, będącego dobrym kodem dla ukazania tak Arkadii, jak i Cymme-
rii, czasu utraconego i odnalezionego, kodem życia zbiorowego i indywidualnego,
terenem konfrontacji kultur i czasów. Podróż śladem parnasistowskich pielgrzymek,
ale i polskich romantycznych rozdroży, wydaje się być swoistym Iwaszkiewiczowskim
kluczem do utraconego raju kulturowej, historycznej i biologicznej harmonii.

* * *

Przyjrzyjmy się teraz najciekawszym z naszego punktu widzenia, konkretnym utwo-
rom i cyklom Iwaszkiewicza.

Debiutanckie Oktostychy rażą programową błahością i przygodną egzotyką. Kiedyś
odzwierciedlały zapewne mody schopenhauerowsko-wilde’owskie; imponowały kun-
sztownymi rymami asonansowymi, także swobodnymi antycznymi inkrustacjami. Ma
rację Kwiatkowski, nazywając je „zdumiewającym [nawet jak na parnasizm – AK]
manifestem estetyzmu”. Nie są jednak niczym więcej!

Dionizje – jako przejaw ekspresjonizmu i dysharmonii – mogą być odczytywane
w całości poprzez mit apolliński (jego zanegowanie), acz bliższy adres stanowi wspo-
mniany nurt ekspresjonizmu, silny wówczas w Polsce.

Stanowiące – jako całość – orientalno-romantyczne nawiązanie (od którego poeta
„wróci” do Europy) Kasydy zakończone siedmioma wierszami są swoistą stylistyczną
silva rerum, w którym nie brakuje awangardowych konceptów, jak i – szczególnie
przez nas poszukiwanych, a nieco lekceważonych przez badaczy – odwołań do antycz-
nego mitu (Helena i Do Tytusa) zamkniętych w formę prozy poetyckiej. Poeta stosuje
tu też ulubioną potem formę dialogu z postaciami mitycznymi czy historycznymi, np.
deklaruje swą miłość Helenie trojańskiej, chce odwrócić bieg wydarzeń, ochronić ją
przed wyrokiem losu.

                                                
203 Tamże, s. 270.
204 Tamże, s. 278.
205 H. Zaworska, Sztuka podróżowania, dz.cyt.
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Księga dnia i księga nocy, obok akcentów osobistych i orientalnych, przynosi za-
skakujący cykl Bilety tramwajowe, będący introdukcją popularnej później w naszej
literaturze formy reportażu poetyckiego czy lirycznej notatki (znajdzie ona wkrótce
kontynuację w niektórych utworach „ucznia” Iwaszkiewicza, Napierskiego – por. nasz
rozdział o nim – a jeszcze później u Brandstaettera). Cykl ten (Kwiatkowski zwie go
też „notesami”) jest owocem pierwszej znaczącej podróży poety do Włoch, podróży
śladem parnasistów (por. Konopnicka, Staff). Iwaszkiewicz prowokacyjnie zastępuje
jednak postawę podmiotu – czciciela piękności i wieczności, postawą jakby skaman-
drycką i futurystyczną zarazem – obserwatora codzienności, zbieracza przypadkowych
asocjacji i ledwie zarysowanych lirycznych sytuacji albo też spontanicznego wędrow-
ca, nie umiejącego na gorąco oddzielić tego, co ważne, od tego, co własne, serdeczne,
przypadkowe, kontekstowe.

Pytałem wczoraj, jakie
Najpiękniejsze są kolory.
Rzekł portier w Luna-Parku:
Żółty, biały, różowy.

(Wenecja)

Albo:

Jeżeli myślę o Rzymie,
To widzę żółte pasma,
A na nich twoje imię,
Moja jasna.

(Rzym II)

Jak słusznie pisze Zaworska, Bilety... „przynosiły aż przekornie zwyczajne, migaw-
kowe ujęcia podróżniczych wrażeń. Wszystko było tu celowym zaprzeczeniem daw-
nych form zachwytu nad pięknem krajobrazu i zabytków, dawnych kanonów pisania
o Italii”206. Nie znaczy to bynajmniej, że poeta nie stara się złożyć nowego w sensie
stylistyki hołdu Śródziemnomorzu. W wierszach takich jak Noc przypomina on wzo-
rowaną na japońskim haiku poetykę imagistów:

W Wenecji ciepło nocy
Płucze w nocy owoce
I pełne cukrzanej miazgi
Strzepuje jak figi – gwiazdy.

Generalnie Bilety... są też zarazem ciekawym uwspółcześnieniem hellenistycznego
epigramatu. Wydaje nam się, iż ten krótki a ważny cykl stanowi nieco lekceważone
ogniwo Iwaszkiewiczowskiego neoklasycyzmu, zadające kłam wizerunkowi tego po-
ety jako tradycjonalisty i patetycznego retora kultury, czyniące zaś z niego ważnego
prekursora neoklasycyzmu redukcyjnego.

Za jeden z najważniejszych neoklasycznych utworów Iwaszkiewicza, za utwór pro-
gramowy, uznać należy tytułowy wiersz Powrotu do Europy, otwierający nadzieję na
przywrócenie – po I wojnie światowej – soterycznego wymiaru mitowi kultury śród-
ziemnomorskiej. Wiersz ten, będący wzorem retoryki i eseizmu Iwaszkiewiczowskie-

                                                
206 Tamże, s. 74–75.
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go, należy chyba też traktować jako manifest antyrimbaudyzmu, demitologizację topo-
su Statku pijanego. Oto nadszedł czas rozczarowania egzotyzmem, dziką wolnością,
symbolizmem. Droga powrotna syna marnotrawnego staje się faktem i przybiera formę
reistycznego nieomal obrazu:

I oto żagle zmienione, i ster inne bierze kierunki,
Nawraca nawa wysoka brużdżąc ocean obcy.
Wszyscy u burty skupieni patrzą, wciąż patrzą, wciąż patrzą,
Czy nie zobaczą w oddali starego lądu Europy.
Ziemia rzucona niebacznie, z wód się wynurza – jak niby
Czarna na muszli Afrodys – stara, zjełczała, a dobra.
[...]
Otwiera przystań ramiona, zapływa już okręt do portu,
Tupoczą o brzeg ładownicy, jęczą łańcuchy kotwicy,
Dotyk ziemi rodzonej, jak czarna pieszczota łagodna,
Jak matki niezmierna radość, gdy z dala powraca syn.

Wiersz ten posiada jednak dziwną rysę na logice i wiarygodności. Zawiera oto za-
razem ponurą wizję społeczeństwa przemysłowego, od którego podmiot chce uciec
w świat wyższych wartości:

Za ciasno nam. Rzeki nasze wysychają
I stają się coraz płytsze, zmieniają się w stęchłe kałuże.

Te i następne obrazy (dymiące kominy, kopalnie torfu na łąkach) przywołują na
myśl Ziemię jałową Eliota. Ale oto podmiot podaje ich lokalizację. To nie Londyn i nie
Europa, ale Indie i Himalaje: „I zobaczyliśmy z okna odległy szczyt: Gaurizankar”207.
O cóż więc tu chodzi? Industrializacja Indii nie była wszak i nie jest szczytem spusto-
szenia środowiska i rozwoju społeczeństwa dobrobytu... Utwór z pozoru dyskursywny
wychodzi od dość niejasnej symboliki bądź poetyki rodem z science fiction...

W tomie Powrót do Europy uwagę zwracają trawestacje i tłumaczenia utworów
Stefana Georgego, poety będącego dla Iwaszkiewicza zrazu wzorem europejskiej inte-
gracji, a następnie symbolem klęski tejże idei (Manuel i Menes, Towarzysz broni, Na
żywot i śmierć Maximina, Grobowce w Spirze, Do W.L.; por. też oparte na kulturowej
przyjaźni wiersze: Wisła i Ren, Germania). Zamknięcie tych europejskich marzeń (od-
krycie prawdziwego sensu labiryntu ścieżek, po których pielgrzymowania do Europy
zaczęli uczyć naszego pisarza Niemcy i ich kultura) stanowi kontrowersyjny wiersz
tomu, Do przyjaciela wroga, zakończony gorzką i proroczą wobec polsko-niemieckich
stosunków strofą (usuwaną w niektórych wydaniach!):

W zderzeniu piorunowym
Miłość się nasza ziści –
Pamiętaj – większa siła
Jest zawsze w nienawiści.

Obok buduje jednak Iwaszkiewicz inne kulturowe więzi i fascynacje, mające do-
wodzić wiary w żywotność „posagu Europy” i bezpośrednio, aprobatywnie nawiązują-
ce do fundamentów poetyk klasycystycznych. To więc estetyka nostalgii i odnajdywa-
nia tożsamości, to wzmacnianie spójni kulturowej, znajdujące wprost wyraz w utwo-

                                                
207 Właśc. Gauriśankar (7144 m n.p.m.), szczyt w Himalajach, na pograniczu nepalsko-chińskim.
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rach takich jak Tęsknota do Italii, Pozdrowienie, Do Tadeusza Zielińskiego, Na biust
rzymski w muzeum w Spirze czy – w ujęciu bardziej symbolicznym – Most (w stylu
Georgego właśnie).

Znamienne, niejako programowe fragmenty to choćby bukoliczno-parnasistowski
ustęp:

Szczątki ruin i resztki roztrzaskanych wierszy
Brzmią stamtąd piękniej, niż wymyślił sam Goethe.
Szczersze szemrzą zwierzenia niż te, co zawisły
W dzianych szkarłatem krzakach willi Millis. Czasami
Dobiega do mych uszu krzyk takiego szczęścia,
Jakiego się nie słyszy na ziemi. To pasterz
Zachwycony spostrzega boga cień w ruinach
Opuszczonej świątyni wśród traw sycylijskich.

(Tęsknota do Italii)

bądź strofa utrzymana w podniosłym tonie liryki apelu do współczesnych:

Pokłońmy się im razem: Polsce i Italii.
Polsce, co rośnie w górę w zimnych mgieł powodzi;
Italii, co pulsując w gwiezdnej śledzi dali
Wielkość, która minęła – wielkość, co nadchodzi.

(Pozdrowienie)

Do innych neoklasycznych wartości (np. prostoty i harmonii codziennego życia)
odwołuje się piękny wiersz Dla Leopolda Staffa, deklarujący:

Jak dobrze pleść wiosenne wianki
Z prostych i wonnych wierszy Staffa.

Jak podkreślał wyżej cytowany Kwiatkowski, poeta opierał też swą wiarę w tożsa-
mość i kulturową potęgę Europy na autorytetach wielkich pisarzy i uczonych, orędow-
ników klasycyzmu, intelektualizmu, hellenizmu czy chrystianizmu. Stąd w tomie znaj-
duje się nie tylko spora liczba nawiązań i przekładów Georgego, ale słynna oda Do
Pawła Valéry, gdzie powraca fundamentalny spór romantyzmu z klasycyzmem, spór,
w którym Polska reprezentuje zwykle irracjonalną filozofię Czynu, „królów i wiesz-
czów szalone dziedzictwo”, na przekór Rozumowi i Pięknu symbolizowanemu przez
Francję i jej pisarzy208.

A krwawi, a szargani, a straszni, a ludzcy,
Gdaczący jak Sybille, jak prorocy judzcy –
po niedoszłych swych czynach w dośmiertnej żałobie,
Straszliwy przekazali testament po sobie,
Gdzież po nich tykać lutni? I gdzie jej nam szukać?
W Czarnolesie? czy w polu, gdzie róg przestał hukać?
Wszędzie zwiędnięte bóle i zużyte kary.

Zwracając się z dramatycznym, symbolicznym apelem o wzór i pomoc w drodze do
normalności („W twoją stronę, o Pawle, podnosimy oczy / Z pytaniem i zazdrości, tam

                                                
208 K.W. Zawodziński uważa Do Pawła Valéry za pa ra f razę  utworu Słowackiego *** (Kiedy praw-

dziwie Polacy powstaną...), a ma na myśli zapewne ten wers wieszcza: „Nie pojmie Francuz, co to w Polsce
znaczy...” (K.W. Zawodziński, Jubileusz Skamandra, „Przegląd Współczesny” 1932, nr 117).



326

gdzie wieczne toczy / Nurty swoje Sekwana”), powtarzając swą deklarację woli, osta-
tecznie jednak poeta wypowiada zdanie pełne zwątpienia: „Nie wejdziemy do króle-
stwa, gdzie poezja czysta”. Nieformalną kontynuacją ody Do Pawła Valéry jest skie-
rowany do tegoż tytułowy liryk tomu Inne życie, w którym poeta przeciwstawia poety-
ce mistrza świat wewnętrzny: „Prądy nieprzeniknione, ciemne i głębokie”, „przeczucie
nicości” i szereg jeszcze symboli, będących odbiciem trudno wyrażalnych egzysten-
cjalnych burz. Targany antynomiami, nigdy jednak w swej dalszej twórczości Iwasz-
kiewicz z drogi ku europejskości ostatecznie nie schodził, szukając jej nawet w czasach
wojny czy stalinizmu.

Wracając do deklaratywnych utworów z Powrotu do Europy, zauważamy blok tek-
stów, budujących etos klasycyzmu narodowego. Zwracał na to uwagę cytowany wyżej
Kwiatkowski, nazywając to „nurtem jagiellońskim” czy „batoriańskim”. Powrót do
Europy zyskuje w owych wierszach wariantową wersję powrotu do Polski jako do
Europy, to jest Polski liczącej się w zachodnim i wschodnim świecie, silnej, ale poko-
jowo i twórczo nastawionej, niosącej łacińską cywilizację, dysponującej bogatą zako-
rzenioną w tradycji śródziemnomorskiej literaturą. Wzorcem stylistycznym jest tu
„rzecz czarnoleska” i mit poezji Kochanowskiego. Wymienić należy w tym kontekście
teksty Gospodarstwo, Do młodej lipy, Wisła i Ren, Ikwa i ja, Skradziona ziemia (Nad
sinymi brzegami Rosi...), Do Karola Szymanowskiego, Praga, Wigilia Nowej Polski.
Rzecz znamienna, iż trzy ostatnie z wymienionych tu utworów nie znalazły się w ze-
branej edycji Dzieł Iwaszkiewicza (Wiersze, t. I–II, Warszawa 1977), a niewątpliwie ze
względów cenzuralnych (Skradziona ziemia była w PRL-u drukowana bez tytułu), jako
ukazujące polskość i historię Kresów; tymczasem te ostatnie współtworzą istotę Polski
jagiellońskiej i batoriańskiej, a także Polski Piłsudskiego, wodza – przy wszystkich
zastrzeżeniach – opiewanego przez poetów również jako twórca idei powrotu do ja-
giellońskiej przeszłości. U Iwaszkiewicza tematy te mają (z racji miejsca urodzenia
i dorastania) wymiar tyleż prywatny i poetycki, co soteryczny. Poeta uczy, jak czerpać
z przeszłości siłę i wiarę w jutro, a nie tylko okazję do cierpiętnictwa i rezygnacji.
Dlatego ów klasycyzm narodowy przybiera sielankowe tony (w odzie kontaminującej
naturę i poetyckie słowo w archetypiczną więź między czasami):

O jakże szybko,
Maleńka lipko,
Ogromnym staniesz się drzewem,

I jak przed laty
Pień twój skrzydlaty
Zaszumi poecie śpiewem.

(Do młodej lipy)

Czasem wszakże brzmi tonami narodowej dumy, jak w liście Do Karola Szyma-
nowskiego czy w pieśni Wiosna Nowej Polski:

Ona to, Ukraina, pieśń przeszła i przyszła,
Ten cmentarz Żółkiewskiego, ziemia Samuela
[...]
Kraj gdzie potrójne błysło berło Jagiellonów
I Wielkiego Stefana zamki tkwią jak pięście,
Tchnął ku nam jak wieczności tchem – dechem stepowym
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I wielkością legendy – wielkość nam wskazuje,
Ku której chcemy wznieść się.

(Do Karola Szymanowskiego)

Dziedzictwem dającym prawo do dumy i wskazówką na „teraz” może być literatura
renesansu, której poeta składa hołd wierszem-maską Gospodarstwo. Kochanowski
mówi, dalekim nawiązaniem do horacjańskiej pieśni Exegi monumentum... Pointę tego
utworu („cóż mnie obchodzi...”), wyraz zgorzknienia starego mistrza Jana, należy
czytać niejako przez zaprzeczenie:

Wszystko, com w świecie zastał, po mnie będzie żyło.
Tylko tych kilka kartek zachowanych w stole,
Do których nie ma czasu zajrzeć – i nie trzeba.
[...]
Wiem, że w nich brzęczy mowa polska posuwista
I mogę być z nich dumny. Cóż mnie to obchodzi,
Że się kiedyś z nich nowy gospodarz narodzi
I że zabrzęczą echem gdzieś za lat czterysta.

Bardziej agresywny wymiar przyjmuje neoklasycyzm narodowy w liście poetyckim
Wisła i Ren, adresowanym zapewne do Karla Schefolda, który przed II wojną oprowa-
dzał poetę po Heidelbergu i okolicach, i gdzie odkrył przed Iwaszkiewiczem „cały
świat Stefana Georgego” oraz mroczną siłę historii dynastii salickiej.

Nasz poeta przesyła więc „purpurze cesarskiej”, „teutońskim rycerzom”, którzy być
może „znowu grabieżą nam grożą”, jak i germańskim wagnerowskim mitom – dumną
przestrogę:

Ale i my z naszych lasów, od góry, hen, świętokrzyskiej,
Skrzykniemy jare watahy półnagich chłopców i dziew
I wybuchniemy pod niebo, i wielki będzie nasz śpiew –
Bogowie na sosnach wysokich po ziemi rozsiędą się niskiej.

Grzmi jagiellońskie powietrze, furkotem niosą się wici,
Na wszystkich śmigłych drzewach czerwone trzepią się nici
I błysk, i szelest, i tupot, kopyto bije w kopyto,
I rzeki w słońcu brzęczą swą pieśnią srebrnolitą.

(Wisła i Ren)

Ten wiersz należy czytać niewątpliwie jako jedną całość z listem Do przyjaciela
wroga, o którym już mówiliśmy. Kontynuacją jest zaś pisana już u progu wojennej
apokalipsy Oda na Gdańsk, próbująca (z pomocą klasycystycznego patosu) wydobyć
z historii te same mity, ale już z czystym adresem politycznym, kierowanym ku bliskiej
przyszłości:

Ziemi polskiej tiara:
Wiślana Piastów korona.
Na lądzie, na Wiśle, na morzu
Ludy przed tobą się korzą.
[...]
I teraz w naszą patrzy stronę
Król August w górę podniesiony,
A morze bije mu pokłony.
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Kończąc rozważania nad tym najsłynniejszym i chyba najbardziej neoklasycznym
tomem Iwaszkiewicza, nie można nie wspomnieć, że Powrót do Europy nie jest mono-
litem. Obok omówionych wyżej, interesujących nas szczególnie (tak jak Kwiatkow-
skiego) wątków klasycyzujących, parafraz Georgego oraz Valéry’ego, mamy grupę
tekstów zupełnie odmiennych stylistycznie i tematycznie, należących do szeroko poję-
tej poetyki „prywatności” i egzystencjalnej refleksji: Koguty, Zaproszenie do podróży,
Do żony, Pożar Atelier, Moje wodzostwo, Późny wieczór. Zapowiadają one niejako
kolejny tom, Lato 1932.

Drugi zbiór neoklasyczny – Inne życie, przynosi (wspomnianą wyżej) grupę wier-
szy mówiących „poprzez sztukę” (dzieła jako prefiguracje sytuacji, zdarzeń i odczuć
współczesnych), transponujących dzieła na język poezji bądź reinterpretujących ich
style oraz losy twórców (Brueghel, Quintyn Matsys, W Orvieto). Najlepiej unaocznia tę
metodę początek wiersza W Orvieto:

Wstaniemy żywym ciałem z odwiecznej zgorzeli
I na otwartych oczach wzniesiemy powieki,
Ponad umarłe światy i umarłe wieki,
Tak jak to namalował Luca Signorelli

albo grupa Metopów (Metop z Selinuntu I, Metop z Selinuntu II, Metop nieistniejący),
gdzie poeta niejako fabularyzuje, odtwarza sceny dawno utrwalone w kamieniu, roz-
mawia z ich bohaterami; są to udane transpozycje dzieł plastycznych, a zarazem zna-
komite, dynamiczne ponowienia antycznych mitów (Wenus, Akteon, Kalipso).
W Innym życiu objawia się też z całą mocą tak ważny w poezji Iwaszkiewicza temat
Sycylii jako jego osobistej zamienni świata antycznego – to poświęcony Szymanow-
skiemu cykl Sonety sycylijskie. Przesadna wydaje się wszakże opinia Kwiatkowskiego,
iż Inne życie to głównie tom wierszy o sztuce. Dużą siłę wyrazu mają bowiem zawarte
tam, pisane w formie listów, reinterpretacje mitów bohaterów antycznych: Do Milona,
Do Kallimacha, Do Menalka, Helena, jak i utrzymane w rozwlekłym opisowym stylu
elegie: Wieczór późną jesienią na polach pod Sieną, Nekrofilia, Zima, Świt jesienny.

Również w okresie tuż po wojnie dominują zrazu u Iwaszkiewicza ody. Oda do
czasu, będąca nawiązaniem tematyczno-stylistycznym do Hymnu do czasu Adama
Naruszewicza, przynosi przeciwstawienie bezczasu literatury i sztuki sferze ulotnych,
traconych na zawsze, acz tak kochanych i pięknych chwil życia człowieka. Podmiot
obiecuje sobie utrwalić, to, co mija, siłą swojej liry: „Bo ja ciebie ułowię i jak kroplę
z rzeki / Wyniosę w usta biorąc i pryskając w wieczność”.

Teresa Kostkiewiczowa chwali ody Iwaszkiewicza za to, iż nie tylko ponawiają
styl, ale mają „wyrazisty związek z problemami własnej epoki”, a więc modelują jeden
z najważniejszych wyznaczników tego gatunku209.

Do tej myśli Kostkiewiczowej dobrze dopasowuje się też oda Na wydobycie pan-
cernika „Gneisenau”. Otwiera ona nowy klasycystyczny okres twórczości poety. Za
terminem tym kryją się próby włączania się poety w nowe, nie do końca miłe mu ten-
dencje literatury odgórnie kierowanej przez czynniki polityczne. Podjęciu „słusznego”,
współczesnego tematu, o odpowiednich kontekstach ideowych, towarzyszy opiewanie
– stylem wzniosłości – pracy nurków i robotników; z drugiej strony pozostaje klasycy-
styczna topika i obrazowanie, co daje efekt stylistycznego dysonansu:

                                                
209 T. Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku, Wrocław 1996, s. 328.
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Trzysta pięćdziesiąt dni i nocy
wypełnionych pracą po zręby,
walczyły dłonie polskiego robotnika,
zbrojne nie w konchy i trójzęby,
ale w nowoczesne palniki –
[...]

a obok:

[...]
I oto z szarej wody, niby rdzawa róża,
olbrzymi krzew wyhodowany w ogrodach faszyzmu,
szkielet pancernika się wynurza,
poddany nowej ojczyźnie.

Niezależnie od zawartych w tej odzie politycznych serwitutów, może ona też być
odczytywana w kontekście klasycystycznej „poezji pracy” (por. rozdział o Braunie
w niniejszej książce).

Znacznie bardziej niepokoją ideowe aktualności cyklu Ody olimpijskie. Próba połą-
czenia antycznego olimpijskiego ducha szlachetnej rywalizacji, klasycznego piękna
z tematyką ostatniej wojny, braterstwem ludów, retoryką kongresów pokoju można
potraktować jako oryginalne uwspółcześnienie mitu, ale o nazbyt chyba partykular-
nych intencjach. To samo dotyczy Wierszy ulotnych, gdzie poeta dokonuje nawet sa-
mooceny, dopuszczając się swoistej zdrady klasycyzmu, ale zdrady ujętej w klasyczną
formę i gatunek, doprawionej też „żalem” za dawnymi ideałami:

Ja zbytnio zaufałem przebrzmiałej mądrości
Zmęczone oczy pasąc piękności widokiem –
I olśniony tęczami wtedy nie dostrzegłem
Ugiętego pod jarzmem prostego człowieka.
Ja wiem, ja teraz już dużo rozumiem
I staram się zapomnieć to, co przeminęło,
Nie oglądam się nawet, lecz trochę mi szkoda
„Zachodów promienistych” i „róż” i „marmurów”...

(List do prezydenta Bieruta)

Ale już tom Jutro żniwa przynosi cykle z podróży do krain śródziemnomorskich. Są
to poetyckie reportaże, w których kod kulturowy zostaje zdominowany przez prywat-
ność, a język staje się bliski prozie, dostosowany bardziej do kanonów poezji posta-
wangardowej niż do neoklasycznych wzorów. Miejsce dawnej wzniosłości i retorycz-
ności zajmuje elipsa, ironia, żart, także wobec tradycji, co można ewentualnie ujmować
jako chwyt z kategorii demitologizacji, np.:

Deszcz, który miasto zaciera,
Rzym, jak zatarty atrament.

(Rzym w zimie)

Deszcz ulewny wszystko omiata,
Jakby już był koniec świata
Lub tylko koniec Pompei,
Pompei, no, i nadziei.

(Ostia w deszcz I)
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Ostia, bo osty tu rosną [...]
(Ostia w deszcz II)

Ale w Jutro żniwa natrafiamy też na piękną i skondensowaną reinterpretację mitu
Safony (jej samobójstwa), z oryginalną pointą: „Ikarze – wołasz pod wodą skryta –
chodź popłyniemy w parze”, jak również zaskakujące uwspółcześnienie mitu Alcesty,
zakończone egzystencjalnym przesłaniem: „Co jest piekło? / Piekło / inny / człowiek”.
Wraca też poeta do transponowania obrazów, choćby w utworze: Na portret młodego
Artemidorusa w British Museum.

Ostatnim wielkim akordem Iwaszkiewiczowskiego neoklasycyzmu można nazwać
tom Śpiewnik włoski. Jest on kolejną kontynuacją mitu podróży. Jednakże teraz ów mit
funkcjonuje jeszcze inaczej niż poprzednio. To szukanie smugi cienia (spostrzeżenie
Zaworskiej), to odnajdowanie wspólnoty śmierci i przemijania, to żegnanie zmarłych.
Temat kultury splata się więc tu niezwykle mocno z wątkiem osobistym. Także forma
wierszy jest w przeważającej mierze niewysilona, z pozoru szkicowa, lekka. To tytu-
łowe „śpiewy”, piosnki, quasi-ballady, czasem poetyckie reportaże. Czy i czym jest
klasycyzm tych utworów, pisanych pod wpływem pobytów w Wenecji, Sienie, San-
Gimignano, Rzymie i Palermo? Otóż, naszym zdaniem, na szczególną uwagę i uznanie
zasługuje w Śpiewniku włoskim cykl Psy i ptaki. To oryginalny pomysł na demitologi-
zację świata kultury poprzez naturę. Na szczycie drabiny istnień postawieni zostają
teraz „bracia mniejsi” człowieka. Taka optyka zogniskowana na trzecioplanowych
bohaterach malarstwa i historii (zwierzętach, roślinach) nadaje wierszom i mitom nowy
– także w sensie humanistycznym – wymiar. Zaczyna się od rozmowy z wizerunkiem
psa zachowanym na murze willi Horacego, psa pilnującego w wieczności willi swego
pana, którego już nie ma (Pies Horacego). Potem spotykamy np. „psa blondyna”,
szczekającego bez szacunku na weneckim kanale (Smutna Wenecja) czy białozory
i bażanty na fresku z papieżem (Papież w Ankonie). Koncept kontynuowany jest cy-
klem Pini di Roma, w którym znaczącą rolę odgrywają rośliny – czyli typowe „tło” –
ale kontynuowany jest też wątek zwierzęcy. Zwierzęta i rośliny odróżnia od ludzi to, że
nie wiedzą, czym jest piękno albo co jest źródłem cierpienia; a jednak są niezbędne
w porządku świata, mimo że nie potwierdzają klasycznych prawideł i sielankowych
stereotypów natury:

Pinie, córy Rzymu,
spękane pnie, lustra czasu,
wiedźmy, co siedzą
po wzgórzach
i wiedzą.

Czasem coś powiedzą. Powiedziały,
że piękna pogoda, że niebo niebieskie
ludzie szczęśliwi
i że pociecha mieszka w pięknie.

Pies, którego hycel złapał na lasso
na najpiękniejszym placu świata
i który tak strasznie zaskomlał
żegnając się z życiem,

ani dziewczynka może sześcioletnia,
która tak bardzo nad psem płakała,
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nie wiedzieli, co to jest piękno,
i pinie im nie powiedziały.

I mnie też nie powiedziały,
dlaczego świat jest taki straszny.

Opiewa też poeta kwiaty cmentarne i rzymskie rolnictwo, pracę pszczół i deszcz.
Najciekawszym konceptem demitologizacyjnym jest tu Muza: opiekunka twórcy –
skądinąd zgodnie z logiką tego tomu i świadomością starości pojawiającą się u poety –
przybrała postać ni mniej ni więcej tylko chorego psa, „biednej starej suci”, ukazanej
boleśnie, realistycznie i wzruszająco.

Bardzo pięknie podsumowała Śpiewnik włoski (i w ogóle Iwaszkiewiczowskie
wiersze z podróży) Helena Zaworska:

Pejzaże, nawarstwione kultury, zabytki sztuki wielu wieków współistnieją tu w wiecznym
czasie mitu z ludźmi dawno minionymi, obróconymi nie w proch, lecz w marmurowe posągi. Tak
oto posągowo-bezosobowa Italia Winckelmanna zamieniła się pod piórem Iwaszkiewicza w kraj,
gdzie nie tylko obcuje się z mitem śródziemnomorskim i wiecznym pięknem, ale gdzie doznaje
się także pełni własnego życia210.

Ostatni wydany za życia tomik Iwaszkiewicza – Mapa pogody, zawiera dwa ważne
wiersze, stanowiące niejako reasumpcję jego przygody z klasycyzmem i literaturą. To,
po pierwsze, poemat Azjaci, podejmujący ważny z punktu widzenia tak filozofii kultu-
ry, jak i geopolityki temat konfrontacji kultur oraz zagrożenia cywilizacji europejskiej
przez fale barbarzyństwa (por. wyżej, część I, rozdział 3). Po serii długich i miejscami
zabawnych zestawień i przeciwstawień kulturowych mitów, obyczajowej egzotyki,
politycznych sentymentów i historycznych stereotypów, podporządkowanych pytaniu:
kto lepszy, a zbudowanych na zasadzie „modnej” w latach siedemdziesiątych poetyki
asocjacji i cudzego słowa, poeta „godzi” Wschód Europy z Zachodem poprzez ironicz-
no-żartobliwą wizję wieczności:

I stopimy się w jedno z szeroką równiną
Kiedy obok nas ziemia i niebo przeminą.

I czy się nasza wiedza naprawdę wzbogaci
Gdy będziemy wiedzieli czyśmy Europejczycy czyli też Azjaci?

Dojrzały poeta, humanista u kresu drogi, ze stoickim spokojem dokonuje rozra-
chunków; prostuje linie, rozświetla ciemne, zdawałoby się, ścieżki, aż ruszy w swą
ostatnią podróż. Takim pożegnaniem z klasycznością wydaje się Ogród Epikura,
w którym z ujmującą, acz pozorną prostotą zdefiniowany zostaje ludzki i poetycki
kanon podstawowych wartości, złoty środek marzeń i spełnień:

A ten pokój jaki śliczny,
stół ogromny, chleb pszeniczny,
trochę ludzi do kochania,
trochę piesków do szczekania,
a na górze chmur struktura
taki – Ogród Epikura.

                                                
210 H. Zaworska, Sztuka podróżowania, dz.cyt., s. 106.
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Ostatnich wierszy Iwaszkiewicz nie zdążył już przed śmiercią skomponować
w tom. Zrobiła to jego córka i tak w 1980 roku ukazała się Muzyka wieczorem. Tom
jest dość synkretyczny, prezentuje więc – może nieprzypadkowo – jakby przekrój całej
poezji Iwaszkiewicza. Są tu zatem i utwory nawiązujące do jego neoklasycznych do-
konań. I tak Rzym oraz Klasyka stanowią żartobliwą demitologizację klasycystycznego
dążenia do ogólności przedstawień, wysokiego tonu, obiektywnego piękna. Demitolo-
gizacja dokonuje się poprzez zderzenie abstrakcji z powszedniością i zmysłowością
natury, stanowiącej właściwy krwiobieg świata, rytm czasu i naszej więzi z nim:

Czy ja myślałem, że z brązowej sukni
Z białą morą, co mama miała na weselu Henia,
Zrodzi się kolor Rzymu i jesiennych liści
I brąz najmilszych loków i wszystkie wspomnienia,

Kasztany Panteonu, bażanty i koty,
Na rudym Kapitolu pląsające dzieci
I siedzący na tronie, jak na kufrze złotym,
Powstały z białej mory, Jan Dwudziesty Trzeci.

(Rzym)

Jest też w Muzyce wieczorem Iwaszkiewicz, jak dawniej poważny i patetyczny, za-
troskany o losy cywilizacji, zasłuchany w rytm kultury żyjącej swoim nieśmiertelnym,
ale i tym naszym, ułomnym i krótkim, życiem. Pozostawia więc nam poeta pełną troski
Odę na zagładę Wenecji i przepiękną Trylogię aleksandryjską, czyli trzy elegie na
śmierć Dariusza, Kleopatry i Aleksandra, gdzie śladem swych dawniejszych Psów
i ptaków pokazuje wielkie wydarzenia historii przez role lub z udziałem martwych
bądź tylko pozbawionych duszy (?) statystów ludzkiego losu: psa Dariusza, konia
Aleksandra, malin, w których Kleopatra ukryła węże. Te pomysłowe reinterpretacje
zamykają symbolicznie koło Iwaszkiewiczowskiej poezji, w której nawet klasycyzm
nie mógł być pozbawiony antynomii, stanowiąc zmaganie (a może raczej symbiozę):
tego, co ogólne i prywatne, wzniosłe i banalne, piękne pięknem wiecznych ruin i jed-
nosezonowych kwiatów, niezgłębione w filozoficznych traktatach i nieodgadnionych
wciąż tajemnicach natury.

11. KLASYCYZM ROMANTYCZNEGO DIALOGU Z TRADYCJĄ
(JULIAN TUWIM)

To, co konstytuuje poetykę pierwszych tomów Tuwima – do Rzeczy czarnoleskiej – to
sensualizm, biologizm, poetyka codzienności, kult faktów, prowincjonalizm i prywat-
ność, temat „prostego człowieka”. Funkcją poetyckiego tekstu jest też bardziej prowo-
kacja i destrukcja niż akceptacja czegokolwiek. Jeśli szukać pokrewnych dla imma-
nentnej poetyki Tuwima nurtów, to trafia się, jak wiadomo, na ekspresjonizm, futu-
ryzm, naturalizm, a może nawet dadaizm (sugestia K. Wyki). Skąd więc klasycyzm?
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Kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest przede wszystkim t r a d y c j o n a l i z m.
Słusznie zauważyła Jadwiga Sawicka, autorka monograficznego opracowania na

temat Tuwima, iż u poety „odbywa się nieustanny dialog z tradycją”211. Jest to z po-
czątku dialog ze stylem Młodej Polski, potem z różnymi odmianami języka, następnie
z kulturą mieszczańską. Jaki udział ma w tym dialogu tradycja śródziemnomorska,
europeizm? Raczej niewielki.

Pamiętajmy, że swoistym „dialogiem z tradycją” można nazwać i wystąpienia futu-
rystów, którzy pisali m.in.:

Będziemy zwozić taczkami z placów, skwerów i ulic nieświeże mumie mickiewiczów i sło-
wackich. Czas opróżnić postumenty, oczyścić place, przygotować miejsce tym, którzy idą212.

Tuwimowi bliższe były raczej właśnie takie opcje jak wyżej cytowana niż koncep-
cje prezentowane np. w „Museionie”. Cóż takiego się stało, że wydana w 1929 roku
Rzecz czarnoleska i późniejsza Biblia cygańska skłoniły wielu badaczy do szukania
„klasycyzmu skamandryckiego” u Tuwima (pamiętajmy, iż związki z klasycyzmem
dwóch innych Skamandrytów – Wierzyńskiego i Iwaszkiewicza – są wcześniejsze,
szersze i raczej bezsporne).

Sawicka tłumaczy tę zmianę poetyki potrzebą „nazwania świata”, próbą opanowa-
nia chaosu przez regularny wiersz, tworzony z precyzją semantyczną i wersyfikacyj-
ną”213.

A więc chodzi właśnie o „tradycjonalizm”, nie „tradycję” czytaną w jakimś wymia-
rze programowo-ideowym. Pamiętajmy, że Tuwim odwołuje się w tym samym stopniu
do Kochanowskiego i Horacego, co do Norwida i Puszkina. Jednak sygnałów nawiąza-
nia do tradycji czarnoleskiej jest – mimo tytułu całego tomu – niewiele, na co zwraca
uwagę Sawicka w monografii Julian Tuwim214. O co więc tak naprawdę chodziło po-
ecie? Najgłębsze i do dziś przekonujące odpowiedzi na to pytanie dali, naszym zda-
niem, Kazimierz Wyka i Artur Sandauer.

Według Wyki poeta szuka w tradycji wzorów dostępności i jasności dla swej po-
ezji. Podciąganie tego pod miano klasycyzmu jest błędem; „takie zagadnienie oznacza
humanizm poetycki” – konkluduje badacz215. Co ciekawe, Wyka jest zdania, że nowe
elementy składające się na ten humanizm w większym stopniu pochodzą z tradycji
romantycznej niż klasycznej, sama zaś „rzecz czarnoleska” jako znak inspiracji Ko-
chanowskim jest tylko ogólnym symbolem jasności i klarowności, nie zaś – użyjmy
naszej terminologii – ostentacyjnym nawiązaniem stylistycznym czy aktualizacją kon-
kretnego zespołu mitów.

Protestuje też Wyka przeciw zaliczaniu Rzeczy czarnoleskiej do „frontu klasycyzmu
i poetyckiego konserwatyzmu”, który byłby wyrazem aprobaty poety dla sanacji pod
szyldem „klasycyzmu narodowego” i zbliżających się hucznych obchodów 400-lecia
urodzin Kochanowskiego.

                                                
211 J. Sawicka, Julian Tuwim, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria 6: Literatura polska

w okresie międzywojennym, t. II, dz.cyt., s. 209.
212 B. Jasieński, Do narodu Polskiego Manifest w sprawie natychmiastowej futuryzacji życia, cyt. za:

A. Kowalczykowa, Programy i spory literackie w Dwudziestoleciu 1918–1939, Warszawa 1981, s. 54.
213 J. Sawicka, Julian Tuwim, dz.cyt., s. 212.
214 J. Sawicka, Julian Tuwim, Warszawa 1986, s. 147–149.
215 K. Wyka, Rzecz czarnoleska, w: tegoż, Rzecz wyobraźni, Warszawa 1977, s. 99 (tekst pochodzi

z roku 1954).
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Równie ciekawe, acz zgoła inne umotywowanie Tuwimowskiego „klasycyzmu”
daje Sandauer. Przyczyny zmian w poetyce widzi w biografii autora. Tradycjonalizm
wynika z rosnącego poczucia osamotnienia w społeczeństwie współczesnym, gdzie
ataki na twórcę, wytykanie mu „niepolskości” stały się rytuałem. Podobne przyczyny
zauważa też Stanisław Gawliński, który notabene słusznie mówi w odniesieniu do
Tuwima o „odwołaniach do klasycyzmu”, a nie o samym klasycyzmie216.

Nową swą ojczyzną uczynił więc poeta przede wszystkim „ojczyznę-polszczyznę”,
a publicznością zastępczą – minione pokolenia, z którymi dialog rozpoczął217. Idąc tą
drogą, odkrywamy też wiele mówiącą analogię między tą sytuacją życiową Tuwima
a izolacją na emigracji innego piewcy „rzeczy czarnoleskiej” – Norwida. A przecież
i sam mistrz Jan wybrał czarnoleską Arkadię znużony dworską atmosferą intryg i ka-
rier. Koło zatem się zamyka.

Tradycja (czy tradycjonalizm) pojęta jako azyl nie musi wcale zgodnie z tym od-
czytaniem stanowić estetyki tożsamości ze światem śródziemnomorskim czy szukania
„wiecznych wzorów”. Jest raczej komponentem postawy buntu wobec współczesności,
świata mieszczańskiego, nacjonalizmu, zakłamania.

Warte przytoczenia jest tu zdanie Andrzeja Gronczewskiego, który w rozprawie
Obroty „rzeczy czarnoleskiej” – Julian Tuwim218 podkreśla indywidualność poety jako
„sztukmistrza”, wirtuoza, mistrza „alchemii lirycznej”. Dodajmy, że ta cecha Tuwima
poety waży także na jego wierszach uznawanych za „klasycystyczne” i przeczy inte-
lektualizmowi jako ważnej, konstytutywnej cesze jego ewentualnego klasycyzmu.
Autor Rzeczy czarnoleskiej to przede wszystkim buntownik, mag, prześmiewca...
I raczej – jeśli mielibyśmy wybierać patronat spośród dwóch opozycyjnych nadprądów
– romantyk.

Ciekawie rozwiązał ten podstawowy dla nas dylemat badawczy Ryszard Matuszew-
ski, który w obszernej rozprawie, będącej wstępem do zebranych Wierszy Tuwima,
w podrozdziale „Klasyk” czy „romantyk”? Żywiołowiec czy poeta kultury pisze: „kie-
dy Tuwim w wierszu ...Et arceo z horacjańskim cytatem-aluzją w tytule, manifestuje
swą obcość wobec otaczającego świata, społeczeństwa i epoki, to jest to manifestacja
postawy typowo romantycznej, ubrana jednak w klasyczny kostium219. Ta diagnoza
najbardziej odpowiada naszej metodzie i uczynimy ją naszym przesłaniem przy anali-
zie wierszy Tuwima.

                                                
216 Odwołania do klasycyzmu w dojrzałej twórczości Tuwima: (1) „umożliwiały zmianę dotychczaso-

wego repertuaru tematów i stylów poetyckich [...]. Piewca gromady poświęcił się teraz subtelnym roztrzą-
saniom ponadczasowych wartości sztuki literackiej”; (2) dały „trwałe oparcie w świecie kultury poecie
coraz bardziej wyobcowanemu z rzeczywistości społecznej i politycznej”; (3) „klasycyzm ułatwiał kon-
frontację przeszłości utrwalonej w idealizowanym kanonie kulturowym z teraźniejszością ostatniej dekady
międzywojennego dwudziestolecia, rozjątrzonej przez dyktatorów i demagogów” (S. Gawliński, Julian
Tuwim – poezja przeciwieństw, w: Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne, II wojna świa-
towa, t. I, red. R. Nycz, J. Jarzębski, Kraków 1997, s. 116–117).

217 A. Sandauer, Julian Tuwim, w: tegoż, Poeci czterech pokoleń, Kraków 1977.
218 A. Gronczewski, Obroty „rzeczy czarnoleskiej” – Julian Tuwim, w: Poeci dwudziestolecia między-

wojennego, t. II, dz.cyt.
219 R. Matuszewski, Poeta rzeczy ostatecznych i rzeczy pierwszych (o recepcji twórczości Juliana Tu-

wima), w: J. Tuwim, Wiersze, oprac. A. Kowalczykowa, t. I, Warszawa 1986, s. 43.
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Przyjrzyjmy się dokładniej tomom, stanowiącym podstawę do mówienia o neokla-
sycyzmie poety220. Odbiór Rzeczy czarnoleskiej, tak jak i jej recepcja krytyczna wy-
znaczone zostały przez poetę poprzez programowy charakter wiersza tytułowego, łą-
czonego z tradycją renesansu i klasycyzmu. W istocie jest to jednak mylące „opakowa-
nie”. Czarnolas jako topos został już na wstępie zreinterpretowany:

Rzecz Czarnoleska – przepływa, otacza,
Nawiedzonego n i e p o k o i  d z i w e m  [podkr. – AK]

To nie są atrybuty poetyki klasycyzmu. Podobnie niepokoi stwierdzenie, iż:

[...] bezmiar tworzywa
S a m  s i ę  u k ł a d a  w  s w o j ą  o s t a t e c z n o ś ć  [podkr. – AK]
I woła, jak się nazywa.

Po stronie ludzkiej, poety, występuje w tej konfiguracji: „głuchy nierozum, ciemny
sens”.

Tak ukazana „rzecz czarnoleska” jawi się jako szczególny panteizm słowa, ilumi-
nacja nim. W kolejnych wierszach scali się to objawienie z panteizmem natury. Kwe-
stię Czarnolasu jako azylu, ucieczki od złego świata, omówiliśmy powyżej, akceptując
stanowiska badaczy.

Przechodząc do lektury kolejnych utworów Rzeczy czarnoleskiej, należy przypo-
mnieć to, o czym zapominano. W 1928 roku poeta odbywa wraz z żoną krótką wypra-
wę do Włoch (Mediolan, Rzym, Wenecja, Florencja), a przede wszystkim w lipcu
bierze udział w I Zjeździe Poetów w Pławowicach (stamtąd udaje się na wypoczynek
wakacyjny do Krynicy). Pławowice jako reminiscencja Czarnolasu i polskie Tusculum
(por. rozdział o Morstinie i Staffie) stały się nowym neoklasycznym natchnieniem dla
Leopolda Staffa i dla samego właściciela majątku. Są też ważnym punktem stycznym
na drogach Mistrza i skamandrytów. Tematyka, jak i obrazowanie wierszy pejzażo-
wych Rzeczy czarnoleskiej nieprzypadkowo kojarzą się z ideałami codziennej harmonii
nowego, niestylizatorskiego klasycyzmu autora Wysokich drzew i Barwy miodu221.
Dzięki filtrowi aspołecznej, apolitycznej i atemporalnej natury codzienność, tak ważna
od pierwszego tomu Tuwima, zyskuje tu walor uniwersum i śle genologiczne odwoła-
nia ku klasycznej sielance (przeświadczenie takie wzmacnia wspomniane tytułowe
odwołanie do toposu czarnoleskiego). Owa quasi-sielanka Tuwima (zaliczylibyśmy do

                                                
220 O Rzeczy czarnoleskiej i Biblii cygańskiej pisali w Dwudziestoleciu m.in.: Rzecz czarnoleska –

M. Bibrowski, W. Sebyła, W balwierni poetyckiej, „Kwadryga” 1929, nr 1; J. Braun, „Kurier Poranny”
1929, nr 86; K. Czachowski, „Czas” 1929, nr 17; T. Heller, Biologia słowa, „Nasz Przegląd” 1929, nr 143;
J. Jodłowski, „Głos Literacki” 1929, nr 1; R. [T. Sinko], „Kurier Literacko-Naukowy” 1929, nr 6; T.T.
[T. Terlecki], Wiek męski poezji Tuwima, „Słowo Polskie” 1930, nr 32; K.W. Zawodziński, Pod auspicjami
Kochanowskiego i Norwida, „Wiadomości Literackie” 1929, nr 48, przedr. w: tegoż, Wśród poetów, Kra-
ków 1964; Biblia cygańska – t.b. [T. Bujnicki], Biblia mieszczańska, „Piony” 1932, nr 5; J. Birkenmajer,
„Polonista” 1933, nr 2; M. Boruchowicz, Poetycki notatnik, „Nowy Dziennik” 1933, nr 79; K. Czachowski,
„Gazeta Polska” 1933, nr 69; J. Janowski, Alchemik słowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1933, nr 17; R. Koło-
niecki, „Wiedza i Życie” 1933, nr 1; J. Kornacki, Tuwimowa góra, „Epoka” 1933, nr 4; J.N. Miller, „Po-
patrzę. Zapomnę”, „Robotnik” 1933, nr 29, 31; S. Napierski, Dramat poety, „Wiadomości Literackie”
1933, nr 26; R. [T. Sinko], „Kurier Literacko-Naukowy” 1933, nr 10; K. Troczyński, Od „Wiosny” do
„Biblii cygańskiej”, „Dziennik Poznański” 1933, nr 95; K.W. Zawodziński, „Rocznik Literacki za rok
1932”, s.  41.

221 Na temat obecności Tuwima w Pławowicach por.: Z. Starowieyska-Morstinowa, Zjazd poetów,
w: tejże, Ci, których spotykałam, dz.cyt.



336

niej wiersze: Źródło, Zmęczenie, Zapach szczęścia, Gorące mleko czy Strofy o późnym
lecie) może być nazwana (za Głowińskim, analizującym „ody” Tuwima) – „sielanką
w niskim stylu”. Ale i tu na scenę wkracza dodatkowo Tuwimowska magia, poetyckie
kuglarstwo i sztukmistrzostwo. O ile w tomie znajdujemy zaskakująco mało mitów
właściwych dla kodu kulturowego, o tyle narzuca się z całą mocą remitologizacja
z pozoru tylko pospolitych rekwizytów, które są metaforyzowane, hiperbolizowane,
ożywiane, umieszczane w kontekście ontologicznej tajemnicy. Jak powiada podmiot
wiersza Praca (RC) – zasługującego na miano ars poetica – zadaniem twórcy jest
„wyginać, ciosać, przeistaczać / Śród czterech linij – szukać piątej” oraz „wyczarowy-
wać z faktów mity”. Ideałem takiej strategii są Kartofle:

Gdy zrudziałą gałęzią, iglastą i suchą,
Huknąć stos w łeb płomienny – jakbyś w ogień cisnął
Worek żywych chrabąszczy! Takim sykiem prysnął,
Taką paniczną chmarą iskromiotu buchał.

Albo:

Księżyc do wody się rzucił,
Fosforycznym świeci topielcem.
Wieczór czarodziej światła przewrócił,
Zalśnił olejkiem w każdej kropelce.

(Słówko o księżycu w stawie, RC)

Jak widzimy, szeroko pojęty klasycyzm jest może w tych „sielankach” punktem
wyjścia, ale ważniejszy okazuje się punkt dojścia – poetyka głęboko zindywidualizo-
wanej transformacji świata.

Kod kulturowy ma w tym tomie raczej charakter ornamentacyjny albo służy tylko
parodii, humorowi, który jako wartość nigdy poety nie opuszczał. I tak szpitalny pokój
porównany jest niespodzianie do Patmos (Sufit). Wędrujący po polach i ogrodach,
targany egzystencjalnymi czy miłosnymi cierpieniami bohater nazywa się Noe, Odyse-
usz (Rzecz czarnoleska). Poecie, który „szpera / w ciemnej swojej kabale”, nagle
„dzieciństwo stoczyło się w mitologiczne jary” (O poecie, RC). Typowo Tuwimowski,
satyryczno-obyczajowy obrazek „z Pragi czy Woli” dotyczący kłopotów rodziców-
-mieszczan z dorastającą panienką otrzymuje tytuł Venus (BC). Ojciec mówi tam na-
wet do córki: „Venusia”, a końcowe zdanie przynosi apostrofę do Dionizosa. Naszym
zdaniem, takie utwory z trudem albo wcale nie mieszczą się w neoklasycznej strategii
uwspółcześnienia; transponują one klasyczne tematy nie tylko w inną estetykę (satyra,
parodia, pure nonsens), ale w inny krąg tematów i wartości. To samo można powie-
dzieć o Muzie, czyli „aptekarzowej w papilotach”, słynnym Sokratesie tańczącym
z tomu Wiersze czy o Zbrodni (BC), opowiadającej o „biednej Ofeliji”, gdzie mit jest
potraktowany jako środek prowokacji, anarchii, budowania własnego oryginalnego
wizerunku poety.

Rzeczy czarnoleskiej i Biblii cygańskiej brak wyraźnej neoklasycznej dominanty.
Nie ma jej w wymiarze genologicznym ani wersyfikacyjnym – poeta daje tu przegląd
wszystkich niemal swoich możliwości, od tradycyjnej kwartyny, po dominujący wiersz
nieregularny. Metaforyka jest pokazem iście wirtuozerskiej wyobraźni, nawet gdy
dotyczy pospolitych zjawisk. Dominuje styl niski, kolokwialna przeważnie składnia.
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Wbrew deklaracjom z wiersza tytułowego, dyktatura „czarnoleskiej rzeczy” nie wy-
parła też ekspresjonistycznej dykcji ani dyktatury wyobraźni:

W deskę stali hartowanej
walę celnie z rewolweru,
Lecz się kule rozpluskują,
Jakbym wrzącą rtęcią spluwał

(Strzelanina, BC)

Albo:

Ssącym oplotem myśli, ośmiornicą woli
W uścisk drzewo chwyciłem, żeby je zwyciężyć:
Wiedzę o nim nieludzką tak sprężyć, wytężyć,
Aż toporem rozwali i drzewość wyzwoli

(Owoc, BC)

Dwa najbardziej zasługujące na miano neoklasycznych wiersze Tuwima to Koń
oraz Commedia Divina z Rzeczy czarnoleskiej. Pierwszy jest demitologizacją postaci
cudownego skrzydlatego konia, Pegaza, symbolu nieśmiertelności i natchnienia po-
etyckiego. Pegaz Tuwima jest koniem „płomiennym”, „gniewnym”, znarowionym –
nie chce prowadzić do Czarnolasu, straszy nocami, niesie ku „niebu w łunach”, ku
„borom w płomieniach”, ku „pożarowi nad wieczną ojczyzną”. Ów wiersz, prezentują-
cy też poetykę symbolizmu, a może nawet katastrofizmu, sugeruje niemożność po-
wrotu do źródeł arkadyjskich, rozpad harmonii od wewnątrz:

Czemu mnie widmem straszysz obłocznym,
Tętniący w świata bezkresie?
Kiedyż mnie cwałem, rumaku skoczny,
Do Czarnolasu poniesiesz?

A tam nie miody, nie srebrne wody
Z prastarej lipy bryzną.
Tam niebo w łunach, bory w piorunach,
Pożar nad wieczną ojczyzną.

Podobnie – będący nawiązaniem do pieśni Horacego Odi profanum vulgus et arceo –
liryk... Et arceo nie jest jak pierwowzór katalogiem wartości służących odrodzeniu mo-
ralnemu, ale pesymistyczną deklaracją outsiderstwa, samotności wobec „stulecia tyrań-
skiej wspólnoty”, „chaosu i zgrozy i pustki śmiertelnej”. Natomiast Wspomnienie Rzymu,
stylizowane na antyczną modlitwę do Gromowładnego, wyraża dezaprobatę wobec
wiecznego grzechu, dziedziczonego przez czasy współczesne. Wieczności zła towarzy-
szy – w nadziei poety – wieczność kary. Wzywa więc on Zeusa, aby dokonał sądu:

Zjaw się nad nami!
Ogniu i orle, grzmij!

Tylko Commedia Divina – reminiscencja podróży poety do Włoch – jest typowo
afirmującym wierszem klasycystycznym. Tuwim wyraża w nim podziw dla śródziem-
nomorskiej tradycji, deklaruje nostalgię stylu i potrzebę kulturowej spójni. Jest to jeden
z nielicznych (jedyny?) utworów Tuwima, gdzie poeta skłania się ku stylowi wyso-
kiemu i wyraża potrzebę naśladowczej kontynuacji, jest też bliski uznania dla mistrza –
Dantego:
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A jednak we Florencji załamałem ręce,
Zimne stelle Dantejskie błagając o słowo.
Trzynastowieczny, suchy, tworzący surowo,
Stąd patrzał w gwiazdy nasze w dziwacznej Firence.

I była jedna chwila, kiedy wspólnym sercem
Uderzyła skroś wieki jedna miłość w niebo:
I spadło gwiezdnym deszczem pięć tysięcy tercyn
Na rozmodlone usta poety obcego.

Neoklasycyzm Tuwima jest składnikiem liryki wyjątkowo polimorficznej, prote-
uszowej – romantycznej, klasycznej i awangardowej zarazem, reprezentującej podmiot
poszukujący spełnienia we wszystkich dostępnych obszarach estetyki i etyki, ekspery-
mentu i tradycji. Choć więc Tuwim nie jest neoklasykiem, to neoklasycyzm stanowi
jedną z dróg, którymi zmierzał jego dociekliwy talent ku „ojczyźnie-polszczyźnie”.

Zawsze jednak ponad bezosobowością uogólnień i przed pielgrzymowaniem do
utraconej Arkadii kultury śródziemnomorskiej staje u niego oryginalność bezkompro-
misowa i prześmiewcza, odradzająca humanizm jako wolność od tyranów, także od
tyranii, „słusznej” skądinąd, prawdy i prawdziwie absolutnego, ale sterylnego piękna:

Komu antyckie dzieła,
Włoskie słońce, muzea
I inne wspaniałości,
A mnie w szynku, w dzień dżdżysty,
Duże jasne po czystej
I sztukamięs przy kości.

(Suum cuique)

12. ŚMIERĆ JEST W ARKADII   (MARIA PAWLIKOWSKA-
-JASNORZEWSKA)

Znawca współczesnej liryki polskiej Jerzy Kwiatkowski zalicza Marię Pawlikowską-
-Jasnorzewską, wraz ze Staffem i Wierzyńskim, do „jasnego nurtu” klasycyzującego
drugiej połowy Dwudziestolecia (por. część II niniejszej pracy). Jej twórczość służy
mu też do wykazywania ekspansji „klasycyzmu skamandryckiego”, jego wpływu na
poetów i poetki zbliżonych do tejże grupy (jak właśnie Jasnorzewska). Wymienia więc
krytyk w swym Dwudziestoleciu...222 takie cechy poezji autorki Pocałunków, jak sto-
sowanie wzorowanego na antycznym epigramu, lekkość tonu, obecność motywu Safo-
ny. Przyznać trzeba, że jest to jednak chyba za mało, jak na dowód istnienia „klasycy-
zmu” jako ważnej tendencji. Ten sam Kwiatkowski w rozprawie poświęconej Pawli-
kowskiej-Jasnorzewskiej w Obrazie literatury polskiej XIX i XX wieku223 wyróżnia trzy

                                                
222 J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, dz.cyt.
223 J. Kwiatkowski, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, se-

ria 6: Literatura polska w okresie międzywojennym, t. II, dz.cyt. Por. też inne prace o autorce:
J. Lorentowicz, Niebieskie i różowe, „Express Poranny” 1924, nr 207; J. Lechoń, Prawda poety a prawda
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okresy twórczości poetki, pod hasłami: Miłości, Natury, Wojny. O klasycyzmie jako
ważnym okresie czy tendencji nie wspomina, choć pisze o dużym bogactwie formal-
nym i antycznych reminiscencjach (zwłaszcza w postaci epigramu; choć tenże sam
epigram rozpoznaje również jako haiku!).

Inny egzegeta twórczości naszej autorki, Artur Sandauer, krytykuje Głowińskiego,
Sławińskiego i Kwiatkowskiego właśnie za to, iż „dali się zwieść minoderyjnemu uro-
kowi jej młodzieńczych Pocałunków” i nie dostrzegli, jak „stała się klasykiem” (San-
dauer wymienia w tym kontekście zbiory: Śpiąca załoga, Balet powojów, Krystaliza-
cje)224. Sfera dowodowa, jeśli chodzi o przynależność poetki do nurtu neoklasycznego
jest wszakże i w rozprawie Sandauera wątła: „Poza zobiektywizowanym i już jakby
bezosobowym tonem, objawem klasycyzacji jest w jej obecnej twórczości [idzie
o wymienione wyżej tomy – AK] tendencja, aby poszukiwać dla siebie pierwowzorów
mitycznych”225 (dalej badacz opisuje zjawisko „identyfikowania się” Pawlikowskiej-
-Jasnorzewskiej z Safoną). Czy faktycznie tak jest i czy to nie za mało?

Przypomnijmy w tym miejscu, że najbardziej zdecydowanie ogłaszała „klasycyzm”
poetki już w 1929 roku Irena Krzywicka: „Kto wie, czy przyszłość nie uzna Jasno-
rzewskiej za pierwszą kobietę-klasyka”. Krzywicka rozpoznawała też taką klasyczną
jej zdaniem dominantę w zakresie stylu: „Maximum wyrazu przy minimum zużycia
słowa”226. Mając na uwadze charakter publicystyki autorki Zwierzeń gorszycielki nie
można jednak nie odnieść wrażenia, że owa proklamacja „kobiety-klasyka” ma przede
wszystkim wymiar wartościujący i feministyczny.

                                                
krytyka. O niektórych recenzentach. Z powodu wierszy M. Pawlikowskiej, „Wiadomości Literackie” 1924,
nr 6 (polemika z recenzją O. Ortwina); K. Czachowski, Maria Pawlikowska, „Kurier Literacko-Naukowy”
1929, nr 49 (dodatek do „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, nr 337); I. Krzywicka, O poezji Marii
Pawlikowskiej, „Wiadomości Literackie” 1929, nr 1, przedr. pt. Syrena w: tejże, Sekret kobiety, Warszawa
1933; M. Piechal, Współczesne poetki polskie, „Głos Poranny” 1930, nr 252; R. Kołoniecki, „Staroświecka
młoda pani z Krakowa”. O poezji M. Jasnorzewskiej (Pawlikowskiej), „Pion” 1937, nr 24; Z. Leśniodorski,
Paryż i wiersze Pawlikowskiej, „Czas” 1937, nr 299; H. Michalski, Nowe wiersze Jasnorzewskiej, „Czas”
1937, nr 299; K. Błeszyński, Krystalizacja czystej poetyckości, „Skamander” 1938, z. 90/92, s. 42–45;
Z. Leśniodorski, Profil poetycki Marii Jasnorzewskiej, „Czas” 1938, nr 290; K.W. Zawodziński, Liryka
polska w dobie jej kryzysu, „Przegląd Współczesny” 1939, t. 69, s. 300 (przedr. w: Wśród poetów, Kraków
1964); Z. Starowieyska-Morstinowa, Wróżka różowej magii, „Przekrój” 1945, nr 22; T. Terlecki, Ruina
poetyckiego klasycyzmu, w: Wiek klęski. Almanach historyczno-literacki, Londyn 1946, s. 58–61;
M. Piechal, O Marii Pawlikowskiej, „Warszawa” 1947, nr 6; p.g. [P. Grzegorczyk], Wiersze poszukiwane,
„Tygodnik Powszechny” 1948, nr 33; J. Przyboś, J. Kwiatkowski, O poezji Marii Pawlikowskiej-
-Jasnorzewskiej. Dwugłos, „Życie Literackie” 1954, nr 45 (tekst Przybosia przedr. w: tegoż, Linia i gwar,
Kraków 1959); M. Głowiński, J. Sławiński, Sapho słowiańska, „Twórczość” 1956, nr 4, s. 116–132; L.H.
Morstin, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, w: tegoż, Spotkania z ludźmi, Kraków 1957, s. 143–155;
J. Kwiatkowski, Janusowe oblicze Natury, „Twórczość” 1958, nr 12, s. 73–96 (przedr. w: tegoż, Szkice do
portretów, Warszawa 1960); A. Sandauer, Skłócona z historią, „Przegląd Kulturalny” 1961, nr 44 (przedr.
w: tegoż, Poeci trzech pokoleń, Warszawa 1962); A. Sandauer, Pawlikowska na tle prądów kulturalnych
epoki, „Przegląd Humanistyczny” 1962, nr 6, s. 61–75 (przedr. w: tegoż, Samobójstwo Mitrydatesa, War-
szawa 1968); P. Kuncewicz, Staroświecka pani z Krakowa, „Poezja” 1972, nr 11; J. Parandowski, Jasno-
rzewska, „Literatura” 1973, nr 16.

224 A. Sandauer, Pawlikowska na tle prądów kulturowych epoki, dz.cyt., s. 124.
225 Tamże.
226 I. Krzywicka, O poezji Marii Pawlikowskiej, dz.cyt.
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Zwolennicy „klasyczności” polskiej Safo jakby nie widzieli innego, chyba ilościo-
wo i jakościowo potężniejszego adresu stylistycznego: baroku, z jego skłonnościami do
makabry, zwłaszcza zaś zaskakującej pointy. Na te aspekty trafnie z kolei zwracał
uwagę Piotr Kuncewicz227. Dodajmy, iż obok baroku plasuje się wśród inspiracji czy
wręcz tematów ulubionych przez poetkę secesja, a także zmysłowy naturalizm. Nie
można również zapominać o czymś, co poetkę szczególnie w Dwudziestoleciu wyróż-
niało i narażało na kpiny ze strony maskulinistycznego środowiska literackich autory-
tetów: o nowym feminizmie i odkłamywaniu XIX-wiecznego mitu damy oraz salono-
wego życia – to nadawało jej twórczości wymiar społeczny, aktualny, zbliżający też do
awangardy artystycznej.

Marta Wyka w szkicu Maria Pawlikowska-Jasnorzewska228 podkreśla indywidu-
alizm poetycki autorki, ale też akcentuje jej racjonalizm oraz zwięzły, aforystyczny
styl. Dodajmy, że w połączeniu z licznym zastosowaniem epigramatu, wywodzonego
z tradycji hellenistycznej, stanowią te cechy ogólne ponowienie klasycznego wzoru.

Najbardziej kompleksową i nowoczesną odpowiedź na pytanie o światopogląd arty-
styczny oraz „styl (kulturowy), będący filtrem, przez który poetka patrzy i ujmuje rze-
czywistość”, daje książka Elżbiety Hurnikowej Natura w salonie mody229.

Autorka trafnie interpretuje poezję Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej jako przenikanie
się dwu sfer: Natury i Salonu. Oponuje zaś przeciw stosowaniu tu wariantu innej zna-
nej opozycji: natury i kultury. Salon rozumie Hurnikowa jako „scenerię luksusu”,
w której wychowała się i tworzyła panna Kossakówna, oraz „znamienny sposób życia”
jako „konkretną sytuację kulturową”230. Nie ma też – zdaniem badaczki – motywu
ucieczki z jednej sfery do drugiej. „Można natomiast stwierdzić, że na obraz świata,
jaki przedstawia ta twórczość, składa się jego ogląd jednocześnie oczami przyrodnika
i człowieka, którego wrażliwość estetyczną ukształtowało obcowanie z kręgiem wyra-
finowanej kultury”231. Na ową kulturę, będącą przedmiotem badań w kolejnych roz-
działach książki Hurnikowej, składała się przede wszystkim secesja, jako wskazówka
dla stylizacji obrazu natury i źródło specyficznych tematów. Kultura to także moda
i kodeks towarzyski. Bardzo trafnie ukazała Hurnikowa skład i genezę tego, co stano-
wiło dla poetki – jak my to określamy – kod kulturowy. To „mody umysłowe” – style,
książki, systemy filozoficzne będące wówczas na ustach salonowego towarzystwa. To
m.in. chińszczyzna i japońszczyzna, filozofia Nietzschego i Schopenhauera, magia
i spirytyzm; specyficzny składnik erudycji poetki stanowiła wiedza o technikach ma-
larskich (wyniesiona z tradycji rodzinnych i osobistych zainteresowań), a także o stro-
jach. Jako „salonowe” określa również Hurnikowa język wypowiedzi poetki (zapoży-
czenia francuskie, konwersacyjna intonacja, nieskazitelna polszczyzna) oraz nasycenie
świata przedstawionego rozmaitością wykwintnych przedmiotów charakterystycznych
dla epoki i środowiska (owe – dodajmy – „błyskotki” i „robótki damskie”, jak złośli-
wie nazywali to niektórzy krytycy).

                                                
227 P. Kuncewicz, Biologia czuła i okrutna – Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, w: Poeci dwudziesto-

lecia międzywojennego, red. I. Maciejewska,  t. II, Warszawa 1982.
228 M. Wyka, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, w: Autorzy naszych lektur. Szkice o pisarzach współ-

czesnych, red. W. Maciąg, Wrocław–Warszawa–Kraków–Łódź–Gdańsk 1987.
229 E. Hurnikowa, Natura w salonie mody. O międzywojennej liryce Marii Pawlikowskiej-Jasno-

rzewskiej, Warszawa 1995.
230 Tamże, s. 10–11.
231 Tamże, s. 11.
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Na liście umysłowych mód i materialnych reprezentacji kultury jako znaczący ele-
ment budowy poetyckiego świata Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej nie znalazły się
u Hurnikowej elementy plasujące ją w obszarze neoklasycyzmu. Czy go tu całkowicie
brak?

Naszym zdaniem, przede wszystkim nie odgrywa on głównej roli ideowej, jaką zy-
skał u większości omawianych tu przez nas pisarzy. Poetka rzadko też szuka w świecie
przeszłym obiektywizmu, uniwersalnych praw.

Jej podmiot przeważnie nie wychodzi do świata (więc i nie pielgrzymuje do helleń-
skiej Europy), ale szuka zacisza, azylu blisko siebie. Staje się nim Natura, a jej najbliższą
i z pozoru bezpieczną emanacją jest „zaczarowany” ogród Kossakówki – poligon po-
etyckich doświadczeń. Pawlikowska-Jasnorzewska świadomie nie wybiera innego bli-
skiego topograficznie i duchowo (zwłaszcza jej rodzinie i środowisku) archetypu, jakim
jest widoczny z okna Wawel, mogący ją zaprowadzić – jak wielu innych poetów – do
tematu narodowego. Nieco paradoksalnie poetycki świat Ogrodu i Natury musi jednak
skojarzyć się z mitem arkadyjskim (rozsławionym przez Wergiliusza) jako szczególne
jego uwspółcześnienie, zaktualizowanie. Tym bardziej że jeszcze wyraźniejsze archety-
palne skojarzenie budzi następny etap transformacji. Oto do wierszy Pawlikowskiej i do
jej Ogrodu gwałtownie i bezwzględnie wkracza cierpienie, starość, śmierć – ukryte za
pięknem barw i wyrafinowanych kształtów. Poetka ze swym zdziwieniem, zagubieniem,
lękiem zaczyna przypominać Poussinowskich pasterzy, pochylonych nad nagle odkrytym
w szczęśliwej Arkadii grobowcem – Et in Arcadia ego232! W ten sposób – jako dalekie,
co prawda, ale czytelne demitologizacje (glosy) – możemy traktować liczną grupę wier-
szy o płonących ćmach, umarłych roślinach, ptakach, mrówkach czy wiewiórkach,
o kalekich meduzach czy ludziach pożerających swych mniejszych braci. Wiersze te nie
są, być może, same w sobie klasycystyczne, ale stanowią swoistą glosę do kwestii kla-
sycznej harmonii, piękna, opanowania świata przez ludzki umysł. Świat przyrody, świat
ludzki, świat miłości i kultury raz po raz odkrywają przed podmiotem inną bolesną har-
monię, inny „wielki wzór” – absolut śmierci. Takim przesłaniem obdarza poetkę umie-
rająca (w skutek wypadku) ukochana wiewiórka (mieszkanka Ogrodu), a jego wyrazem
jest pełen poetyckiego bezlitosnego realizmu liryk:

Już się wiewiórka po ziemi wlecze,
Zmoczona z krzyża wytrysłym mleczem,
A piękny ogon, płomyk bordowy,
Uwiądł tragicznej pełen wymowy.
Z oczami w moich – drżąca ze zgrozy,
Bez księdza, modlitw i bez narkozy
Daje mi lekcję dumy milczenia,
Gdy przyjdzie płacić długi istnienia.

I bierze – obca wszelkiej pociesze –
Z zimnych rąk śmierci – twardy orzeszek...

(Wiewiórka, Śpiąca załoga)

                                                
232 Na temat toposu arkadyjskiego i antyarkadyjskiego por. zwłaszcza: R. Przybylski, Et in Arcadia

ego, Warszawa 1966, rozdz.: Zagłada Arkadii.
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Znajdujemy też u poetki całkiem dosłowne, ukonkretnione zastosowanie kodu kul-
turowego i dyskusję z nim: to podjęcie mitu safickiego. Chodzi oczywiście o cykl Róże
dla Safony z tomu Krystalizacje. Pawlikowska oddaje hołd nie tyle dokonaniom
i artystycznemu stylowi antycznej pisarki, co jej śmierci oraz życiowej klęsce (miło-
ści), która w gruncie rzeczy dała Safonie nieśmiertelność. Jest to więc reinterpretacja
znanego mitu, jego odpatetyzowanie w duchu właściwie romantycznym. Z kolei samo
obrazowanie zdaje się być subtelną stylizacją na utwory greckiej poetki.

Z innych wierszy, będących w całości odwołaniem do śródziemnomorskiego kodu
kulturowego, wymienić należy Maskaradę Phyllii (Krystalizacje) oraz Elegię, Brankę
i Do Minotaura z Wierszy wojennych.

Maskarada Phyllii jest dość niejasną i chyba mało udaną reinterpretacją zakończo-
nej tragicznie historii miłosnej Fyllis i bohatera spod Troi (dziewczyna została zamie-
niona w drzewo).

Utrzymana w wysokim tonie, pisana długimi złożonymi i nieco archaizowanymi
zdaniami bogatymi w peryfrazy Elegia ma charakter poważnej refleksji nad wypacze-
niem humanistycznej idei postępu, zaprzęgnięciem potęgi umysłu w służbę zła. Poetka
ma na myśli wynalazek samolotu – maszyny niszczącej w minionej wojnie całe miasta,
a przecież w zamiarze mającej być spełnieniem pokojowej idei Ikara czy Leonarda.
Zgodnie z klasycystyczną poetyką autorka używa w elegii antycznych (tj. uogólniają-
cych, uwznioślających) rekwizytów i porównań do opisu oraz oceny współczesności:

[...] Ikar zginął. Skrzydła
Nie były nam pisane. Przyszły niespodzianie
Z rąk złych mocy, z przekorną siłą, z wielką pychą,
Ogniem się posługując, szaleńczą wartkością,
Aż wreszcie ciężkie, głośne, ćmom podobne nocnym
Wyniosły niedojrzałą duszę ku błękitom.
W pierwszej chwili świat krzyknął: „Leci anioł-człowiek!”
Lecz wnet zrozumiał. Strwożył się i wyczekiwał...
Skrzydlate dzieło ludzkie drapieżniało, idąc
Po Kainowej linii natchnienia. Motory
Rozkwitały, gwiaździste niebieskimi gwiazdy,
Aż śmierć, wzgardziwszy kosą, zasiadła w bombowcu.

Inne użycie mitu w odniesieniu do tego samego współczesnego tematu – apokalipsy
II wojny światowej – przynosi wiersz Do Minotaura. W pierwszej części utwór zawie-
ra krótkie streszczenie mitu stylizowane na dawną lirykę bohaterską. Druga część
uwspółcześnia i potęguje ów mit, czyniąc z Minotaura prefigurację znacznie straszniej-
szego monstrum – nowoczesnej wojny. Koniec wiersza jest dramatycznym i patetycz-
nym zwrotem do zbiorowego odbiorcy i ewokowanego przez poetkę „Nowego Teze-
usza”:

O, zabić Wojnę! Zabić ją, Narody!
Ją, co ma wspólne z Minotaurem imię.
Śpiesz, zbaw niewinnych, nowy Tezeuszu!

Jak staraliśmy się pokazać, neoklasyczne realizacje i odwołania nie stanowią w li-
ryce Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej mocnej dominanty ideowo-stylistycznej, nawet
w jednym choćby tomie. Są jednak zauważalne w rozproszonej grupie utworów, będą-
cej pokazem możliwości tej wybitnej poetki w zakresie operowania mitami, uogólnia-
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nia i obiektywizacji myśli i uczuć, a także korzystania ze wzorów gatunkowych łączo-
nych zwykle z różnymi nurtami klasycyzmu. Pokazaliśmy też sposób odczytania klu-
czowej dla całej twórczości poetki antynomii Ogrodu i Śmierci poprzez odwołanie do
mitu arkadyjskiego oraz archetypu Et in Arcadia ego.

13. „NAD BRZEGAMI EPICKICH BURZ” (ŚWIATOPEŁK KARPIŃSKI)

Zdaniem Jerzego Kwiatkowskiego, tzw. „druga generacja skamandrycka” (zwłaszcza
Kołoniecki, Napierski, Hertz i właśnie Karpiński) stanowiła dodatkowy dowód na
długie istnienie i ewoluowanie klasycyzmu w Dwudziestoleciu. Wymienieni poeci
prezentowali według Kwiatkowskiego głównie tzw. klasycyzm stylizacyjny. W wy-
padku Światopełka Karpińskiego233 jest to klasyfikacja szczególnie mocno potwier-
dzona dość kuriozalnym jak na swoje czasy opus magnum poety – obszernym Poema-
tem o Warszawie, wzorowanym niewątpliwie na Sofiówce Franciszka Karpińskiego
i na Powrocie z Warszawy na wieś Trembeckiego234.

Nawet przychylny Karpińskiemu Kwiatkowski mówi jednak o „odczuciu pustki”,
jakie ma, gdy czyta niektóre utwory poety, wspomina też o przeroście frazesu. Surowa
acz trafna była też chyba diagnoza Frydego: Karpiński to „wirtuoz werbalizmu” (por.
część II, rozdziały 3 i 4). Powyższe zarzuty wynikają niewątpliwie z wysokiego stop-
nia sztuczności, jaki prezentują liryki i poematy autora Trzynastu wierszy. Ta sztucz-
ność wynika, naszym zdaniem, nie tylko i nie przede wszystkim z wyboru klasycy-
stycznej formy i skłonności do poezji opisowej (nawet w wierszu lirycznym). Znacznie
bardziej owo poczucie sztuczności wywołuje niezbyt udane operowanie środkami ty-
powymi dla zgoła innych nurtów: Karpiński ma skłonność do wysilonej, ekspresyjnej
czy awangardowej metaforyki, do metaforyzacji świata irytującej miłośników klasycz-
nej prostoty (Zawodziński nazywa to: „afektowanym liryzmem” i „mętnością”, nad-
miarem plastyki i techniki poetyckiej235). Obrazy typu: „mózg o krawędzie krwawisz
obłędu” czy „wirem w mózgi klaszczące, igłą w spęczniałe jądra” nie należą do rzad-
kości; i nie jest to na pewno klasycyzm... Osobliwy okazuje się też dobór tematyki:
obok tekstów sielankowych i postparnasistowskich staje typowa dla futuryzmu egzoty-
ka i erotyka, a także konkret obyczajowy z krytyką mieszczaństwa właściwą dla Tu-
                                                

233 Poeta urodził się w 1909 roku w Łasku. Jego dalekim przodkiem był Franciszek Karpiński, do któ-
rego twórczości świadomie i „symbolicznie” nawiązywał, tak jak i do tradycji szlacheckiej rodzinnego
dworku w Zieleńcicach, gdzie spędzał zwykle wakacje. Studiował w Szkole Nauk Politycznych w Warsza-
wie. Zaliczany do „drugiego pokolenia” skamandrytów (acz, jak wspomina Iwaszkiewicz, sam widział się
raczej w Kwadrydze). Był cenionym felietonistą („Kurier Warszawski”, „Kurier Poranny”), satyrykiem,
autorem piosenek, szopek politycznych i tekstów kabaretowych. W 1936 roku otrzymał Nagrodę Młodych
Polskiej Akademii Literatury. W 1939 roku brał udział jako porucznik w obronie Warszawy, odznaczony
został wtedy Krzyżem Virtuti Militari. Zmarł w 1940 roku w Wilnie na wylew krwi do mózgu. Opubliko-
wał tomy wierszy: Ludzie wśród ludzi (1932), Mieszczański poemat (1935), Trzynaście wierszy (1936),
Poemat o Warszawie (1938).

234 Zwróćmy uwagę, iż podobne, acz mniejsze, opisowe utwory o Warszawie mają w swym dorobku
Braun, Słobodnik, Kołoniecki.

235 K.W. Zawodziński, Poezje Światopełka Karpińskiego, w: tegoż, Wśród poetów, dz.cyt.; pierwodr.:
„Wiadomości Literackie” 1936, nr 6.
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wima. Piotr Matywiecki236, autor najpełniejszego chyba tekstu o poezji Karpińskiego,
zwraca też uwagę na sensualizm, sentymentalizm, a generalnie charakteryzuje tę twór-
czość jako pełną kontrastów.

Oddajmy wszakże sprawiedliwość zmarłemu w wieku 31 lat poecie – jego poezja
nie miała czasu w pełni się zrealizować, dopełnić. Jak wspomina Iwaszkiewicz237,
Karpiński cierpiał też sam na poczucie epigonizmu, na samotność, a nie są to, dodaj-
my, odczucia typowe dla klasycystów! Należy też przypomnieć syndrom rozdwojenia,
jakie występowało u autora Poematu o Warszawie. Ów „klasycysta” nie siedział za
biurkiem poetae docti ani w bibliotece. Dzielił czas między nocną Warszawę eksklu-
zywnych lokali a żmudną terminową pracę satyryka i tekściarza (drukował m.in. dwa
felietony dziennie). Wyniszczający tryb życia, właściwy przedstawicielom cyganerii,
potoki szampana, liczne romanse238 w zadziwiający sposób owocowały jednak czasem
kulturową refleksją, cyzelowanym wierszem, erudycją, nostalgią za antykiem, sielan-
kowym pejzażem i... modrzewiowymi dworkami.

Może bezpośrednim wpływem tej nietypowej dla klasycysty postury było właśnie
widoczne czasem „niedopracowanie” utworu, zaniedbania kompozycji i amorficzność
formy, a także wielki rozziew stylizacji: od klasycyzmu warszawskiego, przez parna-
sizm, klasycyzm narodowy po śmiałe uwspółcześnienia kodu kulturowego (właściwe
neoklasycyzmowi redukcyjnemu).

Przyjrzyjmy się bliżej głównym osiągnięciom tego „eklektycznego” neoklasycyzmu
Karpińskiego.

Debiutancki tom Ludzie wśród ludzi zawierał szereg ekspresjonistyczo-społecz-
nych, a czasem turpistycznych studiów miasta i przyrody. Dość reprezentatywny obraz
to:

Tak piekła się wiosna zapachów
tak wyparował głód. I w ciałach wydętych na piachu
wezbrał sytości płód.

(Nasycenie)

Albo:

W słojach w prosektorium pulchne noworodki
z rączkami wzniesionymi w spirytusie wiszą [...].

(Hieroglif)

Mamy tu też piękny, typowo ekspresjonistyczny poemat Verdun. Ale obok niespo-
dziewanie stają: U Norwida, Ateny i W Czarnolesie. Pierwszy liryk jest ciekawą rein-
terpretacją parnasistowskiego mitu ruin „wiecznego Rzymu”. Ciekawe jest samo zapo-
życzenie tematu za pośrednictwem romantyka (owszem, zajmującego się tym tematem,
np. Do władcy Rzymu, Quidam) oraz uogólnienie stanu ducha samego poety, deperso-
nifikowanego za pomocą tegoż toposu:

                                                
236 P. Matywiecki, Światopełk Karpiński, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria 6: Literatu-

ra polska w okresie międzywojennym, red. I. Maciejewska, J. Trznadel, M. Pokrasenowa, t. III, Kraków
1993. Por. też: B. Miciński, Poezje Światopełka Karpińskiego, „Prosto z mostu” 1936, nr 14; S. Napierski,
U poetów, „Wiadomości Literackie” 1933, nr 28; J. Iwaszkiewicz, Wspomnienie, w: Ś. Karpiński, Poezje
i satyry, Warszawa 1961.

237 J. Iwaszkiewicz, Wspomnienie, dz.cyt., s. 12.
238 O życiu Karpińskiego pisze w tym właśnie kontekście Iwaszkiewicz, tamże, s. 7–10.
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Naleje się spokój, jak rzeka laku
płomiennym płynem przepłynie
przez żyły moje, jak żyły katakumb,
do serca, w którym bezcenne ruiny jak w Rzymie.

(U Norwida)

Ateny są kontynuacją tego pomysłu reinterpretacyjnego. Ateny (mit śródziemno-
morskiej sztuki i myśli) zostają upersonifikowane, by prezentować się jako „trup po-
grzebany”, „wyżarty przez czas pracowity”, „szkielet o konstrukcji prostej”, „myśli
popiół”, z którego jednak nadal emanuje siła i przesłanie dla współczesnych: „skąd
pełną garścią czerpię, kiedy serce cierpi”.

W Czarnolesie to pisana lekko archaizowanym językiem stylizacja na renesansową
sielankę. Poeta prezentuje obraz harmonii natury i pracy oraz zespolonego z nimi sło-
wa poetyckiego, by zakończyć nagle dramatycznie, niemożnością odnowienia mitu
w sobie dziś:

Czas mi do dom – Mistrzu Janie.
Twoja droga ścieżka boża,
Ty wśród polskich pól zostaniesz,
ja – do ludzi – na bezdroża.

Jedną z najbardziej chyba kontrowersyjnych, skrajnych desakralizacji symboli kul-
tury europejskiej jest Gioconda Karpińskiego. Słynna postać z obrazu dzwoni oto –
w narracyjnym liryku – do podmiotu i wprasza się na alkoholowo-erotyczną randkę,
opisaną obszernie, na granicy kiczu i pornografii. W ostatniej chwili bogini ponadcza-
sowej sztuki wraca nad ranem w swe muzealne ramy, by publiczność niczego nie spo-
strzegła:

pokrwawiona Gioconda wraca zgrzanym autem,
słania się na chodniku i w poranku moknie,
i staje w złotych ramach, jak dziewczyna w oknie.

Czy to desakralizacja, czy surrealny żart? A może właśnie hołd złożony klasyczne-
mu ideałowi piękna, które nie przestaje nigdy zwyciężać? Czy nie chodzi też o wielką
metaforę sztuki: tej reglamentowanej, martwej, nudnej, i tej drugiej – odwołującej się
wciąż do zmysłowej ekstazy, nie znającej przestrzennych i czasowych granic? Wiersz
Gioconda stanowi notabene ciekawą prefigurację podobnego choć łagodniejszego
konceptu: Mony Lizy Herberta. Tam uwięziony w ramach mit jest „od mięsa życia
odrąbany”; tu mamy „upalny kwiat z mięsa”.

Tom Mieszczański poemat zawiera przede wszystkim wieniec pt. Jesienne sielanki
(na temat gatunku wieńca por. rozdział o Słonimskim). Wieniec Karpińskiego jest
wszakże tylko stylizacją – bliską – tego rzadkiego gatunku: cykl ma bowiem jedena-
ście a nie piętnaście utworów, każdy z tekstów ma 10 wersów (3–3–2–2). Zachowana
została jednak zasada konstrukcji oraz hermetyczno-estetyzująca tematyka, będąca
reminiscencją sielanki, acz zakończoną łagodną, ogólnikową demitologizacją sztuki
estetyzującej: „Przysypały mnie zwiędłe, jesienne sielanki”.

Tom Trzynaście wierszy zawiera parę quasi-klasycystycznych deklaracji, prezento-
wanych jednak tylko przez fragmenty bądź pointy amorficznych i niejasnych utworów,
ukazujących jakieś oniryczne bądź katastroficzne pejzaże. Przykład takiej deklaracji
bez szerszego kontekstowego pokrycia to:
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Martwa kobieta o oczach, które się rąbie toporem,
nie zrodzi dziewczyny tańczącej walca przez obie półkule.
Sławię Klio, Euterpe, Talię i Terpsychorę,
Polimnię, Uranię, Kaliope, i słodką Erato... najczulej.
One cię głaszcząc pląsami, wwiodą za ręce w ogrody,
gdzie pleśnią drżą liście frunące, a brzozy czmychają zza brzóz.
Wstąp do mych gajów lirycznych niby strudzony na gody.
Tędy cię wyprowadzę nad brzegi epickich burz!

(Inwokacja)

Cóż, występujące kolejno w tomie poetyckie krajobrazy bliższe są koszmaru senne-
go niż „gajów”, z wyjątkiem Miejskich pór roku, będących, naszym zdaniem, daleką
aluzją tematyczno-stylistyczną do Zimy miejskiej Mickiewicza. W tym też poemacie
metaforyczne kuglarstwo Karpińskiego odnajduje pozytywny racjonalny wymiar, za
przykład niech posłuży wspaniały obraz ulotek reklamowych, „miejskich motyli”,
transponowany następnie w taniec płatków śniegu.

Jak już wspomnieliśmy, najciekawszym neoklasycystycznym utworem Karpińskie-
go jest Poemat o Warszawie – potężna dawka poezji opisowej.

Utwór stanowi ostentacyjne nawiązanie stylistyczne:

Niechaj wiersz się z Sofiówką całuje cytatą,
Niby z prastarą rzeką tej klasycznej mowy –
Od strony skalnych natchnień – bratni dopływ nowy...

 – wyraża poeta w Prologu swój artystyczny plan. W tymże utrzymanym w wysokim
tonie Prologu znajduje się apostrofa do poezji „przezroczystej, jak ciało gorące”, co
możemy odczytać jako peryfrazę obiektywizmu i jasności. Sam poemat skomponowa-
ny jest jako topograficzna wędrówka po stolicy, wzbogacana od czasu do czasu retro-
spekcjami, na końcu zaś wycieczką w przyszłość naznaczoną rozwojem i szczęściem.
Oprowadzający nas wszystkowiedzący podmiot posługuje się dodatkowo zmienną
perspektywą, by „zamknąć obraz stolicy w obrazach tysiącu”: pokazuje nam kolejne
dzielnice (Wola, Bielany, Powiśle, Stare Miasto, dzielnica żydowska) z ich ulicami,
placami, ogrodami, stadionami, kawiarniami, Wisłę z toczącym się nad nią życiem,
a także „warstwy” miasta (dachy, piętra, oficyny, piwnice, lochy). Nie brak scen oby-
czajowych (aprowizacja, targ, otwieranie sklepów, sprzątanie, komunikacja, odpoczy-
nek), obrazów pracy (budowa, transport); nie zapomina też poeta o wymiarze społecz-
nym („dwie Warszawy”: dostatku i nędzy), ale nie uderza przy tym w rewolucyjne
tony. Dodatkowy parametr tego polifonicznego obrazu, „symfonii” krajobrazu miej-
skiego, pracy i życia, stanowi czas: ten historyczny (historyczne rody, budowle) i ten
dobowy: poeta z umiejętnościami impresjonisty pokazuje grę słońca, księżyca, gwiazd,
mgieł, światła neonów; jest zarówno wnikliwym obserwatorem rytmu tygodnia miej-
skiego, jak i badaczem nocnego życia. Utwór kończy się optymistyczną apoteozą jutra,
otwartą zdaniami: „O, buduj się Warszawo! Z rozmachem. Szeroko. / Widnokręgom
po brzegi. Pod stopy obłokom”, a zakończoną obrazem symbiozy nowoczesności
i przyrody: „Niechaj niebo zamieszka przy miejskich istnieniach / Niech po pas brodzą
w kwiatach i toną w zieleniach”. Zadziwia mistrzostwo Karpińskiego w bogatym, dy-
namicznym, a zarazem swobodnym i logicznym konstruowaniu obrazu, opartego
przede wszystkim na animizacji, personifikacji, rozbudowanych porównaniach, hiper-
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bolach (zapewniające odczucie wzniosłości), ale i oryginalnych peryfrazach, metafo-
rach czy synestezjach, np.:

A inne?
Dachy Hożej, Wspólnej, Wróblej dachy –
O! Namioty mieszczaństwa ze świszczącej blachy,
Szumiące sponad domów, jak garnków pokrywy...
Unieś... A buchnie odwar duszny i szczęśliwy...
[...]
Oto na jasnych żaglach wydętych firanek
Odkotwiczone domy opuszczają ranek,
Odbijają od jezdni, jak z portów fregaty,
W migotliwe południa, w płonące klimaty.
[...]
Co świt czerwcowe słońce lica swe rumiane
W miednicy nieba nurza po obłoków pianę,
Płucze różowe włosy, jak wczesna dziewczyna,
Po czym kokardą Wisły pęk blasków przypina.
[...]
Już biją w pianę ciszy kulistymi słowy,
A każdy dzwon katedry ma ton purpurowy,
A każdy od Trzech Krzyży na ludne ulice
Fioletowe kolory smuży przez dzwonnice,
A każdy, co zaśpiewa u Najświętszej Panny,
W pogodne nieba wlewa błękit nieustanny,
A wreszcie u Wizytek wszystkie wonne dzwony
Majowe mają tony o barwie zielonej

Dziś dodatkowe – smutne – refleksje wywołuje ten piękny i emanujący autentyczną
chyba nadzieją oraz narodową dumą poemat, napisany w 1938 roku, u progu pierwszej
z dwóch wielkich hekatomb, które położyły na długo kres materialnej egzystencji War-
szawy i na zawsze – tysiącom jej mieszkańców. Sam poeta – tu radosny swym klasy-
cystycznym optymizmem – o mniej niż rok przeżył pierwszy upadek miasta, a jego
marzenia spełniły się po latach, ale w nieco innym kształcie...

Wśród pośmiertnych rękopisów Karpińskiego znalazł się niedokończony poemat
Apollo i dziewczyna, będący żartobliwą reinterpretacją oraz uwspółcześnieniem mitu
Apollińskiego. Oto poeta zabiera mieszczan „spowitych w lilie nudy” w podróż
w czasie – przenosi ich do starożytnej Grecji, by poznali taniec Muz, zobaczyli orgie
z udziałem satyrów, ujrzeli samego boga sztuki oraz harmonii, usłyszeli jego grę na
lutni. Turyści zachowują się jednak na Parnasie tak jak ludzie XX wieku wobec zabyt-
ków – „zaliczają” je jako turystyczne zdobycze. Poeta apeluje więc do boga:

O, nie budź się, Apollo! Niech ten akt się ziści,
Gdy pójdą czytelnicy moi, kanceliści.
Bo oczy im wyłażą jak pestki z owocu,
Już kodaki z pokrowców! już łapy się pocą!
(Chcą napatrzyć się dobrze, zrobić fotografię,
A potem palcem skarcą mnie za pornografię)

Powtarzający się w utworze (obok śmiałych opisów miłosnych łowów satyrów)
lejtmotyw: „O, nie budź się, Apollo”, jest zaprzeczającym nawiązaniem do neokla-
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sycznej antytezy „wczoraj – dziś”, konstytuującej nostalgię parnasistów za światem
helleńskim. U Karpińskiego neohellenizacja współczesności dla „kancelistów” z „ko-
dakami”, reprezentantów świata konsumpcji i relatywizmu nie ma raczej sensu. Sam
poeta zajmuje zrazu stanowisko po stronie dawnego ideału, „Apolla malowanego sna-
mi”, do czasu gdy i ten „umarł dla nieba, a dla ziemi ożył” pod urokiem przybyłej
dziewczyny. Muzy na darmo czekają na boga. Zwyciężyło zatem „dziś”, a tradycja
przegrała? Poemat się urywa...

14. LAMENT NA RUINACH CYTERY (NEOKLASYCYZM STEFANA
NAPIERSKIEGO)

Choć Stefan Napierski należy do poetów rzadko dziś czytanych i słabo reprezentowa-
nych w antologiach, jest on zarazem jednym z najczęściej wymienianych przedstawi-
cieli neoklasycyzmu w liryce polskiej XX wieku. Co więcej, Jarosław Marek Rymkie-
wicz włączył go do czwórki poetów najlepiej reprezentujących XX-wieczny klasycyzm
w typie twórczym, nie epigońskim (por. część II niniejszej książki). Jego nostalgiczny,
a miejscami wręcz tragiczny wizerunek stanu i przyszłości kultury kręgu europejskiego
w sytuacji realnych zagrożeń łączy go też z koncepcjami katastroficznymi (Spengler,
Znaniecki, Witkacy).

Biografia Napierskiego239 należy do najbardziej tajemniczych i przejmujących
w naszej literaturze. Życie, z pozoru dostatnie i stabilne, nie obchodziło się z pisarzem
pobłażliwie. Pochodzący z bogatej rodziny żydowskich przemysłowców Stefan Na-
pierski żył w luksusie, podróżował, wydawał utwory swoje i innych, dzięki kapitałom
matki; ale ów status i pochodzenie ustawiały wobec niego środowiska literackie
w pozycji niechęci, nieufności czy nawet zawistnego lekceważenia. Posiadacz bogatej
biblioteki i kolekcji dzieł sztuki, wielki erudyta, tłumacz, wydawca i redaktor
„Ateneum”, za sprawą tych akademickich walorów był Napierski – paradoksalnie –
odbierany jako artysta z założenia wtórny, bezduszny, nieautentyczny. Jak wspomina
Paweł Hertz: „Napierski pozostawał jak gdyby synonimem skrajnej literackości”240.
Onieśmielał bogactwem, z którym się wszakże nie obnosił, oraz przepychem rodzinnej

                                                
239 Właściwie Stefan Marek Eiger, ur. w 1899 roku w Warszawie, w bogatej rodzinie przemysłowców;

studiował filologię polską na UW, brał udział w wojnie 1920 roku; poeta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki
o ogromnym dorobku, edytor, mecenas, autor antologii poezji, wydawca dwumiesięcznika poświęconego
literaturze i sztuce „Ateneum”. Stały współpracownik „Wiadomości Literackich”. Debiutował jako poeta
w „Skamandrze” w 1922 roku. Tłumacz m.in. Rilkego (Elegie duinejskie), Georgego, Trakla, Whitmana,
Strindberga, Remarque’a. Rozstrzelany przez Niemców w 1940 roku. Opublikował tomy poezji: Poemat,
Warszawa 1924; Odjazd, Warszawa 1927; List do przyjaciela, Warszawa 1928; Ziemia wolna, Warszawa
1930; Poeta i świat, Warszawa 1932; Obrazy z podróży, Warszawa 1933; Ziemia siostra daleka, Warszawa
1934; Elegie, Warszawa 1937; Chmura na czole, Warszawa 1938. Po wojnie ukazały się: Wybór wierszy,
wyb. i posłowie L.B. Grzeniewski, Warszawa 1962; Wiersze wybrane, wyb. i oprac. P. Hertz, wspomnie-
niami opatrzyli J. Andrzejewski, P. Hertz, S. Pollak, T. Terlecki, A. Ważyk, Warszawa 1983; Poezje wy-
brane, wyb., wstęp i posłowie L.B. Grzeniewski, Warszawa 1985 („Biblioteka Poetów”).

240 P. Hertz, Napierski, czyli nie dość mieć talent, trzeba jeszcze być „kimś”, w: tegoż, Ład i nieład,
dz.cyt., s. 122.
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willi. Nie umiał tych atutów przekuć na własną korzyść, pogłębiały one raczej jego
alienację. Nie pasował do ówczesnych twórców, nawet do Skamandra, choć starał się
bywać w ich kręgu, w „Ziemiańskiej” i innych lokalach, gdzie zbierała się kulturalna
elita. Jego pisarstwo chętnie traktowano li tylko jako snobistyczny kaprys, kolekcjo-
nerstwo publikacji.

Po pierwsze więc, jak pisze Tymon Terlecki, czuł Napierski „ciężar posiadania”
i miał z racji pieniędzy „paniczny lęk przed społecznym odosobnieniem”241. Po drugie,
jak wspomina Hanna Mortkowicz-Olczakowa, cierpiał na bezsenność, depresję, nad-
mierną wrażliwość słuchu, nieodporność nerwową242. Dodać należy, że powodem
kompleksów był też ponoć niski wzrost, mierna uroda i wspomniane już żydowskie
pochodzenie. Przejmujący opis tego syndromu dał Jarosław Iwaszkiewicz w swoich
wspomnieniach:

Mały rudy człowieczek o nieprawidłowym owalu twarzy budził u wszystkich moich przyja-
ciół liczne zastrzeżenia. Wybitna jego inteligencja, olbrzymia kultura przesłonięte były tysiącz-
nymi śmiesznostkami, które raziły na tle kawiarnianym. Eiger drażnił i denerwował otaczających
go ludzi i zwłaszcza we wczesnej młodości trudno było uchwycić pod pokrywką wad i przywar
ów rdzeń poważnej kultury, który stanowił największą wartość ludzką tego pisarza. Eiger urodził
się w bardzo przykrym środowisku plutokracji żydowskiej, które niechętnym okiem patrzyło na
jego stosunki literackie, na jego małżeństwo z siostrą Tuwima, wreszcie na wszelkie jego zami-
łowania intelektualne, nic wspólnego nie mające z licznymi i obszernymi interesami jego zamoż-
nej i rozgałęzionej rodziny243.

Swoistą ucieczką od samego siebie były dla Napierskiego podróże bez celu, sztuka
i tradycja europejska. Jak pisze Mortkowicz-Olczakowa:

Obojętny dla spraw rzeczywistych, niepopularny, brnął coraz dalej w dziedzinę filozoficz-
nych rozważań, krytycznych badań literatur obcych, własnych koncepcji, często odkrywczych,
czasem enigmatycznych w swej abstrakcyjności, często chybionych przez brak konstrukcji244.

Cóż, niewątpliwie psychologiczna (psychopatyczna?) ucieczka Napierskiego od
codzienności miała prawo nosić znamiona chaosu, a spod wysilonych prób uspokojenia
w kulturowo-stylistycznym azylu musiały przezierać pokłady obsesji.

Tym bardziej że azylem nie mogła być i rodzina (abstrahując od jej pieniędzy): sa-
mobójstwo jednego brata, ucieczka drugiego na emigrację, przejście siostry na komu-
nizm, wreszcie nieudane własne małżeństwo z Ireną Tuwim245 – wszystko to pogłę-
biało samotność i depresję. Miłosz, który nie cenił twórczości Napierskiego, z ciepłem
i współczuciem opisuje w Rodzinnej Europie ekscentryczności i śmieszności Eigera,
np. słynną – tuż przed wojną – manię przeprowadzek:

Marek podpisywał kontrakt, wprowadzał się ze swoimi książkami i kotem, po to tylko, żeby
po paru dniach nabrać wstrętu do swojej siedziby. [...] Zrywał więc kontrakt, wlókł gdzie indziej

                                                
241 T. Terlecki, Stefan Napierski, w: tegoż, Ludzie, książki i kulisy, Londyn 1960, s. 63.
242 H. Mortkowicz-Olczakowa, O Marku Eigerze-Napierskim, w: tejże, Bunt wspomnień, Warszawa

1961, s. 341.
243 J. Iwaszkiewicz, Książka moich wspomnień, dz.cyt., s. 225.
244 H. Mortkowicz-Olczakowa, O Marku Eigerze-Napierskim, dz.cyt., s. 343.
245 Tamże.
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swoją bezsenność i migreny. Wydaje mi się, że tak mściła się na nim próba usunięcia grozy ze
świadomości246.

„Ulubionym” zajęciem pisarza było wówczas badanie cienkości (jak sądził) ścian
mieszkań i wydobywających się spoza nich hałasów...

Niespotykanym szyderstwem historii jest sama śmierć Napierskiego. Większość
życia uciekał przed jego grozą – tą ucieczką były podróże realne (na Zachód i Połu-
dnie), intelektualne (w świat książek) i te w świat medycyny (sanatoria, w których się
leczył); nie interesował się polityką; antidotum literackim na jego lęki miała być też
arkadia klasycystyczna, mit sztuki, pielgrzymowanie do niej, oderwanie od rzeczywi-
stości i wewnętrzna emigracja. I oto owe klasycystyczne (artystowskie?) pasje obróciły
się nagle przeciw poecie w sposób okrutnie realny i szyderczy. Tuż po zajęciu War-
szawy przez Niemców, Napierski został aresztowany jako polski kapitalista (a tak stro-
nił od rodzinnych interesów!), w dodatku Żyd, a przede wszystkim szpieg gospodar-
czy, przemierzający ponoć ciągle przed wojną Niemcy według jakiejś tajemniczej dla
Abwehry marszruty. Nie pomogły tłumaczenia dotyczące zabytków i galerii. Te były
dla Niemców niewiarygodne247! Tak więc nieszczęśliwego, przeklętego w jego mnie-
maniu człowieka zdradziła nawet jego najdroższa idea europeizmu, który pragnął
opiewać i w którym chciał się chronić. Prawdopodobnie dodatkowym argumentem za
ściganiem Napierskiego była też chęć zemsty na tłumaczu Na Zachodzie bez zmian –
jednej z książek wyklętych w III Rzeszy. Został rozstrzelany na Pawiaku. Jerzy An-
drzejewski opisuje swe ostatnie spotkanie z Markiem, na Mazowieckiej jesienią 1939:

Szedł środkiem wyboistej, bo jeszcze nie całkiem odgruzowanej jezdni, śmiertelnie zagubio-
ny, zbiedzony i pusty w ten szczególny sposób, w jaki pustką może straszyć człowiek wydrążony
nieszczęściem [...] nieraz czyniłem sobie wymówki, iż wówczas, na Mazowieckiej, nie okazałem
mu serca, choć nie jestem pewien, czy w stanie, w jakim się znajdował, mogło mu na tym zale-
żeć. Nadmiar cierpienia staje się nieczuły na gesty pomocy i pociechy248.

Pozostał sam wobec śmierci, tak jak czuł się samotny za życia, sparaliżowany za-
pewne faktem, iż jego graniczące z obłędem przeczucia oto się spełniły.

Pozwoliliśmy sobie na te dość obszerne dygresje biograficzne z uwagi na to, że
neoklasycyzm Napierskiego ma chyba kontekst niespotykany u innych poetów, bo
głęboko kompensacyjny w sensie psychologicznym. W ten sposób należy też chyba
interpretować refleksję Miłosza na temat trybu życia tego nieszczęśliwego człowieka:
„sfabrykował sobie zastępstwo wędrówki, szukając nieosiągalnego miejsca, które by-
łoby tak bezpieczne jak łono matki”249.

To zapewne ta postura psychiczna sprawiała, iż Napierski nie potrafił jednak za-
mknąć swej poezji – kulturowej i erudycyjnej, nastawionej generalnie na odnalezienie
europejskiej tożsamości i ładu – w rygory obiektywizmu i dyskursywności. Miał, nie-
stety, sporo racji czołowy rzecznik klasycyzmu w Dwudziestoleciu, K.W. Zawodziń-

                                                
246 Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Paryż 1980, s. 169. Por też: K. Irzykowski, Notatki z życia, obserwa-

cje i motywy, Warszawa 1964, s. 393.
247 Adam Ważyk interpretuje to tak: „Nie trzymał się szlaków turystycznych i zdaje się, że to go zgu-

biło. Zgubił go Hanower. Na cóż turyście Hanower? Niemcy go katowali. W rodzinnym «Portland Cemen-
cie» nie pouczono Marka, że istnieje szpiegostwo ekonomiczne” (A. Ważyk, W stronę Marka, w: S. Na-
pierski, Wiersze wybrane, dz.cyt., s. 321).

248 J. Andrzejewski, I cóż, że przemija?, w: S. Napierski, Wiersze wybrane, dz.cyt., s. 265.
249 Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, dz.cyt., s. 169.
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ski, gdy pisał z perspektywy siedmiu już zbiorków Napierskiego, iż prezentuje on „ce-
chy antyklasyczne”, tj. „nieład bujnej, spontanicznej, kapryśnej natury, nie uznającej
wyboru i rygorów dyscypliny twórczej”. Wspominał dalej Zawodziński o „rozprosz-
kowanym i nerwowym impresjonizmie, przetkniętym niepokojem metafizycznym”.
Podkreślał echa Rilkego i romantyzmu, zaś europejskie peregrynacje Napierskiego
określał przede wszystkim jako „podróże sentymentalne”250. Zawodziński – znawca
i wielbiciel klasycznej rytmiki i wersyfikacji – wyrzucał też Napierskiemu rozluźnienie
dyscypliny formalnej w duchu awangardy, co z dzisiejszego punktu widzenia skłonni
jesteśmy brać raczej za plus i krok w kierunku neoklasycyzmu redukcyjnego, który
ostatecznie zwyciężył nad akademickim normatywizmem.

Jeden z czołowych powojennych badaczy twórczości i działalności edytorskiej Na-
pierskiego – Wiesław Paweł Szymański, wskazuje jako wyznacznik poezji Napierskie-
go jego

tęsknotę za europejskością, tęsknotę za taką skalą wizji artystycznej, która przynajmniej na miarę
europejską umiałaby się zmierzyć i więcej: przeciwstawić zuniformizowanej przeciętności, owej
wymarzonej przez krótkowidzących polskich futurystów współczesnej cywilizacji technicystycz-
nej251.

Szymański podkreśla też zbieżność lirycznego „ja” wierszy Napierskiego z posta-
ciami Czarodziejskiej góry i Buddenbrooków Manna, z którymi ponoć poeta lubił ze-
stawiać siebie i swoją rodzinę. Szymański mówi o obsesyjnym motywie przemijalności
kultury (ksiąg, dzieł sztuki) u poety, czego najlepszym przykładem jest wiersz Sekwa-
na. Podobnie jak czyniono to w stosunku do poezji Miłosza, Szymański kładzie akcent
na antynomiczność poezji Napierskiego: sąsiedztwo analitycznego (reistycznego nie-
mal) konkretu i intelektualnej refleksji, „klasycyzm wyrazu wbrew wewnętrznej la-
wie”252. Podkreśla też badacz obecność „obsesji prowincji”, jaką jest ojczyzna poety
w stosunku do Europy, co, dodajmy, wzmacnia tylko poczucie samotności i nostalgii.

Irena Maciejewska w studium zawartym w Obrazie literatury polskiej253 zwraca
uwagę na typową (por. Iwaszkiewicz, Tuwim) drogę, jaką przeszedł Napierski poeta:
od liryki młodopolskiej, przez ekspresjonizm, po poetykę codzienności oraz właśnie
klasycyzm. Badaczka wskazuje różnych konkretnych, także awangardowych, patronów
poety, od Whitmana, Rimbauda, po Eliota, Cendrarsa, Jacoba, Reverdy’ego. Symulta-
nizm, montaże obrazów nie przysłoniły jednak – jak twierdzi Maciejewska – „głębo-
kiego zakorzenienia w kręgu kultury śródziemnomorskiej”254.

Do neoklasycyzmu Napierskiego najlepiej przystają więc jednak określenia „poezja
kultury”, „europeizm” czy „apel do tradycji”. Dalej idzie w tej ocenie Paweł Hertz,
określający Napierskiego poetę jako „niezwykle przenikliwego krytyka kultury euro-
pejskiej doby nowoczesnej”, krytyka występującego z pozycji konfliktu „poety i świa-

                                                
250 K.W. Zawodziński, Poezje Stefana Napierskiego, w: tegoż, Wśród poetów, Kraków 1964, s. 319–

–326, pierwodr.: „Przegląd Współczesny” 1933, nr 133.
251 W.P. Szymański, „Oblicze współczesnego Europejczyka”. O Stefanie Napierskim, w: tegoż, Out-

siderzy i słowiarze. Eseje, szkice, interpretacje, Wrocław 1973, s. 139.
252 Tamże, s. 153.
253 I. Maciejewska, Stefan Napierski (1899–1940), w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria 6:

Literatura polska w okresie międzywojennym, t. III, dz.cyt., s. 473–484.
254 Tamże, s. 477.
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ta”255 (zatem właściwego raczej literaturze romantycznej). A przecież jednocześnie
Napierski – jak pisze Hertz – „spełniał się cały w sztuce”; bez niej, jak bez swej bi-
blioteki, nie potrafił żyć, prześladował go lęk przed jej degradacją, upadkiem, równy
jego neurastenicznym lękom osobistym256.

W roku 2000 ukazała się obszerna monografia twórczości autora Chmury na czole
pióra Janusza Pasterskiego257, z którego ustaleniami dotyczącymi klasycyzmu poety
w zasadniczych punktach się zgadzamy.

Według Pasterskiego „stylizacja klasycystyczna” u Napierskiego obejmuje: (1) po-
ziom językowo-stylistyczny: struktury metryczne, konwencjonalne tropy, kreację
podmiotu, leksykę, budowę stylistyczną, zabiegi archaizacyjne, rytm, postaci rymów,
intonację; (2) poziom gatunkowy: częsty wybór gatunków takich, jak list poetycki,
elegia, poemat liryczny, oda258. Pasterski podkreśla, iż wyobrażenia kultury śródziem-
nomorskiej są u Napierskiego raczej konwencjonalne (girlandy, fauny, fletnie); kla-
syczna muza towarzyszy mu też przy opisie polskich realiów, acz tu poeta zdobywa się
czasem na większą swobodę (prozaizacja, malownicze piękno).

Omawiając genologiczne dokonania Napierskiego, dodajmy, podkreśla Pasterski
wszechobecność formy elegijnej i różnych jej pochodnych (odpowiada to ogólnej postu-
rze duchowej poety). Ciekawe są zwłaszcza uwagi Pasterskiego na temat poematu:

Nie ograniczał się [Napierski] przy tym do – właściwego tradycji antycznej i później klasycy-
stycznej – poematu opisowego, ale równie chętnie sięgał po popularny w okresie romantyzmu
poemat liryczny. Oba typy utworów wypełniał zresztą jednorodną tkanką, łącząc wrażenia i re-
fleksje z rozlewną opisowością. W tym posługiwaniu się obiema formami potwierdza się nowe,
dwudziestowieczne rozumienia klasycyzmu nie jako przeciwstawienia romantyzmu, lecz jako
wszechstronnej kategorii estetycznej, uniwersalnego stylu i postawy twórczej259.

Omawiając sferę „poezji kultury”, krytyk podkreśla fakt „niezwykle silnej inspiracji
kręgiem arcydzieł literatury, gronem wybitnych postaci historycznych oraz – rzadziej –

                                                
255 P. Hertz, O Stefanie Napierskim, w: S. Napierski, Wiersze wybrane, dz.cyt., s. 276.
256 Inne prace o poezji Napierskiego to m.in.: P. Hertz, O Stefanie Napierskim, „Tygodnik Powszechny”

1982, nr 29; tegoż, Wspomnienie o Stefanie Napierskim, w: tegoż, Notatnik obserwatora, Łódź 1948;
K. Irzykowski, Notatki z życia, obserwacje i motywy, wyb. A. Dobosz, wstęp S. Kisielewski, Warszawa
1964; J. Iwaszkiewicz, Książka moich wspomnień, dz.cyt.; M. Kamińska, Ścieżkami wspomnień, Warszawa
1960; Lata dwudzieste, lata trzydzieste. Z Ireną Tuwim rozmawia Ludwik B. Grzeniewski, „Argumenty”
1984, nr 20; Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, dz.cyt.; W.P. Szymański, „Ateneum” 1938–1939, w: Obraz
literatury polskiej XIX i XX wieku, seria 6: Literatura polska w okresie międzywojennym, t. I, red. J. Ką-
dziela, J. Kwiatkowski, I. Wyczańska, Kraków 1979; K. Czachowski, Obraz współczesnej literatury pol-
skiej 1884–1933, t. 1–3, Lwów 1934–1936; M. Głowiński, Awangarda i mity romantyczne, „Życie Literac-
kie” 1958, nr 6; K. Czachowski, Poeci ze „szkoły” Iwaszkiewicza, „Kurier Literacko-Naukowy” 1937, nr
36; P. Hertz, Napierski, czyli nie dość mieć talent, trzeba jeszcze być „kimś”, w: tegoż, Ład i nieład, dz.cyt.;
J. Liebert, O przyrodzie w polskiej poezji współczesnej, „Wiadomości Literackie” 1931, nr 40;
J. Rogoziński, Między słowem a milczeniem, „Nowa Kultura” 1960, nr 48; W.P. Szymański, Ballady przed
burzą. Szkice literackie, Warszawa 1961; tegoż, Współczesność i maska (o „Ateneum”), w: tegoż, Z dziejów
czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 1970; K.W. Zawodziński, Outsiderzy
i maruderzy, „Przegląd Współczesny” 1933, nr 133, przedr. w: tegoż, Wśród poetów, Kraków 1964;
J. Zagórski, Outsider wydłuża krok, „Pion” 1937, nr 12 (rec. Elegie); K.W. Zawodziński, „Rocznik Literac-
ki” 1937 (rec. Elegie); A. Kowalkowski, Kwadratura lirycznego koła, „Kultura” 1939, nr 22 (rec. Chmura
na czole); K.W. Zawodziński, „Rocznik Literacki” 1938 (rec. Chmura na czole).

257 J. Pasterski, Tristum liber. O twórczości Stefana Napierskiego, Rzeszów 2000.
258 Tamże, s. 98.
259 Tamże, s. 116.
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dzieł sztuki”260. Ta ostatnia uwaga jest szczególnie ważna, bo wskazuje na istotną ory-
ginalność poezji Napierskiego jako neoklasyka, notabene podobnie jak preferencja
zjawisk kultury niemieckojęzycznej i takichże miejscowości. Zacytujmy dla porządku,
czemu, zdaniem Pasterskiego, służą te kulturowe peregrynacje (jego ustalenia odpo-
wiadają tym funkcjom nawiązań do kodu kulturowego, które przedstawiliśmy w na-
szych modelach klasycyzmu). „Poezja kultury służy: wyrazowi osobistych przeżyć,
uniwersalnym prawdom i uogólnieniom, może wyrazić współczesne jednostkowe do-
świadczenie”261. Za charakterystyczne uważa Pasterski teksty „portretowe” Napier-
skiego, polegające na głębokim wczuwaniu się w postać historyczną czy literacką.
Utwory te, zdaniem krytyka, są „zróżnicowane kompozycyjnie i rytmicznie, prezentują
niemałą paletę sposobów poetyckiej refleksji”, „na ogół bronią się same”262.

Słuszne wątpliwości Pasterskiego budzą utwory w całości poświęcone zapisowi pe-
regrynacji po Europie (zwłaszcza cykl Widnokręgi). Krytyk zwie je „migawkami”,
w których panują jukstapozycje i zaznacza się „nieład” (wskazujący na wpływy Rim-
bauda, dorzućmy też nazwisko Apollinaire’a). Nie są to – dodajmy – typowe dla parna-
sistów zapisy pielgrzymowania do krain piękna i sztuki. Mało też w nich wiary
w poszukiwanie „wiecznych wzorów” czy estetyki tożsamości. Pasterski tłumaczy to
przede wszystkim obiektywnym stanem wartości:

w drugiej dekadzie dwudziestolecia międzywojennego doświadczenie podróży przestaje być dla
poety spokojnym, wyrafinowanym kontemplowaniem dziedzictwa kulturalnego ludzkości. Na-
pierski jest podróżnikiem rozczarowanym, nieszczęśliwym, załamanym współczesnym upadkiem
wartości. Estetyczne i emocjonalne przeżycia wojażowania nie dają mu wsparcia duchowego czy
filozoficznego. Przemiany cywilizacyjne i kulturowe rodzą zaś niepokój i pesymizm. W rezulta-
cie krucha i nerwowa kontemplacja ustępuje miejsca dramatycznemu wyostrzeniu świadomo-
ści263.

Pasterski wskazuje też na związki Napierskiego z twórczością Larbauda264. W tym
miejscu należy dodać, iż taką optykę (szczególny filtr) narzucała psychika pisarza,
o której pisaliśmy na początku tego rozdziału. W rezultacie wojaże Napierskiego na-
bierają charakteru tyleż klasycystycznego, co romantycznego (zważywszy na specy-
ficzny, nieuporządkowany ich charakter oraz ekscentryzm, np. dziwaczne „kolekcjo-
nowanie małych księstw”, jak to poeta nazywa).

Istotne z punktu widzenia neoklasycyzmu książki Napierskiego to według Paster-
skiego: Ziemia wolna, Poeta i świat oraz Obrazy z podróży.

Na koniec krytyk dokonuje własnej oceny „klasycyzmu” Napierskiego, przeciw-
stawiając „stylizację klasycystyczną” (niżej ocenioną, jako nazbyt tradycjonalistyczna)
filozofii klasycyzmu (nowemu klasycyzmowi) poety, który nie odwoływał się już do
XVIII-wiecznych ideałów: „Tendencje klasycystyczne, skrystalizowane w poezji Na-
pierskiego, tworzą swoisty model, na który składają się z jednej strony zabiegi styliza-
cyjne i bogata poezja kultury, z drugiej zaś – filozofia «nowego klasycyzmu»”265. Nie-

                                                
260 Tamże, s. 126.
261 Tamże.
262 Tamże, s. 131.
263 Tamże, s. 143.
264 Chodzi o książkę Valéry’ego Larbaud Dziennik A.O. Barnabootha, której bohater w nieustannych

podróżach bezskutecznie poszukuje celu i sensu życia.
265 J. Pasterski, Tristum liber, dz.cyt., s. 145.



354

stety, badacz dość ogólnikowo przedstawia i ocenia ów „nowy klasycyzm” (pojęcie
odpowiada w zasadzie temu, co my nazywamy klasycyzmem redukcyjnym): Czy istotą
jego ma być błądzenie zamiast szukania i depresyjna psychoza miast racjonalizacji
zjawisk? Akceptując diagnozy Pasterskiego, czujemy też niepokój, gdy patrzymy na
dokonane tam rozdzielenie klasycyzmu poety na dwie jakby autonomiczne warstwy:
stylu i „filozofii” twórczości, bez jakiejś scalającej je w jeden model reasumpcji (na
przykład typowanie wierszy doskonałych stylistycznie i zarazem zawierających ważkie
diagnozy czy wskazujących na uniwersalne prawdy). Podoba nam się bardzo u Paster-
skiego – jako trafna i lapidarna – teza z podsumowania: Wiersze Napierskiego „nie
wyrażają zgody na świat”, jest to „diagnoza kryzysu współczesnej sytuacji człowieka”,
ale zarazem „wybór (nawet zachwianej) kultury przeciwko kryzysowi wartości i mo-
ralnemu chaosowi”266.

Prześledzimy teraz tomy poetyckie Napierskiego, uzupełniając niejako rozpoznanie
dokonane przez Pasterskiego.

Pierwsze książki: Poemat i Odjazd, przynoszą całe pokłady liryki osobistej, ema-
nującej pesymizmem i młodopolskim smutkiem, których lustrem jest przede wszyst-
kim przyroda, acz już tu potrafi poeta zaskoczyć lapidarnym, zmysłowym symbolem:

Jestem najmniejszą z myszy,
Którą goni strach
Wciąż za mną, wciąż przede mną gorąco dyszy,
Aż zdusi w kłach.

(Wielki kot)

Narzuca się też obecność strofoidy i wierszy nieregularnych, a nawet inkrustacje
futurystyczne: „Komin fabryk, jak fallus wbity w szyję nieba” (Hymn). Także w Po-
emacie pojawia się klasycyzujący utwór Napierskiego: Eryk XIV – pierwszy z jego
„portretów” postaci historii i literatury.

W Odjeździe natrafiamy na piękny, bliski sielankowej stylizacji na klasycyzm naro-
dowy, Wilanów, w którym znajdujemy znamienną deklarację:

Jakżesz tu opowiedzieć pragnienie dalekie,
że pragnie się być ławką gładką, a nie człowiekiem?
Albo sielankowym polskim dworkiem z modrzewia?
Albo jego gankiem? Słuchać jak szumią drzewa,
Jak ich słowa ktoś wielki łagodnie rozwiewa.
Przeminie zima mroczna, powróci wiosna zielona.
Pojedziemy w powszedni dzień do Wilanowa.

Obok zaś stoi liryk Rapallo, pierwsza „kartka z podróży” ozdobiona parnasistow-
skimi opisami: „Z łuków girlandy wieją”, „senna fletnia, / Którą faun koźlonogi u warg
wzdętych trzyma”.

Wydany w 1928 roku tom List do przyjaciela przynosi aż cztery „elegie” (w od-
mianie filozoficzno-refleksyjnej), zaskakujące nawiązaniem do historycznego mitu
antycznego: w przedstawionym jako przemysłowy bezduszny moloch Paryżu oto nagle
„Juliusz Cezar kłania się drwiąco z przejeżdżającego metra”. Niejako kontynuacją tej
idei przeciwstawiania antycznej przeszłości zepsutemu wiekowi XX jest piękny Frag-

                                                
266 Tamże, s. 147–148.



355

ment, wiersz utrzymany w elegijnym tonie parnasistowskiej nostalgii, gdzie poeta
przyzywa Aleksandra, zwąc go „przyjacielem młodości”, oraz tęskni za „Romą białą”,
„wolnością grecką”, „orężnymi mężami” i „cieniem elegijnych cyprysów”, który to
świat na końcu nazywa jednak „na zawsze straconym”...

W tomie Ziemia wolna pojawiają się dwa główne wątki tematyczne późniejszej
twórczości Napierskiego: podróże-pielgrzymki (m.in. Florencja, *** [Cóż, o Neapo-
lu...], Neapol, Przez okno włoskie, Miasteczka włoskie, Civita-Vecchia, Wenecja, Wy-
spa św. Ludwika) oraz „portrety” (Musset, Tomasz Clark, Konfucjusz, Romeo, Gogol,
E.T.A. Hoffman), a także kolejne próby gatunku elegii i poematu opisowego. Na pod-
kreślenie zasługuje fakt, iż „kartki z podróży” przyjmują teraz – w znacznej mierze
formę eliptycznego reportażu (często jest to epigramat), pokazującego bez balastu
postparnasistowskiej wzniosłości przenikanie się czasów w wiecznym „teraz”, np.:

Boazeria łoża dębowe
Dzwony nieszporne wieczorne
Woda pluszcze
„Tu mieszkał Anzelm Feuerbach” –
I skory skłon mostku.

(Wenecja)

Tom Poeta i świat zaskakuje znacznym już nagromadzeniem „portretów” (głównie
literackich mitów osobowych: Konrad i Laura, Shelley, Browning, Młody Goethe,
Jean-Paul, Eichendorf, Elegia na śmierć Kleista, Teodor Storm, Paul Heyse, Corbiere,
Apollinaire i in.). Jawi się przed nami obraz świata zapożyczonego, książkowego, któ-
rego tak nie lubią przeciwnicy klasycyzmu i nie tylko. Na podkreślenie zasługuje fakt,
iż Napierski wykazuje dużą różnorodność podejścia do tych jakże zresztą różnych
mitów. Nie ogranicza się do „masek”. Prowadzi z bohaterami ideowe dialogi, rekon-
struuje ogniwa pisarskich biografii, interpretuje ich utwory, odtwarza epizody z życia
(np. scena zabójstwa Winckelmanna w Trieście), studiuje związane z postaciami miej-
sca, tropi żywe jeszcze ślady, ale i składa hołdy, ponawia wątki utworów. Obok wier-
szy opisowych, rozwlekłych czy nadmiernie patetycznych pojawiają się portrety pełne
niespodzianek i dramatyzmu. Oprócz wspomnianego Winckelmanna, interesują nas
zwłaszcza utwory poświęcone pisarzom ważnym dla XX-wiecznego klasycyzmu:
Moréas w Nadrenii i Valéry na Renie. Pierwszy wiersz jest pielgrzymowaniem do
miejsca na zasadzie Goetheańskiej wskazówki (chcesz poznać pisarza, poznaj jego
kraj): „Winnicami chodził tu Moréas”, owocującym demitologizacyjną tezą:

przez romantyczno-drwiące
szkiełko, za którym zalotnie
ukrywał gorycz serca.

Jeszcze dziwniejszy (ale przez to, trzeba przyznać, oryginalny jest liryk poświęcony
twórcy „poezji intelektualnej” (Valéry’emu), bo oparty o luźną asocjację: płynący tym
samym statkiem co nasz poeta „Anglik siwy w czarnych okularach” oraz zapamiętana
w Heidelbergu fotografia są pretekstem dla gry wyobraźni: „czyżby to Paul Valéry”?

Wśród wielu strategii, jakie poeta stosuje dla przybliżania kodu kulturowego, znaj-
dujemy też utwór przywodzący na myśl o wiele późniejszą koncepcję budzenia zmar-
łych i ponowień stylistyczno-tematycznych J.M. Rymkiewicza. To piękny liryk Trem-
becki, w którym czytamy:
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Najady mchem obrosłe, popękane urny.
Harmat turkoty zamilkły, dudniące po stepie.
Na rozstaju bezzębny dziad pacierze klepie.
Nisko kładą się dymy na sioła. Dzień chmurny.
[...]
Wpółwsparty o framugę, pudrowany, silny,
Wygląda tam na ogród... Deszcz o szyby pryska.
– A w parku za mgłą widma: nadobne ruiny,
jak ziemi, którą wzgardził, ostatnie zwaliska.

Kontynuację poetyckich peregrynacji stanowi tom Obrazy z podróży, zdominowany
cyklem pod takim właśnie tytułem. Zaskoczeniem jest dominacja tematyki niemieckiej
(nietypowej w polskich nurtach neoklasycznych). Napierski, może mimo woli, a może
pod wpływem swych preferencji translatorskich, idzie tu śladem Jarosława Iwaszkie-
wicza. Mamy na myśli idee paneuropeizmu i rolę odgrywaną na tym polu przez inte-
lektualistów niemieckich, promocję idei Cesarstwa Niemieckiego jako dziedzica Rzy-
mu, wreszcie oddziaływanie poezji Georgego, która jest u Napierskiego bardziej nawet
widocznym echem i inspiracją niż u Iwaszkiewicza. Wyrazem tego kręgu tematyczne-
go są w Obrazach z podróży liczne utwory (m.in. Wetzlar, Zegary w Trewirze, Wiosna
w Badenii, Monachium, Naddunajska elegia, Piszę z Lipska, Kassel). Przeważa w nich
technika opisowo-reportażowa nasycona wszakże osobistym odczuciem i przeżyciem
podróży, o czym parokrotnie wspominaliśmy. Znajduje to wyraz w sformułowaniach:
„O, romantyczny mój wojażu” (Luxemburg), „W Dreźnie błądzisz jak wszędzie” (Dre-
zno), „Melancholio, przez wiek mój przeklęta” (Bruges), „Ach, więc znów drogie ho-
tele, / Te oznaczone gwiazdką! / Ale gdzie jesteś, stracona młodości” (Baedeker). Cały
ładunek kulturowy, zawarty w cyklu, jak i godny podziwu rejestr zmysłowych to znów
intelektualnych spostrzeżeń, służą Napierskiemu przede wszystkim do rzutowania na
historię, potwierdzania, kontemplowania własnych stanów:

w pokoju hotelowym tysiącznym i którymś
i młodość wspomniesz oraz to, co z niej zostało.
– nie, nie ukryje tego muzyka ni lustro,
ni palmy, ni złocenia, ni szept wodotrysku,
ani słowa wykrętne, te na wszystkich drogach
Europy rozwalonej zebrane kamyki:
bledniesz.

(Monachium)

Nie jest prawdą, iż kolejny tom – Ziemio, siostro daleka, przynosi dominację ten-
dencji romantycznych, symbolicznych i ekspresjonistycznych. Obok opisowego nurtu
quasi-sielanki, gdzie istotnie – jak w romantyzmie – przyroda służy ilustrowaniu sta-
nów uczuciowych (głównie samotności i niespełnienia), niezależnie od obecności
symboliczno-ekspresjonistycznej prozy Akwedukty wiosenne, znajdujemy utwory zbu-
dowane na demitologizacji: odę Prometeusz (będącą złożoną poetycką glosą opartą na
odtwarzaniu mechaniki i patosu lotu), Mitologię (nadającą ponury, złowieszczy
i śmiertelny wymiar postaciom Amora i Muz), wiersz Zenit i Nadir (zawierający pole-
mikę z ideałami klasycznej Harmonii jako pięknego kłamstwa, Wenus jako „zabójczej
prostoty” i Muzy jako zwiastunki harmonii piękna, miłości i śmierci):
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Oto zabójcza prostota, muzyka, która plwa, niesfałszowana,
nareszcie z wzniosłych ciał zlepiona Muza,
pod bielą psalmu niezaspokajalna
doskonałości żądza, śmierć przeźrocza.

Antymit Muzy, ukazanej jako bogini śmierci czy Harpia, występuje u Napierskiego
parokrotnie, uwznioślając jego pesymizm, np. w Portrecie poety: „Tam w fałdach pła-
skich Muza na tle blasku: wzrok bez powieki, odwrócony białkiem”.

Niewątpliwie najciekawszy jest jednak w tym tomie krótki cykl, podejmujący osa-
dzony głęboko w antyku temat miłości homoseksualnej. Chodzi o utwory Poemat kla-
syczny, Anteros, Do Gracjana, Do Piotra, wykorzystujące antyczny kostium. Pamię-
tajmy, iż już w tomie List do przyjaciela znajdowały się (nie tylko w tytule) takie ak-
centy osobiste. Podkreślmy, że Napierski idzie tu śladem poety, którego szczególnie
cenił – Stefana Georgego – słynnego m.in. z uwielbienia i uwiecznienia przedwcześnie
zmarłego przyjaciela Maksimina...

Dominantę tomu Elegie stanowią sprawy egzystencjalne i metafizyczne, różnorakie
odczucia przemijania oraz bliska perspektywa śmierci, która staje się także nadwarto-
ścią, obejmującą inne wartości, w tym klasyczną topikę, literaturę i sztukę. Dobrze
oddaje to fragment Elegii do róży, łączący klasyczną retorykę z katastroficzną profecją:

Lustro elegii, zamącone do dna,
Ryso rozpękła przez widzące blaski;
powierzchnio załamana! Śmierci płodna!
Harmonio niebios, nie znająca łaski!
Przebudź nas widną sekundą patrzenia,
Zanim Demeter czeluść uśpi chyża
I trwaj, o różo! aż do przebudzenia:
tak więdną bóstwa młode; zmierzch się zbliża.

Ostatni tom Napierskiego, pisany już u progu wojennej katastrofy i zdający się ją
przepowiadać, Chmura na czole, cechuje kontaminacja katastroficznych symboli, an-
tycznych mitów oraz klasycznych gatunków. W Dawnej idylli zatem „Muzyka z ję-
kiem ginie u ciemnego boru”. W Stancach:

Pióro bezbłędne i siwe gruzy
Na czarną rolę;
Baczymy pilnie: błagają Muzy,
Mija Apollo.

W Muzach „dary Wenus” są „nieczułe”, a tytułowe bohaterki zostają przedstawione
jako naznaczone stygmatem śmierci kultury, będącej też figurą losu współczesnych:

Członki zagładą ubielone,
I malowane ciężkim złotem.
Stopy ramiona utrącone,
palce kruszące się z stukotem;

W innych utworach tomu Chmura na czole te same Muzy stają się zwiastunami
ciemnej prawdy, wlewającymi w usta poety „Cynę śniadą, / Wywary drętwe, / grząskie
gusła”, zaś usta te „chlupią srebrem i zagładą” (*** [O, pozwól...]).

Nie pojawiają się więcej typowe dla postparnasistów nostalgiczne obrazy „żywych
ruin”. Tu wszystko już jest martwe. Poeta mity „zakuwa w ciemnym rymie”, żegna je
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i chowa w grób niepamięci. „Martwe czoło posągu” obleka „szary blask” (***
[W twoje szare powrócić, samotności, wody]).

Za ostatnie bolesne przesłanie, ostatni lament ułożony przez Napierskiego na progu
klęski europejskiego etosu oraz własnej śmierci, uznać można elegię o ironicznym
tytule Pastorale, kończącą się strofą demitologizującą jeden z najsłynniejszych topo-
sów horacjańskich:

Wiosło, czółno, ostrowy w niebieskawej śniedzi
I ruiny Cytery. Ktoś zagląda w karty.
Zdmuchnij wietrze nieczuły, anielski sąsiedzie,
Te smutne żarty.

Pesymizm Napierskiego, zwłaszcza ten dotyczący trwałości „europejskiego posa-
gu”, nasuwa skojarzenie z Nietzscheańską koncepcją „apollińskiego snu” jako pozoru-
-sztuczności, kryjącego wyższą prawdę „silnego pociągu dawniejszego Hellena do
pesymizmu, do mitu tragicznego, do obrazu wszystkiego, co na gruncie istnienia prze-
raźliwe, złe, zagadkowe, niszczące, fatalne”267. Byłby to więc klasycyzm tragiczny,
poddający się finalistycznej historii, ale może przez to właśnie autentyczny i wyzwa-
lający w czytelniku przekorną wiarę.

* * *

Appendix

Ważnym i osobistym na swój sposób dziełem Napierskiego było wydawane przez dwa
lata pismo „Ateneum”. Istnieje naturalna pokusa, by rzutować na recepcję jego zawar-
tości fakt zaliczania Napierskiego do neoklasycyzmu i mówić o tym piśmie jako kolej-
nej (obok „Museionu”) trybunie nurtu, zwłaszcza że nasza literatura w takie pisma nie
obfituje (już nazywanie „Lamusa” pismem klasycystów jest wątpliwe, por. część II,
rozdział 28 niniejszej książki).

Analiza zawartości roczników „Ateneum” pokazuje jednak przede wszystkim jego
daleko idący eklektyzm. Gdyby szukać dla niego wizytówki, można by mówić o pi-
śmie outsiderskim, ponadpokoleniowym czy ponadukładowym, na pewno wszakże nie
neoklasycznym. Pismo nie wystartowało też z żadnym artykułem wstępnym czy pro-
gramowym, który optowałby za tradycjonalizmem, normatywizmem czy choćby pro-
mocją klasyki. Ku klasycyzmowi zbliża je tylko swoisty akademizm, a także erudycjo-
nizm wielu prezentowanych materiałów.

Dobrze scharakteryzował „Ateneum” Tymon Terlecki:

W rezultacie „Ateneum” było pismem osobliwym: nierównym, dziwacznie zygzakowatym,
nie wyklarowanym, nie domówionym, ale jednocześnie niebywale odważnym. W epoce triumfu-
jącego felietonizmu miało odwagę powagi i nudy [...] niepochlebiania nikomu268.

Nieco inaczej – choć też „nie neoklasycznie” – postrzega „Ateneum” jego mono-
grafista, W.P. Szymański: to pismo nie eklektyczne, ale „pomyślane na dużą skalę”,
szeroko otwarte na europejską tradycję, ale i na młodych, na poetycką awangardę,

                                                
267 F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, dz.cyt., s. 20.
268 T. Terlecki, Stefan Napierski rozstrzelany przez Niemców w więzieniu w 1940 roku, w: S. Napierski,

Wiersze wybrane, dz.cyt., s. 305.
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w której redaktor zapewne upatrywał coś w rodzaju rydwanu bojowego (porównanie
Szymańskiego), mogącego bronić świata sztuki przed nieprzyjazną, „nabrzmiałą” rze-
czywistością. Bo ta rzeczywistość jest siłą zagrażającą tradycji, kulturze, przyszło-
ści269. Szymański charakteryzuje też Napierskiego jako twórcę i redaktora, który chciał
„rozbić mury polskiego partykularyzmu literackiego”, i ma rację, że jest to ważny rys
indywidualny tego twórcy, a także składnik jego neoklasycznych proeuropejskich dą-
żeń.

15. „TA UMKLIWA PRAWDA” (NEOKLASYCYZM ROMANA
KOŁONIECKIEGO)

Roman Kołoniecki270 przeważnie zaliczany bywa do drugiej generacji skamandrytów,
co zdaniem Tomasza Jodełki-Burzeckiego, badacza twórczości poety i autora najwięk-
szego dotąd jej wyboru271, było głównie pretekstem do wmówienia Kołonieckiemu
epigonizmu, wpisania go w schematy „wpływów i zależności”, a w rezultacie pomija-
nia i odsuwania pisarza w literacki niebyt. Jodełka-Burzecki wspomina o nieżyczliwym
stosunku krytyki do autora Kryształu młodości, ale też zwraca uwagę na nietypowość,
trudność recepcji jego twórczości. Zgadzając się z Jodełką-Burzeckim, sami stwier-
dzamy także zbytnie uproszczenie w mianowaniu Kołonieckiego neoklasykiem zdekla-
rowanym, konsekwentnym czy szczególnie reprezentatywnym dla takich tendencji
w XX wieku272.

Przesadne wydaje się zatem stanowisko Zawodzińskiego, który widział w Koło-
nieckim ucznia Wierzyńskiego i Staffa273. Poetyka autora Solo fletowego jest wyjątko-
wo zmienna, amorficzna, niedopracowana. Acz rację ma też Głowiński, twierdząc, iż
to jeden z bardziej reprezentatywnych w Dwudziestoleciu „poetów kultury”.

Kluczem do zrozumienia lirycznych poszukiwań Kołonieckiego wydaje się być je-
go atencja dla poezji intelektualnej i refleksyjnej. W tym względzie stara się on iść
drogą Paula Valéry’ego, neoklasyka, którego tłumaczył i któremu poświęcił swój naj-
słynniejszy chyba utwór Oda na cześć Pawła Valéry (SF). Zacytujemy go w całości

                                                
269 W.P. Szymański, Współczesność i maska, dz.cyt., s. 200–217.
270 Urodzony w 1906 roku w Warszawie, syn szewca, przez całe życie silnie związany z tym miastem.

Debiutował w „Skamandrze” (1925). Wspólnie z Lucjanem Szenwaldem założył grupę „My” (1925–1926),
należał też do grupy „Meteor”. Studiował prawo na UW, w 1930 roku przebywał na stypendium we Francji.
Redaktor „Drogi” (31–37) i „Pionu” (37–39). W czasie wojny osobisty sekretarz Iwaszkiewicza w Stawi-
sku. Po wojnie pracował w Polskim Radiu, także w kilku wydawnictwach. Zasłynął jako tłumacz literatury
francuskiej, m.in. Valéry’ego. Wydał tomy wierszy: Wschody i zachody (1927), Kosodrzewina (1930),
Kryształ młodości (1932), Solo fletowe (1934), Ballada o Piłsudskim (1935), Elegie zielonoświąteczne
(1946), Sen bez snów (1968), Ramię do ramienia (wybór, 1957), Powrót na Stare Miasto (1953), Dno
milczenia (1962). Zmarł w 1978 roku w Warszawie.

271 T. Jodełka-Burzecki, Od „Kryształu młodości” do „Dna milczenia”, w: R. Kołoniecki, Wiersze wy-
brane, wyb., wstęp, nota edytorska T. Jodełka-Burzecki, Warszawa 1987.

272 Jak podają np.: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1984, czy Słownik lite-
ratury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1995.

273 K.W. Zawodziński, Jubileusz Skamandra, „Przegląd Współczesny” 1932, nr 117.
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jako wyraz nie do końca wszakże zrealizowanej (i udatnej) immanentnej poetyki
autora:

ODA NA CZEŚĆ PAWŁA VALÉRY

Twa Muza złota
greckiej świątyni jasne wysławia marmury,
gdzie mądrym ładem rządzi zawiła prostota
Architektury.

W błogie ogrody
z irracjonalnych pustyń i z mistycznych lasów
wiódł cię Mistrz Leonardo w zapach wiatru młody
młodością czasów.

Prawdziwa łąka
otacza lśniący w gaju posąg Apollina,
po którym jak pieszczota cichy liść się błąka
bluszczu i wina.

W białej zasłonie
twój Apollo – jak kapłan, świadom prawd wieczystych –
prostą mową zamyka trudną kosmogonię
w liryczny dystych.

Czyste lazury
grot, kaskady w nich szklane, drzewa kryształowe,
tęcze łuków muzycznych i anielskie chóry
stwarzasz swym słowem.

Wiersze-obrzędy
bogów antycznych rzeźbią pogodne oblicza
w mórz ukojonej fali, gdy płynie tamtędy
myśl samotnicza.

Cień Sokratesa
słońc iskrzących się smugą zeszedł między wnuki;
każe wierzyć – znów żywy, boski mędrzec biesiad –
w liturgię sztuki.

Niech cię nauczy
skrytego w palimpsestach prawodawstwa światów!
Do ksiąg prawd wiecznych nie bierz wiarołomnych
kluczy od Eleatów.

Dzień twój zaświta,
Asklepiosowy kogut o zmroku zapieje...
W niepokoju daremnym kogo się zapytasz,
czy świat istnieje?

Duszne marzenie –
bladosrebrna Selene, gdy osnuwa ziemię
swą siecią wpółświecącą – nie czas na zwątpienie:
że księżyc snem jest...
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O nic nie pytaj!
Niby wieńcem laurowym ostatnim odkryciem
uwieńcz duszę, gdy prawda pieści cię odkryta:
życie jest życiem.

Niezmiernej władzy
berło drogi ci wszystkie wskaże i uprości;
po tropach ciszy trafisz, gdzie bogowie nadzy
milczą w światłości.

Valéry uosabia zdaniem Kołonieckiego wszystko, co zasługuje na miano poezji
głęboko zakorzenionej w tradycji (przez to niejako z góry charyzmatycznej), ale zara-
zem prezentującej partykularną mądrość tu i teraz oraz dalekowzroczność pozwalającą
zmagać się z wyzwaniami przyszłości (tak właśnie – niejako irracjonalnie i kapłańsko
– postrzegany był zresztą w Dwudziestoleciu ten twórca jednej z odmian neoklasycy-
zmu). Kołoniecki podkreśla apolliński rodowód mistrza, jego perfekcyjną znajomość
tradycji jako klucza do prawdy, łączenie głębokiej wręcz iluminacyjnej wiedzy oraz
absolutnej prostoty (jego Apollo „prostą mową zamyka trudną kosmogonię”). Zasko-
czeniem są w omawianej odzie pierwiastki demitologizacyjne. Podmiot ody ostrzega
oto mistrza przed zwątpieniem i irracjonalizmem, zejściem z raz obranej drogi (sieć
Selene), przed pochlebstwem (kogut Asklepiosa), przed logicznymi meandrami (klucze
od Eleatów), przed przeintelektualizowaniem poezji wreszcie (bo „życie jest życiem”).

Teresa Kostkiewiczowa nazywa utwór Kołonieckiego „ciekawym przykładem”
gatunku oraz „pochwałą «mądrego ładu»”274.

W wywiadzie dla Polskiej Agencji Telegraficznej (cytowanym przez Jodełkę-
-Burzeckiego275) Kołoniecki określa swą poezję jako połączenie tradycji z nowator-
stwem formalnym, epigonizmu z awangardą. Dowodem na taką postawę ma być zda-
niem samego autora tom Solo fletowe.

Najpełniej wszakże wyrażają kulturową i europejską świadomość poetycką Koło-
nieckiego jego postulaty zawarte w „szkicu publicystyczno-krytycznym” (jak brzmi
podtytuł) Społeczne zadania literatury276. Zawarł tam poeta program literatury utylitar-
nej, odpowiedzialnej za wychowanie społeczeństwa, jak i utrwalanie pozytywnego
mitu państwa. Zwracał uwagę na narastające zagrożenia dla sztuki słowa, jakie widział
we wpływach reportażu, publicystyki, bieżącej polityki (mit proletariatu, mit pacyfi-
styczny), a także mitu klerka. Kołoniecki wskazuje na trzy podstawowe pierwiastki
sztuki. To mitotwórstwo, aktualizm oraz osobowość artysty. Ta dość enigmatycznie
wyglądająca typizacja oddaje wszakże – paradoksalnie – eklektyczną postać liryki
samego autora. Obok utworów nawiązujących do normatywizmu gatunkowego (oda,
elegia), utrzymanych w wysokim (archaizującym nawet) stylu, podejmujących dialog
z kulturowym kodem śródziemnomorskim oraz mitami narodowymi, pojawiają się
teksty zaplątane w doraźną opisowość, rozwlekłe formalnie i myślowo, sentymentalne,
to znów owładnięte awangardową czy ekspresjonistyczną metaforyką. Miał generalnie
rację K.W. Zawodziński (skądinąd sympatyk neoklasycyzmu Kołonieckiego), gdy
pisał, nieco przesadnie charakteryzując poezję naszego autora poprzez analogie do
„romantycznego klasycyzmu” Wierzyńskiego: „Kołoniecki to «wylew liryczny»,

                                                
274 T. Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku, dz.cyt., s. 329.
275 T. Jodełka-Burzecki, Od „Kryształu młodości” do „Dna milczenia”, dz.cyt., s. 12–13.
276 R. Kołoniecki, Społeczne zadania literatury. Szkic publicystyczno-krytyczny, Warszawa 1934.



362

identyczne utwory, strofki, sznury pereł, ale «podejrzenie falsyfikatu», monotonia.
Wierzyński a Kołoniecki to renesans a barok. Gongoryzm”277. Trudno się z Zawodziń-
skim nie zgodzić – nawet te zobiektywizowane, bezosobowe utwory autora Kosodrze-
winy nużą objętością, nadmiarem paralelnych obrazów, apostrof, bliźniaczych epite-
tów, spiętrzonych strof.

W najlepszych swych realizacjach autorski neoklasycyzm Kołonieckiego zbudowa-
ny jest na dwóch fundamentach. Po pierwsze, jest to odwoływanie się do różnych
aspektów kodu kulturowego jako nośnika tradycji dającej głębszą wiedzę o współcze-
sności oraz poczucie kulturowej jedności tak z minionymi wiekami, jak i ze słynnymi
przodkami (Kołoniecki godzi tu zainteresowania mitami śródziemnomorskimi z remi-
tologizacją wątków narodowej historii i kultury w duchu klasycyzmu narodowego). Po
drugie, wykazuje nasz autor przywiązanie do normatywizmu gatunkowego, sięgając po
klasycystyczne gatunki nie tylko powierzchownie (tytuł, strofika, hiperbolizacja), ale
starając się – z różnym skutkiem – aktualizować ich historyczny język, attycyzm, reto-
ryczność.

To, czym jest dla niego neoklasycyzm, wyłożył Kołoniecki dobitnie i bardzo po
Eliotowsku w części drugiej cytowanej już tu rozprawy:

Zanim dzięki mrówczej, systematycznej pracy wszystkich pisarzy literatura wykuje trwałą
syntezę współczesności, musi często zachodzić w zwaliska minionych wieków, szukać w nich
przestróg i wskazówek, upraszczających ścieżki nieznanego jutra [...]. Żaden mit, których tacy je-
steśmy dziś głodni, nie narodzi się bez rodziców.

I dalej:

[poeta – AK] niechaj spogląda w przeszłość w tym celu, by móc odgadnąć przyszłość, gdyż
przede wszystkim na niej winno mu zależeć278.

Czy sam Kołoniecki skutecznie zrealizował w swej poezji te cele? Przyjrzyjmy się
poszczególnym tomom autora.

Debiutanckie Wschody i zachody otwierała... Romantyczność, będąca wszakże
oskarżeniem tradycji Świtezi i Świętej Trójcy o bezpowrotne napiętnowanie pokoleń
„stygmatem śmierci” i chorą dumą. Ta struna, zdaniem poety, „pękła” już, a „echo
w pustce zostało”. Co proponuje poeta na jej miejsce? Czy to nowy klasycyzm? „Nie
wiem, nie wiem, skąd jestem – kim jestem” – odpowiada w kolejnym wierszu (bez
tytułu) i przez większą część tomu tkwi w dość jałowych poszukiwaniach, stanowią-
cych połączenie dekadenckiej liryki osobistej z symbolizmem w duchu Verlaine’a
i ekspresjonistycznymi echami niedawnej wojny.

Pustynia kościotrupów – rozgorzałe bezdno
wichrzy się manowcami lodowych upiorów,
rozproszonych w wieczności świetlistością gwiezdną,
refleksami ogromnych, ślepych reflektorów

(Astronomia)

– oto dobry przykład dykcji, jaką posługuje się początkowo poeta.
Rywalizuje ona jednakże z opisowo-refleksyjną liryką pejzażu, będącego dość ba-

nalnym symbolem stanów uczuciowych. Dwa zaledwie wiersze, utrzymane w parnasi-

                                                
277 K.W. Zawodziński, O kilku poetach, „Przegląd Współczesny” 1931, nr 116.
278 R. Kołoniecki, Społeczne zadania literatury, dz.cyt., s. 55.
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stowskiej stylistyce: Odrodzenie oraz Zatopiona Wenecja, zwiastują drogę ku klasycy-
zmowi kodu kulturowego jako odpowiedzi na dręczące podmiot niepokoje. Prawdziwą
wszakże zapowiedzią wszystkiego, co dobre i złe w liryce Kołonieckiego, jest tytułowy
poemat Wschody i zachody: klasyczna trzynastozgłoskowa kwartyna, nużąca rozlew-
nością treści, od wątku miłosnego, przez afirmację życia, wspomnienia z dzieciństwa,
apologię Mazowsza i Polski, aż po wątek pacyfistycznej nadziei na przyszłość. Z na-
szego punktu widzenia na uwagę zasługuje tu dalsze doskonalenie górnego stylu i roz-
ległej, nizanej składni, a zwłaszcza oryginalna część II – glosa do mitu czarnoleskiej
lipy.

Opublikowana w 1930 roku Kosodrzewina przynosi same regularne kwartyny po-
święcone nastrojowo-pejzażowo-miłosnej tematyce. Natomiast wydany w 1932 roku
obszerny zbiór Kryształ młodości jest już wyraźniejszym rozwinięciem neoklasycz-
nych tendencji. I tak, kolejną reinterpretację poetycką otrzymuje czarnoleski mit Ur-
szuli Kochanowskiej (Ballada o domu lutnisty, napisana notabene skomplikowaną
siedmiowersową strofą ababccc). Ciekawą kontynuacją mitu czarnoleskiego jest też
Nad książką Staffa, gdzie autor Wysokich drzew jest idealizowany jako mistrz harmonii
i spokoju, ukazany zarazem jako godny następca Kochanowskiego. Pojawia się też
patetyczna Inwokacja kierowana do Ojczyzny-Polski, będąca niejako rozwinięciem
i wzmocnieniem wątków ze Wschodu i Zachodu; hiperbolizacji i uniwersalizacji pa-
triotycznego etosu, pokazaniu jego niezłomności i harmonii służą tu klasyczne mity
Orestesa, Iliady, porządku doryckiego oraz rodzimego Czarnolasu:

Czas palmom trysnąć w niebo przez harfiane smugi:
nad tobą gniew z toporem stanął jak Orestes
[...]
– To ty, Polsko – Iliado nasza – wierna rzeko –
dwukolorowa strofo, co – jak skrzydła – poemat rozwiniesz!

Wiatr – to wiersz: wschód z zachodem zrymował ochoczo –
serce rytm już skanduje, rytm jak słupy doryckie.
Ojczyzno, pieśni dla głodnych! A znużonym oczom –
złotogóry, czarnolasy epickie

(Inwokacja)

Cytowana Inwokacja jest wstępem do kolejnych dwu wierszy: O Prusie oraz Trzy
Polski (utwór o Żeromskim). Stanowią one (wraz z wcześniej powstałym Nad książką
Staffa) zaczątek kontynuowanego w innych tomach cyklu, który moglibyśmy nazwać
„wierszami o...” – to elegie bądź ody poświęcone postaciom-wzorom z narodowego
Panteonu. Wierszami tymi Kołoniecki realizuje swoje (i zarazem klasycystyczne) prze-
świadczenie o społeczno-edukacyjnych funkcjach literatury i sztuki. Kolejne utwory
owego cyklu, zatytułowanego po latach In memoriam, to *** (Kto jak krzyż... [O Lie-
bercie]), Z daleka pamięci (o Mieczysławie Szczuce279), Dzień muzyki (o Konradzie
Wieniawskim), Do Karola Irzykowskiego, Gra w zielone (pamięci Leśmiana), Rozmo-
wa z profesorem (pamięci Wacława Borowego). Utwory te – przy całej czytelności,
rzeczowości swojego przesłania – rażą właśnie tym, co jest w nich „nadmiernie” klasy-
                                                

279 Szczuka był artystą awangardowym i lewicowym. Poświęcenie mu elegii przez opowiadającego się
jednak za klasycyzmem i tradycją poetę jest znakomitym przykładem polimorficzności zainteresowań czy
nawet niekonsekwencji ideowo-artystycznej Kołonieckiego. Analogicznych wątpliwości dostarcza Śmierć
Jauresa (utwór o zamordowanym przez nacjonalistów francuskim socjaliście).
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cystyczne: retoryczną rozwlekłością, nadmiarem górności, patetycznymi apostrofami,
a nawet alegoriami. Na przykład:

– Gasną barwy nietrwałe, ucichają pieśni,
Czerstwiejąc w księgi – w czcionek sady ołowiane.
Na lodowcach mądrości żaden sen się nie śni...
Daremnie martwe pięści biją w martwą ścianę!
– Módl się, by każda księga była ci jak tarcza
Przeciw czarom zwodniczym, co szturmują z dala:
Sztuka krzyżem obarcza
I od krzyża wyzwala.

(Rozmowa z profesorem)

W tomie Kryształ młodości pojawiają się też utwory: Kastalskie źródło, Na bulwa-
rach w Nicei, Na zamku papieży w Awinionie, będące typowymi „pocztówkami lirycz-
nymi z podróży” – efektem postparnasistowskiego kontemplowania tego, co nazwali-
śmy „posagiem Europy”.

Tomy Solo fletowe oraz Elegie zielonoświąteczne uznać można za najbardziej neo-
klasyczne książki Kołonieckiego. Pierwsza przynosi cytowaną już tu Odę na cześć
Pawła Valéry, a także kolejne”wiersze o...”: elegie Ostatnia podróż Conrada oraz
Śmierć Jauresa. Znajdujemy tu zdefiniowane już przez nas wyżej ostentacyjne nawią-
zania stylistyczne do klasycyzmu postanisławowskiego, np.:

Wtedy sroga, w opończy czarnej Muza dziejów,
kiedyś jeszcze oddychał Tygrysie pokoju
wyprawiła na ziemi krwawą ucztę swoją.

(Śmierć Jauresa)

Do cyklu „wierszy o...” należy też dopisać wiersz-maskę Bogusławski z tomu Wier-
sze różne, będący rejestrem patriotycznych zasług oświeceniowego dramaturga.

W Solo fletowym znalazło się najznakomitsze chyba nawiązanie Kołonieckiego do
antyku: wiersz-maska, utrzymany w tonie elegii – Do Antinousa. Poeta dokonał szero-
kiego ponowienia historyczno-artystycznego mitu młodzieńca ubóstwionego przez
cesarza Hadriana i unieśmiertelnionego przez artystów. Typową dla Kołonieckiego
rozwlekłość ujęcia tematu rekompensuje tu doskonałe wyważenie górności i prostoty
języka (ogólnego i współczesnego tym razem, pozbawionego archaizacji), precyzja
i klarowność niewymuszonej i nie tak patetycznej, jak to lubi autor, metaforyki. Koło-
niecki zarzucił też tu swoje przywiązanie do wersyfikacyjnych rygorów (jest to wiersz
nieregularny, ułożony w strofoidy), co wyszło utworowi na dobre. Imponuje także
psychologiczna konstrukcja postaci cesarza, budząca przekonanie co do jej mimety-
zmu. Zacytujmy na dowód zakończenie utworu:

Rozkazałem żelaznym żołnierzom
odrutować traktami wszerz i wzdłuż
ziemię – prochów twych glinianą urnę.
W śpiesznych marszach z wojskiem zewsząd do mnie
czaszki świątyń twych kły kolumn szczerzą,
a u każdej drogi jest ich tyle,
ile serc rzymski miecz ukoił,
ile miłość naniza chwil,
ciężkich pereł, na pajęczą nić.
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Sam bóg, wieczność zakląłeś w mej zbroi,
lecz dziś – wiesz – i bogowie nie chcą żyć.

Można rzec, iż Do Antinousa antycypuje najlepsze, napisane kilkadziesiąt lat póź-
niej wiersze-maski Herberta.

Tom Elegie zielonoświąteczne jest refleksem przeżyć wojny i okupacji. Klasyczny
gatunek i klasycystyczne inkrustacje stają się nośnikiem subiektywno-refleksyjnego,
odrealnionego oglądu rzeczywistości. Mają, mimo wszystko, przydać bolesnej refleksji
wymiar ogólniejszy, ułatwić choćby częściową racjonalizację czasu Apokalipsy:

A gdyby tak z uległej soczystej łodygi
Nie te harmonie, śpiące w bukolikach,
Wyssać – ale chropawy, jak turkot kwadrygi,
Chrzęst rozprutej tryremy, kiedy w pianach znika?

(Elegia III)

Wisła staje się teraz u Kołonieckiego Letą (Do mojej rzeki), a Warszawa Troją
(Płacz Hekuby, utrzymany notabene w konwencji liryki maski). W odróżnieniu od np.
Miłosza, Kołoniecki nie znajduje w klasycznym dziedzictwie ocalenia. Aktualizacja
(w sytuacji okupowanej Polski) mitu Wysp Szczęśliwych kończy się ostatecznie desa-
kralizacją:

Dotknąłem brzegu,
Zanim mnie przeszył rafą z bursztynu
Próg urojonych szczęśliwych wysp

(Wyspy szczęśliwe)

Okres powojenny oznacza ostateczne przejście Kołonieckiego na wiersz nieregu-
larny, postawangardowy. Dominantą gatunkową staje się jednakże liryka opisowa,
która jak kontrapunkt pojawiała się w całej twórczości poety (por. Stary dom z Krysz-
tału młodości, cała Kosodrzewina, Droga z Solo fletowego), a jej opus magnum to
zbiór Powrót na Stare Miasto, wyraz patriotyzmu mikro i makro zarazem, daleki ukłon
w stronę klasycznego mimetyzmu poetyckiej epiki.

Dno milczenia, ostatni tom skomponowany za życia poety, jest ostatecznym poże-
gnaniem z wysokim tonem, klasycystyczną retoryką, regularną składnią i interpunkcją,
strofiką i rymem. To zwycięstwo awangardy, dla której sympatię poeta deklarował
wiele lat temu. Ale z tym zwycięstwem antynormatywizmu i poetyckiej odśrodkowości
wraca jak bumerang klasycyzm intelektu, sprzymierzony teraz z awangardową po-
wściągliwością uczuć, logiką matematycznego równania towarzyszącą snuciu refleksji.

Dno milczenia nie jest jednak tomem artystycznie udanym. W nowym kostiumie
Kołoniecki nadal pozostał poetą nie znającym powściągliwości słowa. Po odrzuceniu
regularnej i złożonej składni uległ nadmiernie asocjacyjności, dygresyjności (owo „ku-
szenie labiryntów” – jak mówi), jukstapozycji i paralelizmowi wiersza awangardowe-
go. A jednak – co godne podziwu – w sferze idei pozostał zwolennikiem klasycznego
porządku i logicznej prostoty jako wspólnego mianownika jego nie zawsze czytelnych
poszukiwań:

Wyłaniam się w obszernym i coraz to innym szczęściu
Wciąż od nowa kodyfikowanym
W ciszy rozkładanej na czynniki pierwsze
Zawsze i wszędzie
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W elementarnym zachwycie
Któremu nie potrzeba żadnego z organów zmysłów

Jest on równaniem głębi
Wzorem matematycznym
[...]
Ta umkliwa prawda
Wyrywa się ku swojej anonimowej całości

(Nic więcej)

Między patetyczną Odą na cześć Pawła Valéry a wyżej cytowanym wierszem roz-
ciąga się obszar poetyckich zmagań Kołonieckiego z poezją jako prawdą ogólną
i prawdą prywatnej egzystencji. Zmagań nie zawsze wieńczonych sukcesem, ale po-
twierdzających słuszność obranego kierunku. Neoklasycyzm Romana Kołonieckiego
jest nostalgią obiektywizmu prawdy w sztuce, obiektywizmu budowanego na porządku
intelektualnym oraz związku z tradycją, ze szczególnym uwzględnieniem narodowej
topiki i historii.

16. NEOKLASYK MAZOWIECKI (PAWEŁ HERTZ)

Debiutujący w 1934 roku w „Wiadomościach Literackich” Paweł Hertz280 zaliczany
bywał zwykle do drugiego pokolenia Skamandrytów (bądź do postskamandrytów).
Reprezentował – zwłaszcza zdaniem Zawodzińskiego i Kwiatkowskiego – klasycyzm
stylizacyjny, podobnie jak Kołoniecki, Karpiński czy Napierski (por. część II). Ale
nawet zwolennik i po trosze kodyfikator klasycyzmu skamandryckiego – Kwiatkowski
– z pewnymi zastrzeżeniami pisze o autorze Nocnej muzyki i Szarfy ciemności: to po-
ezja patetyczna, koturnowa, marmurowa...281. Jeszcze gorszego zdania byli wcześniej
Fryde i Fik (por. część II). Istotnie, Hertz pisze z początku tak jak postparnasistowscy
debiutanci lat dwudziestych – Iwaszkiewicz, Słonimski, czy wcześniej Mieczysławski,
Kościelski, prześcigając ich nawet czasem estetyzmem, zimnym pięknem i sterylną
pustką. Wydaje się, że te wiersze powstały nie u progu II wojny światowej, ale na dłu-
go przed I wojną, gdy w modzie była twórczość Teofila Gautier i Jose Marii de Here-
dii. Trafnie ujął to Karol Wiktor Zawodziński w recenzji z Nocnej muzyki, pisząc, iż
mamy tu do czynienia z poezją „jakby umyślnie wydestylowaną z powszedniości,
skondensowaną pod względem wzniosłości i patosu”282 (piękny wyjątek stanowi Do
Safony, gdzie poeta ma w swym warsztacie... „Maszynę do pisania i lutnię zarazem”).
                                                

280 Urodził się w 1918 roku w Warszawie. W latach 1935–1937 podróżował po Austrii i Włoszech.
W latach 1937–1939 przebywał w Paryżu, a po klęsce Polski w 1939 roku – na terenie ZSRR; działał
w Związku Patriotów Polskich. W 1944 roku powrócił do Polski. Redaktor „Kuźnicy”, PIW-u, działacz
ZLP i PEN Clubu, tłumacz literatury francuskiej i rosyjskiej. Poeta, eseista, krytyk, edytor. Zmarł w roku
2002. Wydał tomy poezji: Nocna muzyka (1935), Szarfa ciemności (1937), Dwie podróże (1946), Małe ody
i treny (1949), Nowy lirnik mazowiecki, Pieśni z rynku (1957) oraz wybory: Wiersze wybrane (1955),
Śpiewnik podróżny i domowy (1969), Poezje (1983), Poezje wybrane (1992).

281 J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, dz.cyt., s. 169.
282 K.W. Zawodziński, Poezja Pawła Hertza, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 18, przedr. w: tegoż,

Wśród poetów, Kraków 1964, s. 370–372. Z innych omówień por. zwłaszcza: W.P. Szymański, Rozmowa



367

W kunsztownych sonetach i kwartynach wyraża Hertz tęsknotę za dawnym perfek-
cjonizmem, chyli czoło przed mistrzami.

Urodzony za późno, umierasz za wcześnie,
Zbyt nikły dla aniołów, zbyt pyszny dla ludzi.
Dłoń twoja niespokojna daremnie się trudzi
Uderzyć w złote struny, które widzisz we śnie.

(Ciężka lira)

– mówi do siebie podmiot wiersza Hertza i jego skromność jest w pełni nieuzasadnio-
na. W kolejnych utworach osiąga tę marmurową perfekcję; chowa się w znanej rekwi-
zytorni toposów i konwencjonalnej przyrody: lutnia, marmury, Orfeusz, chóry rzezań-
ców, ruiny greckie, strzaskane schody do ogrodów, urny, cyprysy, lazury, purpury.

Do najlepszych utworów młodego Hertza należy niewątpliwie Na posąg grecki –
wyraz parnasistowskiej tęsknoty za pięknem świata helleńskiego, metaforyzowanym
jako „piękny sen” o „żywych martwych” ruinach, pozwalający z dystansem patrzeć na
postępy historii:

O sen oparty, jak o kolumnę
Kruchą, zwietrzałą,
Strzaskany posąg, pęknięta urna –
Oto twe ciało!

Z uśmiechem patrzysz, jak mija wszystko
I z falą płynie.
I wiesz, że jedno tli się ognisko
W wielkiej ruinie.

Nas rzeczy wszelkie, zioła, zwierzęta,
Czasy uniosą.
Zostanie tylko z torsem pękniętym
Radosny posąg.

(Na posąg grecki)

Na podobnie postparnasistowski imperatyw natrafiamy w Zaproszeniu do podróży:

Marmur bierz biały: żywy będzie posąg,
Chociaż źrenice puste, tors bez ruchu.

Grecja jest w rysach tych, Rzym w fałdach ubioru.
Nieruchomy, przecież żywym gada głosem.

Dokonuje też nasz poeta bezpośrednich nawiązań do mitów świata grecko-
-rzymskiego, przede wszystkim w celu szukania uogólnień dla stanu swego ducha bądź
środków uwznioślających powszedniość:

                                                
z Pawłem Hertzem, „Tygodnik Powszechny” 1964, nr 49, przedr. w: tegoż, Rozmowy z pisarzami, Kraków
1981; M. Głowiński, Od klasycyzmu do prostoty, „Życie Literackie” 1955, nr 35; J. Kwiatkowski, O poezji
Pawła Hertza, „Życie Literackie” 1957, nr 28; R. Matuszewski, O wierszach Pawła Hertza, „Nowa Kultu-
ra” 1957, nr 24; R. Przybylski, Na Parnasie i w Arkadii, „Życie Literackie” 1958, nr 39; R. Matuszewski,
I znajdziesz wzór tej zwrotki u wygnańca w piosenniku..., „Twórczość” 1970, nr 12, przedr. pt.: Piosenki na
swojską nutę, w: tegoż, Z bliska, Kraków 1981; J. Pieszczachowicz, Marmury i popioły, „Życie Literackie”
1970, nr 17, przedr. w: tegoż, Pegaz na rozdrożu, Łódź 1991.
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W kraj lat dziecinnych wracam, gdzie rzeka domowa
Zmywa letejską falą pokrywę grobowca
I czeka pusty ogród smutnego wędrowca.

(Elegia na mowę ojczystą)

Albo:

Zostałem niemy jak biust senatora.
Rzymskich mi rysów brak i ślepych źrenic.
Powiedz, córko dozorcy, czy ty jesteś Kora
I czy matka pozwoli spleść ci dla mnie wieniec?

(Koń trojański)

Podobnie w Owidiuszu wygnanym podmiot – czując się samotnie „zbudzony pośród
Scytów” – prosi legendarnego pieśniarza o radę (por. także Pokolenie).

Najlepszą chyba demitologizacją w wykonaniu Hertza jest Strój Dedala, gdzie po-
eta buduje ciekawą glosę do mitu – refleksję na temat tytułowych „strojów” – rozgry-
wając dosłowne i przenośne konotacje słowa: strój jako zwykły bogaty ubiór, strój jako
skrzydła ptaka skonstruowane przez wynalazcę, strój jako sława pośmiertna (marmur),
wreszcie strój, w jaki natura przebiera świat (mgieł szale, obłok futra). Znajdujemy też
w tomikach patetyczno-elegijne ponowienia mitów biblijnych: Sen Jakuba, Niebo So-
domy.

Ważnym składnikiem parnasistowskiej wizji świata jako tęsknoty za koturnowym
pięknem („dziś” pielgrzymujące ku helleńskiemu „wczoraj”) są liczne w pierwszych
tomach Hertza wiersze o proweniencji sielanki, ale skłaniające się ku refleksyjnej ele-
gii o przemijaniu, miłości, rozstaniu (Noc wczesną jesienią, Nurt, Lutnia, Włosy siwe,
Wiedza, Tristan, Rue Servandoni). Przykładem stylistyki tego nurtu jest nastrojowy
Ogród Księcia (pierwotnie wiersz bez tytułu):

Idę już do snu, a dzieci w ogrodzie
Księcia, co umarł przed dawnymi laty,
Śpią, jak pasterze znużeni przy trzodzie,
Spowite w kwiaty.

Na nic już nie czekam. Minęło południe,
Jak tyle innych mijało i minie.
I tylko słucham, jak szeleszczą studnie
W chłodnej gęstwinie.

Znajdujemy wszakże i utwory, gdzie melancholijno-refleksyjny ton przemienia się:
do głosu dochodzą oto ciemne, katastroficzno-profetyczne tony, najbardziej przypomi-
nające dykcję Miłosza z Trzech zim. Chodzi zwłaszcza o Szarfę ciemności, Pokolenie
i Czasy, gdzie mamy do czynienia z żegnaniem się poety z „zachodnią stroną”, „pałacu
ruinami, stawem, niebem zielonym”, bo oto „czasy się wypełniły”:

Ogromne zmarłe miasta jak greckie świątynie,
Okręty zatopione wypłyną na morza.
I wszystkie rzeczy żywe, i czas, co trwa, zginie,
Pod nocy jasnym skrzydłem błądzić będzie zorza.
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Jeszcze groźniej, apokaliptycznie, brzmi przepowiednia wpisana w Szarfę ciemności:

Nie będzie zimy, wiosny, jesieni i lata,
Zmieszane pory roku jak cztery kaskady
Spadną na pustą ziemię. Zła Nike skrzydlata
Bystrym okiem strzec będzie poświęconej szpady.
Skradając się po czarnych stopniach roztrzaskanych
Do ogrodów, gdzie gniewni spadli aniołowie
Karmią martwe zwierzęta, pochylając dzbany
Nad otwarte gardziele, nad śmiertelność powiek,
Ujrzałem, jak się wszystkie podniosły zasłony:
Za pustym widnokręgiem zrujnowany przepych,
Z czterech stron świata koń twój cwałuje spieniony,
Tłum biegnących ku niebu wiedzie anioł ślepy.

Warto podkreślić widoczne w tym fragmencie doskonałe połączenie biblijnej styli-
zacji z prostotą i precyzją współczesnego w gruncie rzeczy języka, a także ciekawą
kontaminację mitów: siły Armagedonu prezentowane są zarówno przez anioły, konie
apokalipsy, jak i Niki.

Istotną część twórczości przedwojennej Pawła Hertza stanowią reminiscencje jego
podróży na Zachód i Południe Europy. To znany nam szlak parnasistowskiego piel-
grzymowania, ale i romantycznej podróży.

Czego spodziewa się poeta po swojej wyprawie? Wydaje się, że kluczem do odpo-
wiedzi są Zaproszenie do podróży oraz Powrót z Sycylii. W pierwszym wierszu czytamy:

Marmur bierz biały: żywy będzie posąg,
Chociaż źrenice puste, tors bez ruchu.
Grecja jest w rysach tych, Rzym w fałdach ubioru.
Nieruchomy, przecież żywym gada głosem.

A zatem nostalgia dotyczy fenomenu wieczności Śródziemnomorza zapisanej
w martwych posągach – dobrze znany i eksploatowany topos parnasistowski „żywych
ruin”. W innym wierszu (bez tytułu) myśl ta zostaje uzupełniona pochwałą kulturowej
spójni: „Klucz pieśni gdzież jest, jeżeli nie w tobie, / Pastuszku włoski w kapeluszu
greckim”.

Dodatkowa odpowiedź pada jeszcze w Powrocie z Sycylii: „Obojętności pragnąć”.
Zaś wiersz zamyka strofa:

I patrzeć, jak wietrzeją żółte Syrakuzy,
Jak piaski różowieją w pustym Agrygencie.
I płynąć bez miłości, bez snu i bez muzy
Na kartagińskim okręcie.

(Powrót na Sycylię)

A zatem osiągnąć klasyczny spokój, stoicki dystans, zdolność oglądania siebie
i świata w możliwie szerokiej perspektywie – oto wymiar etyczno-moralny klasycy-
zmu, marzący się poecie.

Tyle że inne utwory Hertza z podróży różnią się od „pocztówek”, „kartek bedekera”
czy typowych „reportaży” oferowanych przez wielu poetów związanych z neoklasycy-
zmem. A są to m.in. Na szczątki nawy greckiej w Syrakuzach, *** (Białe śniegi po-
ścieli w Rzymie), *** (Taras i wzniosłe Skaligerów schody...), Powrót z Sycylii, ***
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(Pod Paryżem zbudzeni z ogromnego snu...), *** (Samotny spacer. Noc bez dna),
Nocleg, Rue Servandoni, Karta win, Proust, Baedeker, Wino reńskie. Co jest zaskocze-
niem w kontekście parnasistowskiej, jak się zwykło sądzić, poezji Hertza, to fakt, iż
reminiscencje dotyczące europeizmu, wieczności sztuki czy opisy dzieł i ruin trafiają
się bardzo rzadko; górę bierze ton osobistego pamiętnika, właściwy romantykom
(można tu nawet mówić o pewnych analogiach do Elegii rzymskich Goethego). Poeta
wspomina więc ujrzaną w hotelu dziewczynę, biel rzymskiej pościeli, sny, „miłość
płochą”, acz czyni też aluzje do „męczeńskich stygmatów” (polska historia). Rzym
nazwany zostaje miastem „pieśni i trosk”, a nie miastem ruin i świątyń. Także Paryż to
w osobistej marszrucie poety bynajmniej nie stolica wiecznej sztuki:

Z Montmartru, na przekór odom,
Uciekam i plączę kroki.

(Karta win)

Kontakt z pomnikami tradycji ma charakter tyleż osobisty, przypadkowy, co kon-
frontacyjny283, jak w Noclegu:

A tu na wschodzie groza. Tu padają deszcze,
Planetę po planecie gasi ranna pora [...]
Już przez znajome ziemie przebiegam rękami
Po ciele obnażonym i dotykam blizny.
Nie mam krajów rodzinnych. Paryż jest za nami.
Wyobrażając miłość, porzucam ojczyznę.

W tym miejscu czujemy się w obowiązku zacytować „proroczą” diagnozę, jaką,
niejako mimochodem, wystawił poezji Hertza w 1936 roku Zawodziński: „patos uro-
mantycznionego aleksandrynizmu”284. Kolejne lata będą czasem nasilania się w liryce
Hertza właśnie pierwiastka romantycznego nakładanego na klasycystyczny normaty-
wizm.

Wojna stanowiła bolesne wyzwanie dla klasycyzmu Hertza; jest on wszelako jed-
nym z nielicznych poetów (jak Staff), który oparł się aktom rozdzierania szat i łamania
liry. Odpowiedzią na „epokę pieców” są Małe ody, tom, w którym już na początku
podmiot zwraca się do Boga czy Demiurga z prośbą:

Pozwól mi końce wierszy gładzić,
Znajdować ludzką rzecz w cezurze,
Nie mogę tego świata zdradzić,
Bo tylko jemu wierszem służę.

Podobnie jak Miłosz w tomie Ocalenie, Hertz widzi w ciągłości wypełniania swych
obowiązków przez poetę dowód na pewne zwycięstwo dobra i piękna. Kończy więc tę
Odę (I) strofą pełną optymizmu:

Przetrwają sądu dzień i kary,
Czułości czas i czas nieczuły,
Gładzonych wierszy ludzkie miary
I horacjańskich strof reguły.

                                                
283 Na temat różnych: modernistycznych, parnasistowskich, romantycznych, narodowych aspektów po-

dróży por. H. Zaworskiej, Sztuka podróżowania, dz.cyt., rozdz.: Homo Irrequietus.
284 K.W. Zawodziński, Poezja Pawła Hertza, dz.cyt.
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Ta nadrzędna myśl wraca w kolejnych utworach cyklu szeregiem usprawiedliwień,
wyjaśnień, np.: „bardziej kształt zastygły cenię / Niż głos, który by śpiewał gniewnie”
(III). Znajdujemy też optymistyczno-utopijne prognozy: „zginie nieład planety, umrze
drzewo i kwiat / Dla aluminium, stali i kamieni” (XII). Bowiem generalnym adresatem
cyklu (nie wymienionym w tytule) jest Ziemia, która otrząśnie się z tego, co człowiek
napsuł. Zgodnie z założeniami poezji klasycystycznej Hertz parokrotnie używa
w swych odach odwołań do mitu, by dramatowi XX wieku nadać wymiar ogólny
i patetyczny. I tak ziemia wojenna zostaje porównana do Taurydy, Chersonesu, Troi,
upadłego Rzymu, najeźdźcy – do Greków (użyty cytat z Wergiliusza: Timeo Dana-
os...), barbarzyńców; „strażnik [zapewne obozowy – AK] jak Endymion  / Śpi na wie-
życzce”.

Małe ody już swym tytułem sugerują inowacyjną kontynuację stylu gatunku. Nie
jest to imitacja: poeta używa zresztą w cyklu innych jeszcze gatunków (sonet, epigra-
mat), podniosłość jest ograniczana, panuje współczesny język ogólny, brakuje poety-
zmów, archaizmów285; chodzi natomiast o manifestację postawy wobec świata. Trafnie
pisze o tym Teresa Kostkiewiczowa: „Jego cykl Małe ody [...] zawiera wiersze pro-
gramowo deklarujące przywiązanie do sztuki słowa, która docieka postaw trudnego
ładu świata w «niełatwym stuleciu»”286.

Kolejny etap ewolucji poezji Hertza wiąże się z okresem socrealizmu; pisarz stał się
bowiem jednym z jego teoretycznych zwolenników (działalność w „Kuźnicy”). Pró-
buje więc autor Małych ód odpowiadać na wyzwanie współczesności, wsłuchać się
w rytm dziejów, otworzyć poezję na tematykę narodową, także w wymiarze klasowym
(motyw „biedy” i rewanżu za nią), ale możliwie ogólnym, by nie zatracić głównych
wyróżników swej poezji. Dało to w rezultacie dość dziwny amalgamat. W Trenach
tłumaczy więc podmiot Menalkowi, że nieraz już jedną epokę wypierała druga, ale
sztuka i tak była od nich obu dłuższa, a więc:

Cierpliwie znośmy dzisiaj nasze drobne biedy
Skandując mądre rytmy horacjańskiej ody
Lub zwiedzając Delila wysokie ogrody

(*** [Tak niewiele zostało...])

Obok ulubionej klasycznej topiki pojawiają się odtąd u Hertza znaki nowej mitolo-
gii i „nowej Harmonii”: Ob, Jenisej, Wołga, Syberia, żołnierz śpiewający piosenkę
z Odessy; podmiot mruga wymownie do historyzmu, odżegnuje się od akademickiego
dystansu:

Nie ma już dzisiaj Rzymu, ale wieża wojnę
Przetrwała. Lecz nie wolno nam mieszkać w tej wieży.

(*** [Pozwól mi...])

Nowi mecenasi mieli zapewne zrozumieć w tym momencie, że poeta opuści wieżę
z kości słoniowej (wieżę europeizmu i estetyzmu). Ale dobrze się nadal mają u niego
i tamte stare inkrustacje: Rzym, Cytera, Aurora, Tacyt – wieża właściwie się więc
ostała.

                                                
285 Ciekawy wyjątek stanowi archaiczny termin „strofa gładzona” – „głaskanymi” nazywał swe kunsz-

towne wiersze Daniel Naborowski.
286 T. Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku, dz.cyt., s. 348.
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Są też jednak wiersze, które dziś czytane wywołują co najmniej zażenowanie. Tak
jest z lirykiem Do niecierpliwego, najciekawszym chyba przejawem Nowej Harmonii
budowanej na fundamencie klasycznym. Po długim tłumaczeniu się, iż ciągle jeszcze
potrafi tylko oddychać kurzem bibliotek, poeta kończy oto deklaracją ideową:

Piękności świata. Kiedy dziś je widzę,
Dzisiaj wraz z tobą gotów jestem bić się
W Hiszpanii, Grecji; wszędzie tam, gdzie jeszcze
Nie słychać harmonijki na ulicach miast.

Cóż, i nie usłyszeliśmy tej harmonijki tam, ale mieliśmy ją tu! Dlatego zapewne
Hertz publikuje w 1951 roku Nowego lirnika mazowieckiego. Koncept zasługuje
i dziś na uznanie. Hertz chce być jak zawsze tradycjonalistą. Ale nie może też jako
redaktor „Kuźnicy” opierać się nowemu. Wyjściem salomonowym okazuje się więc
ucieczka w kolejną stylizację, tyle że mającą niesprzeczne z obowiązującą ideologią
korzenie. Dedykowany pamięci Teofila Lenartowicza tom stanowi stylizowaną na
piewcę „chłopskiej nuty” poetycką antologię wyzysku i poniżenia ludu „w okowach
własnej i cudzej niewoli”. Jak nieco ironicznie, ale trafnie wyraził się Ryszard Matu-
szewski, to – „współczesna stylizowana wersja lamentu chłopów na pany”287. Gdyby
pominąć radykalną tematykę i rewolucyjne przesłania (np. „Oj, wyostrzę, oj, wy-
ostrzę / znów noże, / pójdę szukać, szukać rady / we dworze”), można by nie odróż-
nić doskonałych naśladowań, jakie wyszły spod pióra Hertza, od XIX-wiecznego
pierwowzoru.

Tomem tym wkroczył Hertz w kolejny okres swej twórczości, związany tym razem
z erupcją mimetyzmu. Reprezentuje go dalej Śpiewnik podróżny i domowy, będący ob-
szernym retrospektywnym wyborem, poszerzonym o te właśnie, nowe jakościowo i te-
matycznie utwory zgromadzone w cyklach Śpiewnik domowy, Katarynka, Pieśni z rynku,
Pieśni jesienne i zimowe, Kwarantanna. Na szczególną uwagę zasługuje Czytanie Kniaź-
nina, wiersz, w którym poeta czyni z ewolucji liryki autora Powązek figurę własnego
przejścia od klasycystycznego tradycjonalizmu ku tematyce wiejskiej, współczuciu spo-
łecznemu:

To ślepy Kniaźnin, rzymskich miar
zmyliwszy kolej białą,
opiewa tkliwszych uczuć czar
swą lutnią doskonałą.

Ewolucja powojennej poezji Hertza – niezależnie od tego, czy jej źródła wyprowa-
dzimy z refleksji nad wojną, czy z prób ominięcia konieczności politycznego ko-
niunkturalizmu – stanowi przykład ciekawy i raczej odosobniony. Można skojarzyć ją
też z definicją klasycyzmu proponowaną przez Hertza w Ładzie i nieładzie, gdzie kie-
runek ten ukazywany jest jako nacechowany szczególnie dużą aktywnością poznaw-
czą, reagowaniem na świat, przyjmowaniem go w całej jego zawiłości i zagmatwaniu
(por. część II, rozdział 11).

Można mówić o klasycyzmie narodowym Hertza jako „lirnika mazowieckiego” czy
autora Pieśni jesiennych i zimowych; przez neoklasycyzm rozumiemy tu ostentacyjny

                                                
287 R. Matuszewski, Piosenki na swojską nutę, dz.cyt., s. 185.
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tradycjonalizm formy, świadomość wyczerpania estetycznych i etycznych sił awangar-
dy – połączone z idealizacją polskiego pejzażu i eksploracją tematyki historyczno-
-społecznej.

17. OD NEOKLASYCYZMU INTEGRALNEGO DO NEOKLASYCYZMU
NARODOWEGO (MARIAN PIECHAL)

Zaliczanego zwykle (m.in. wraz z Kołonieckim i Szenwaldem) do postskamandrytów
Mariana Piechala postrzegał Czachowski jako kontynuatora stylu Wierzyńskiego;
zwłaszcza zaś podkreślał obecność „majestatycznego tonu liryki bohaterskiej starożyt-
nych Greków”. Podobnie Kwiatkowski zaliczał autora Elegii całopalnych do nurtu
poezji historiozoficzno-mitologicznego patosu (por. część II).

Czy mówienie o Piechalu288 jako neoklasycyście jest w ogóle zasadne? Trudności,
jakie stają przed nami, gdy chcemy odpowiedzieć na to pytanie, są podobne do tych,
jakie towarzyszą nam podczas szukania neoklasycyzmu Kołonieckiego, Brauna czy
Szenwalda. U pisarzy tych odnajdujemy całą gamę sprzecznych tendencji i inspiracji.
Immanentne poetyki tych autorów wykształciły się na gruncie międzypokoleniowości,
skąd blisko do statusu epigona bądź outsidera. Piechala (autora kilkunastu tomów) nie
znajdziemy w Literaturze Polski Ludowej Maciąga, ani też w Literaturze polskiej
w latach 1939–1999 Burkota. W Zarysie dziejów literatury polskiej Kleinera i Maciąga
mówi się o autorze Garści popiołu raczej jako kontynuatorze skamandryckiej poezji
prostego człowieka, konfrontującej stworzone przez kulturę idee z życiem codziennym.
Jest to, przyznajmy, ważny, ale nie jedyny trop na drodze do odkrycia indywidualności
Piechala, poety proletariackiej Łodzi, wrażliwego na treści społeczne epickiego obser-
watora (por. zwłaszcza tom Krzyk z miasta). Drugie oblicze autora to pasja historiozo-
ficzna oraz szukanie tożsamości w narodowych dziejach oraz kulturze. Ten jednakże
kierunek poszukiwań ma rodowód bardziej romantyczny niż klasycystyczny. Ideowym
patronem, do którego najczęściej poeta się odwołuje, jest Norwid. Jednakże w esejach
Tradycja i nowatorstwo oraz Wyprawa do Czarnolasu Piechal opowiada się za wpły-
wami renesansu, chwali „postępowy tradycjonalizm” tej epoki i przedstawia się jako
autor zafascynowany bogactwem prostoty stylu mistrza Jana289.

                                                
288 Urodzony w 1905 roku w Łodzi, ukończył polonistykę na UW. Związany był z grupą literacką Me-

teor, a następnie z Kwadrygą, choć badacze i krytycy zaliczają go zwykle do postskamandrytów. W czasie
wojny żołnierz AK i BCh, po 1945 roku m.in. dyrektor łódzkiej rozgłośni radiowej, prezes tamtejszego
ZLP, następnie – w Warszawie – redaktor „Miesięcznika Literackiego” i „Poezji”. Zmarł w 1989 roku
w Warszawie. Poeta, eseista, krytyk. Wydał tomy poezji: Krzyk z miasta (1929), Elegie całopalne (1931),
Garść popiołu (1932), Srebrna waga (1936), Godziny nieśmiertelne (1939), Wybór poezji (1952), Nowa
wiosna (1954), Ognie (1957), Wiersze (1958), Miara ostateczna (1965), Punkt oparcia (1965), Być (1969),
Moje imperium (1975), Ogień i popiół (1976).

289 M. Piechal, Tradycja i nowatorstwo. Wyprawa do Czarnolasu, w: Pelagia, uczennica diabła, Łódź
1969.
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Autor monografii Piechala – Ziemowit Skibiński290, także podkreśla problemy, ja-
kie miał poeta z wyborem tradycji i wzorów dla siebie (od Norwida, przez Awangardę,
po Skamandra). Wyróżnia wszakże wyraźny okres twórczości Piechala, będący przej-
ściem na pozycje klasycyzujące. To zbiór Elegie całopalne, ale i utwory rozrzucone po
paru innych tomikach, zogniskowane na „refleksji nad kulturą”. Monografista stara się
zdefiniować klasycyzm Piechala. Czyni to następująco: „Klasycyzm jako idea – autor
ukrywa bowiem cały swój świat refleksji i przeżyć za osobami, wydarzeniami, zjawi-
skami przez się opisywanymi [...] zdobywa się na dystans [...] [to] liryka narracyjna,
opisowa, inkrustowana retorycznymi zwrotami”291. Jak zatem widzimy, Skibiński jako
klasycystyczną dominantę akcentuje u naszego poety przede wszystkim skonwencjo-
nalizowany zgodnie z klasycystyczną doktryną język. Istotnie, właśnie owa – w złym
rozumieniu tego słowa – „pseudoklasyczność” języka i kompozycji jest czymś, co
Piechala wyróżnia zrazu raczej in minus: rozwlekłe w większości parostronicowe
utwory pisane szerokim wersem, wielokrotnie złożone zdania, drobiazgowość opisu,
elementy narracyjne, homeryckie porównania, majestatyczna (ale i emocjonalna!) reto-
ryka mogą irytować nawet wielbicieli klasycznej muzy i takiejże tematyki.

Przyjrzyjmy się bliżej kluczowym dla tego nurtu twórczości Piechala tomom
i utworom. Cały zbiór Elegie całopalne stanowi ostentacyjne nawiązanie stylistyczno-
-gatunkowe. Już w introdukcji, nazwanej Intonacją, autor określa cel powstania tomu
jako dialog z tradycją i szukanie w niej przewodnika, a także drogę ku obiektywnej
prawdzie:

Umrzeć w starej, by nowej sprostać
treści słów tych, które nie kłamią,
nową widząc dni naszych postać
w tym śpiewaniu i w tym konaniu...

(Intonacja)

Kolejne elegie można by pogrupować według tematów. Po pierwsze, mamy więc
sylwetki wielkich nieżyjących: Żeromskiego, Norwida, Conrada, Szekspira. Poza Po-
żegnaniem Norwida, będącym stylistycznym nawiązaniem do Bema pamięci rapsodu
żałobnego, wszystkie pozostałe utwory są maskami. Postaci opowiadają o swych do-
konaniach i klęskach („bolesne pamiątki”), żalą się, dają potomnym dyskretne wska-
zówki, ale i stawiają dręczące pytania, stają się sędziami „tu i teraz”:

stoi, jak bryła lodu, pobladły Belweder –
nie rozwali go dotąd żaden tłum z fabryki,
żadna rozpacz bezdomnych, żaden rozmach ludzki –
wciąż jeszcze zamiast tłumów i zamiast Baryki
ON – sam wszystko za wszystkich – tragiczny Piłsudski

(Żeromski)

Druga grupa elegii dotyczy polskiej historii, zwłaszcza jej wymiaru dramatycznego.
I tak Trzeci Most stanowi poetycką rekonstrukcję zamachu majowego, Trembowla
mówi o kresowych problemach graniczno-narodowościowych, Elegia żalu jest próbą
hołdu składanego wszystkim poległym i spoczywającym w polskiej ziemi bohaterom.
Nieco podobnie – i w tym samym, niezmiennie patetycznym tonie – utwór Ojczyzna

                                                
290 Z. Skibiński, Nadzieje i zwątpienia. O poezji Mariana Piechala, Łódź 1982.
291 Tamże, s. 83–84.
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nieznana – przywołuje grobowe kopce Syberii, drzemiące na obczyźnie „garstki ojczy-
zny”; zarazem jednak pojawia się tu niespodziewanie nurt inny, rewolucyjny, wypły-
wający z proletariackich zainteresowań poety – to apel o nie pomijanie „strumienia
zjawisk płynącego w wezbranej ulicy”. To ta elegia kończy się najpiękniejszą chyba
strofą, jaka wyszła spod pióra Piechala:

Ojczyzna – cóż? – Powietrze, ziemia, woda, ogień,
czas literami zmarłych w ziemi zapisany,
wszystko, co jest, co będzie i jeszcze odłogiem
leży w ludzkich marzeniach, w snach nieprzewidzianych,
albo jak upragniona na pustyni plama,
w której cieniu wędrowcy odnajdują siły,
albo też jak oaza (gdy burza nawalna),
z której wiedzie szlak dziejów – pewny, choć zawiły.

Owa tendencja do definiowania zjawisk i spraw fundamentalnych, abstrakcyjnych,
ostatecznych, bolesnych, przewija się w różnych utworach. W Nucie Wawelu Piechal
podejmuje się tego wyzwania wobec poezji i kultury. I definiuje je w sposób tyleż
klasycystyczny, co romantyczny zarazem:

Poezja – cóż?
Tych w ziemi zgniłych trupów kilka,
owiniętych w sztandary, rozwianych wichurą,
wierny zmarłym trud żywych, nazwany kulturą,
która jak w oceanie jednej kropli chwilka.

Kultura – cóż?
Z pokoleń tych pod ziemią paru
dotykalna moc, z trudu ich wciąż nowy kościół,
który związek miliona lat z tysiącem rozciął
i urabia ten tysiąc – ale jaką miarą?
Miarą wysiłku żywych, których trud codzienny
ujarzmia żywioł wody, powietrza i ognia,
a pokarm czerpie z myśli, która wiecznie głodna
dzieli ziemię na światło i na pył trumienny.

(Nuta o Wawelu)

Elegie Piechala mieszczą się tematycznie w typie dydaktycznym, erudycyjno-
-mitologicznym, czasem politycznym. Mała ich grupka może być nazwana typem
stricte refleksyjnym i są to utwory chyba mniej udane, tonące w opisach (Anioł zauł-
ka, Litania strzelista, Odyseja). W ostatnim z wymienionych utworów mamy jednak
do czynienia z ciekawą, bo skrajną, aktualizacją mitu – ma on tu służyć uogólnieniu,
uwzniośleniu życiowej drogi i egzystencjalno-filozoficznych rozterek podmiotu li-
rycznego.

Czy neoklasycyzm reprezentuje kolejny tom Piechala, Garść popiołu? Przemawia
za tym okolicznościowy charakter cyklu (poświęconego tragicznie zmarłym, sponta-
nicznym ratownikom pamiątek kultury, znajdujących się w płonącym zamku dzikow-
skim). Dowodzi tego również dobór gatunku dla wierszy-sylwetek poszczególnych
postaci (tren, choć w podtytule autor użył określenia „poemat”) oraz wstępne odwoła-
nia do Muzy. Ku tradycji myśli Oświecenia, acz nie tylko, skłania się przesłanie za-
warte w przedmowie do cyklu: dorobek kulturalny nie jest wytworem ani własnością
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tylko jednej warstwy narodu (szlacheckiej). Dalej wszakże Piechal uderza w inne jesz-
cze tony, nazywając śmierć bohaterów „martyrologią proletariacką”, co jest zresztą
efektownym nadużyciem – wśród poległych byli chłopi, uczniowie, strażak, a nie ro-
botnicy... Przeciw klasycystycznej doktrynie przemawia w cyklu heroizacja cywilnych
bohaterów niskiego pochodzenia, a także budowa tych utworów, narracyjnych co
prawda, ale stylizowanych na romantyczne raczej „widzenia”, „sny” („Obudziłem się
z trwogą”, „Tej nocy spać nie mogłem”, „Choć dom mój jak cmentarz  / cichy, lecz
zdaje mi się, że ktoś chodzi po nim” – oto charakterystyczne cytaty). Jednolitą, znaną
z Elegii całopalnych, klasycyzującą poetykę prezentują tekst otwierający (I. W górach)
oraz dwa zamykające (XII. Pożegnanie umarłych, XIII. Zejście z gór). Wyraźny inter-
tekstualny adres dla Garści popiołu stanowi, naszym zdaniem, Antologia Spoon River
Mastersa.

Kolejne tomy Piechala, choć stylistycznie bardziej zróżnicowane, odznaczają się też
dość częstymi odwołaniami do kodu kulturowego, zdecydowaną dominacją wiersza
regularnego oraz typową dla klasycyzmu referencyjnością i retorycznością. Poeta uży-
wa mitów przede wszystkim dla uwznioślenia, zuniwersalizowania własnych historio-
zoficznych czy egzystencjalnych refleksji (np. Eurydyka, Mądrość, Aryman ze
Srebrnej wagi, Wiek nasz z Godzin nieśmiertelnych). Są wszakże i rozbudowane, pełne
ponowienia (Spartakus z Godzin nieśmiertelnych, gdzie odtworzony, ale i wzmocniony
zostaje aspekt rewolucyjny mitu). Pojawiają się znów maski i sylwetki pisarzy (Szek-
spir, Norwid).

Jednym z ciekawszych utworów Piechala jest Mitologia (z tomu Godziny nie-
śmiertelne), odwołująca się jednak do tradycji romantycznej, podobnie jak Paryż, Sen
nocy listopadowej, Wiek nasz (z tegoż tomu). Mamy też do czynienia z obecnością
historiozoficznej i narodowej tematyki, osadzonej również w romantycznej filozofii
dziejów, łączonej czasem z pierwiastkami klasowymi i aktualnymi; narasta też wrażli-
wość poety na czyste piękno przyrody. Wraca tematyka łódzka. Z kolei regularna stro-
fa i interpunkcja ustępują coraz częściej wierszowi czwartosystemowemu, a obok re-
gularnej składni narracyjnej pojawia się też elipsa, występuje anegdota poetycka oraz
parabola. Kondensacja wypowiedzi, jej unowocześnienie wychodzi poecie na dobre
i oznacza ewolucję od klasycyzmu integralnego (dominującego w Elegiach całopal-
nych) ku klasycyzmowi redukcyjnemu.

Powojenna twórczość Piechala przynosi dwa bardzo ciekawe utwory odwołujące
się do kodu kulturowego. To Sen Scypiona (z tomu Ognie), będący aktualizacją (nieja-
sną!) losów rzymskiego wodza poprzez aluzje do Października ’56 (por. Powrót pro-
konsula Herberta!), oraz list poetycki Do Wergiliusza rzymskiego poety (z tomu Być),
podejmujący jeden z podstawowych dylematów poezji klasycznej – pełnienie roli uty-
litarnej i dworskiej. Piechal niewątpliwie pisał ten utwór jako aluzję do sytuacji pisarzy
w PRL-u i swojej ideowej poprawności wobec dogmatów ustroju, która ma wszak i dla
niego racjonalne i etyczne granice; dał więc przede wszystkim uniwersalne przedsta-
wienie poezji nie obojętnej na sprawy ogółu i oczekiwania władzy, ale ceniącej sobie
niezależność:

To jest ten miód, który smakuje Cezarom,
złocąc ich rzęsy i Korony. Dlatego
hodują nas skrzętnie jak pszczoły wśród kwiatów,
lecz w ulach. I stara się każdy nas kupić.
Nas w nas. Ale się łudzi, hekatoncheir,
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że nas posiada w całości. Pozostaje
zawsze ta reszta, która jest autentycznie
nasza własna. I przyszłych po nas pokoleń.

Spolaryzowana między romantycznymi a klasycystycznymi rodowodami twórczość
poetycka Mariana Piechala zawiera jednak, jak widać, dużo stylistyczno-tematycznych
pierwiastków, czyniących z niej ciekawy wkład do XX-wiecznego neoklasycyzmu
o orientacji narodowej.

18. SZTUKA PRACY, RZEMIOSŁO TWORZENIA
(NEOKLASYCYZM MIECZYSŁAWA BRAUNA)

Mieczysław Braun292 zaczynał swą działalność poetycką jako zdeklarowany futurysta.
Jak wspomina Marian Piechal293 – młody Braun rozlepiał np. wraz z Watem na murach
Łodzi futurystyczne wiersze-plakaty. Współpracował też autor Rzemiosł z wieloma
awangardowymi czasopismami, identyfikował się z ich programami. Sympatyzował
z Komunistyczną Partią Polski. A jednak ostatecznie zwyciężył w jego poezji nurt
neoklasycystyczny, i to w dość oryginalnej wersji tematycznej. Czy i jaki to klasy-
cyzm?

Jerzy Kwiatkowski – niezbyt chyba trafnie – wyodrębnia grupkę poetów (zalicza do
niej Brauna), których klasycyzm polega na uprawianiu „cykli tematycznych” (o imio-
nach, o wielkich postaciach, o pracy właśnie – por. część II). Czy cykliczność może
stanowić dominantę klasycystyczną? Być może (bo wymaga racjonalnego planu, ma
wymiar niejako utylitarny, okazjonalny, porządkuje świat).

Jednak klasycyzm Brauna ma znacznie głębsze umocowanie w modelach klasycy-
zmu. Temat pracy, uogólnianej, uwznioślanej, idealizowanej za pomocą stylu, także
utożsamianej z przyjemnością i sztuką to u Brauna nawiązanie do (kontynuacja, aktu-
alizacja) archetypu zawartego już w Georgikach Wergiliusza; to kontynuacja renesan-
sowej tematyki pracy na roli i w ogrodzie (Rej, Kochanowski, także Żeńców Szymo-
nowica). Tematyka pracy w ujęciu zastosowanym przez Brauna dobrze realizuje zasa-
dę docere i sytuuje tomiki autora w ciągu poezji dydaktyczno-opisowej, moralizator-
skiej. Najbliższe jednak – klasycystyczne – odniesienie stanowi dzieło Koźmiana, po-
emat Ziemiaństwo polskie (zwrócił na to uwagę Zawodziński – por. część II). Są jed-
nakże i inne odniesienia dla Braunowskiej poezji pracy i rzemiosł: to barokowy poemat
opisowy Walentego Roździeńskiego, Officina ferraria abo huta i warstat z kuźniami

                                                
292 Urodził się w 1902 roku w Łodzi. Jako uczeń gimnazjum wziął udział w wojnie polsko-

-bolszewickiej, był ciężko ranny. Ukończył prawo na UW, był przed wojną w Łodzi wziętym adwokatem.
Debiutował w 1922 roku w „Skamandrze”; zaliczany do postskamandrytów, stał też blisko futuryzmu
i awangardy, publikował w „Nowej Sztuce”, „Zwrotnicy” i „Almanachu Nowej Sztuki”. Działacz i tłumacz
ruchu esperanto. Zmarł w getcie warszawskim w 1942 roku. Wydał tomy poezji: Rzemiosła (1926), Prze-
mysły (1928), Liść dębowy (1929), Żywe stronice (1936), Sonety (1937), Poezja pracy. Wiersze wybrane
(1938).

293 M. Piechal, Mieczysław Braun, poeta pracy, w: tegoż, Pelagia, uczennica diabła, dz.cyt.
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szlachetnego dzieła żelaznego (1612)294. Roździeński – i to novum na tle literatury
staropolskiej, łączące go z Braunem – koncentruje się na wytwórstwie robotniczym
i przemysłowym; sam pochodził zresztą z rodziny rzemieślniczej. Autor Huty, podob-
nie jak Braun, sięga na sposób klasycystyczny po patos i antyczne porównania dla
ukazania nowoczesnej pracy.

Można wszakże znajdować dla Rzemiosł i Przemysłów inne jeszcze wzory tema-
tyczne oraz stylistyczne. Przede wszystkim „filozofię pracy” Norwida (która notabene
da się odczytywać właśnie jako antyromantyczna). Barbara Gołębiowska (Literatura
polska. Przewodnik encyklopedyczny) zwraca uwagę na bliskość poezji pracy Brauna
do ideologii społecznej Żeromskiego i też ma sporo racji. Niezależnie od tych tropów
nie należy lekceważyć też oczywistych związków poezji Brauna z ideologią pozytywi-
zmu, a także komunizmu, z którym autor sympatyzował. Wszyscy, którzy o Braunie
pisali, właśnie ten, postrzegany jako oryginalny, wątek tematyczny, jakim jest poezja
pracy, wysuwali na plan pierwszy. Sam klasycyzm zdecydowanie ustępuje w tych
refleksjach na dalsze miejsca295. My przyjrzymy się mu nieco bliżej.

Tom Rzemiosła otwiera utrzymane w konwencji sielanki Gospodarstwo. Wiersz ma
być zapewne klamrą między klasyczną (rolniczą) tematyką pracy a tytułowymi „rze-
miosłami”:

Zanurzając po łokcie ręce w czarną glebę,
Ogorzałą i twardą patrząc w niebo twarzą,
Widzą słońce jak bochen wonny świeżym chlebem,
Dla którego w gorącej pracy gospodarzą.

Praca w polu i w lesie zaraz ustępuje w wierszu czynnościom budowlanym, bez
których ta pierwsza nigdy przecież nie mogła się obyć, zaczynają się więc „rzemiosła”:

Rąbiąc las, kiedy dzwonią o pnie ostrza siekier
I trzaskają gałęzie, i grzmot echem dudni,
Już widzą dom zielony, przed domem pasiekę,
Stodołę pełną ziarna i żuraw przy studni.

Drugi z kolei, a zarazem tytułowy utwór tomu (Rzemiosła) stanowi już bezpośred-
nią introdukcję cyklu i jest adresowany do wszystkich zawodów, wykonywanych „pra-
cą palców i myśli wcieleniem tysiącznym”. Wiersz można potraktować jako odę –
z uwagi na wysoki ton, dostojny dystych, archaizacje. Znamienne, iż w ślad za Ary-
stotelesem i większością teoretyków klasycyzmu Braun do rzemiosł zalicza i poezję
(święte rzemiosło). Zamysł cyklu reklamuje jednakże jako nowatorski w swoim odczu-
ciu, gdy stwierdza dumnie: „Na nowe tory, muzo, twój dyszel wykręcę!” (zapewne ma
na myśli opiewanie zajęć stricte rzemieślniczych, „prozaicznych”, a nie klasycznych
zawodów rolniczych, budowlanych czy służących armii – por. słynne wykuwanie tar-
czy u Homera). Kolejne utwory noszą więc tytuły: Szewc, Malarz, Zegarmistrz, Sto-

                                                
294 Na trop ten zwrócił uwagę Janusz Maciejewski we wstępie do: M. Braun, Wybór poezji, Warszawa

1979.
295 Por. np.: M. Piechal, O Mieczysławie Braunie, poecie pracy, „Robotnik” 1947, nr 126; J. Zawieyski,

O Mieczysławie Braunie wspomnienie, w: tegoż, Dobrze, że byli, Warszawa 1974; Ch. Löw, Żydzi w poezji
odrodzonej Polski. III: Eklektycy i klasycyści. Mieczysław Braun, „Miesięcznik Żydowski” 1934, nr 3;
T. Gicgier, Mieczysław Braun – twórca poezji pracy, „Odgłosy” 1962, nr 24; J. Maciejewski, Wstęp,
w: M. Braun, Wybór poezji, dz.cyt.



379

larz, Kowal, Piekarz. Charakteryzują się jednolitą budową: każdy składa się z dziewię-
ciu dystychów pisanych trzynastozgłoskowcem rymowanym parzyście. Ukazanie po-
szczególnych zawodów opiera się na hiperbolizacji i idealizacji, cechach właściwych
odzie. Na przykład Malarz:

I barwisz pokój zwykły w rąk ruchomym trudzie –
Świątynię, gdzie miast bogów przebywają ludzie.

Albo:

I wiele innych cudów zdziałać mogą cieśle:
Syn Człowieczy i w takim pracował rzemieśle

(Stolarz)

Zegarmistrz ma swój „wielki świat czarów”, a piekarz wydobywa nad ranem z pie-
ca:

brązowe dziwo [...] płód ognia i gleby
Rodzącym się planetom przyrównane chleby

(Piekarz)

Wyłom formalny (wiersz nieregularny), ale nie ideowy (wbrew mylącemu tytułowi:
ballada) stanowi utwór o lotniku i górniku jako herosach dwóch przeciwstawnych ży-
wiołów (Ballada o lotniku i górniku). Co natomiast dziwi: kilka stron wcześniej poka-
zany jest zawód żołnierski w konwencji – ciepłej co prawda – satyry (Koszary).

Odą jest kolejny utwór – Prometej pracy – będący maską-monologiem boga, opie-
kuna pracowitej ludzkości. Wiersz wymienia i opisuje całą listę sakralizowanych za-
wodów, od orki po budowę stoczni, zawiera też akcenty neoklasycyzmu narodowego:

Na pola Polski, śniegiem okryte przed wiosną,
Gdy wczesne niebo pachnie tak słodko i ostro...
Na lasy, które drzemią, wieczyste igliwie
Otulone... Przy rzekach, szemrzących tak tkliwie...
Na wsie, wsłuchane rankiem w świergot – rechot – klekot...
Na drogi, rozpękane od deszczu i spiekot...
Na wrące męką miasta w elektrycznej racy...
Jak wichr wiosny napłyniesz, o, Poezjo Pracy!

Zabawnym nawiązaniem do konwencji sielanki jest Polska, utwór opiewający po-
ranek poprzez opis „pracy” kolejno budzących się w wioskach kogutów.

Dysonans ideowy i estetyczny stanowi w całym tomie Rzemiosła mały poemat
Warszawa, ewokujący złowróżbne treści klasowe i antyindustrialne, a odwołujący się
raczej do tradycji romantyczno-rewolucyjnych:

Pomrukiem twój oddycha kłąb.
I wiem, co w ciemni swej ukrywa
Niewyczerpana twoja głąb.
Wyrosła z wilgotnego gruntu
Warszawo krwi! Warszawo buntu!
Warszawo sennych głuchych mas...
Dziś już poznaję z oczu, z twarzy
Tych dzikich, tych – tych robociarzy,
Że już dojrzewa dla cię czas.
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Tom Rzemiosła zawiera poboczny, mały cykl, nie związany z głównym tematem
książki. Nie można o nim nie wspomnieć, z racji neoklasycznych właśnie tendencji. To
grupa wierszy nawiązujących do mitów, zwłaszcza słynnych postaci świata kultury
i historii (*** [Czemu mnie, srogi Apollo, trapisz], Leonardo, Gotama, Mahomet,
O Mickiewiczu). Szczególnie pierwszy z wymienionych utworów robi duże wrażenie
jako znakomicie zbudowana demitologizacja boga poezji klasycznej. Apollo „rozdra-
pujący serce” poety nie jest tu mistrzem sławy i rozumu, ale twórczej męki, niespełnie-
nia, swoistego stygmatyzmu artystów, ma w sobie więc coś z Dionizosa:

Wewnątrz tętenty i szmery, i błyski,
We krwi niepokój, w myślach zamęt czuję –
Strzelec nieznany już czeka, już bliski,
Hallali! – Słyszę! Apollo poluje!

Drugi tom Brauna – Przemysły, przynosi kontynuację zapoczątkowanej w Rzemio-
słach tematyki, ale w wymiarze „makro”. To „wielkie przemysły”, „koła zębate”, dy-
miące kominy, motory, porty i stocznie. Na nieformalny cykl „przemysłów” składają
się: Nowi bogowie, Gdynia, Łódź fabryczna, Jak pracują warsztaty, Do majstrów. Tym
razem dominuje forma sonetu, podobnie zaś jak w Rzemiosłach autor ukazuje „górny”
obraz wielkich zakładów, sakralizuje je poprzez patetyczne porównania i sytuacje:
„kościoły czerwonych fabryk”, „nabożeństwo warsztatów”, „bije tajemny prąd”,
„gwiżdżą syreny zwycięskie”. Zafascynowany nowoczesną energią, stukotem maszyn,
ogniami hut, poeta zarazem utrzymuje warstwę uroczystej archaizacji: sonet o nowym
porcie gdyńskim zaczyna np. wersem: „Płyną kupieckie korabie po gęsiach morza
spienionych”. Szczytem uwznioślenia i zharmonizowania nowoczesnego przemysłu
jako dzieła „poczętego myślą i pracą” jest jednakże koncept uwspółcześnienia Olimpu
zawarty w sonecie Nowi bogowie:

Witajcie, nowi bogowie! witajcie nowymi czasy!
Apollo przy tkackim warsztacie, Zeus w elektrowni zaklęty,
Atene wielkich przemysłów, sił świeżych pełna i krasy,
Hefajstos w piecach fabrycznych, Neptun pędzący okręty!

Owa transformacja przynosi, jak widać, korzyść obustronną, dla przeszłości i teraź-
niejszości. Przemysły zyskują kulturowe błogosławieństwo, zaprzeszli zaś bogowie
ożywają w nowych, pożytecznych rolach. Wiersz kończy się klasyczną (konsekwentnie
uwspółcześnioną) apostrofą: „O, muzo, śpiewaj przemysły! o muzach śpiewajmy lu-
dzie!”.

Ważnym uzupełnieniem listy rzemiosł i zawodów jest oda Do reportera. Braun
wziął tu na warsztat jeden z najważniejszych i charakterystycznych dla XX wieku za-
wodów, pokazując tak jego potęgę, jak i ukryte zło. Pierwsza połowa utworu pisanego
nieregularnym stychicznym wierszem, z użyciem futurystycznej w gruncie rzeczy
techniki „potoku” pędzących obrazów, jest „antyodą”. Masowe media pokazane zo-
stały jako świątynia zła – tropionego, wyolbrzymianego, powielanego przez żądnych
krwi i sensacji reporterów, kierujących się zasadą – czym gorzej, tym lepiej:

Węszysz krew,
Patrzysz dokoła jak szpieg,
Czuwasz po nocach:
A może się zdarzy!
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W nieformalnej drugiej części, odzie właściwej, poeta roztacza przed reporterem
wizję prawdziwego posłannictwa zawodowego, czyniącego z dziennikarza nie hienę,
ale kapłana dobrych informacji. A tymi ostatnimi są oczywiście „przemysły”, postęp
naukowy, rozwój społeczeństw jako naprawdę wartościowe tematy:

Prędzej ––
Zakładają kable,
Rzucają mosty,
Rodzą się nowe okręty,
[...]

Nie nadążysz filmowi zdarzeń,
Powszechnemu Postępowi Pracy!
Radosną nowiną,
Strofami – hymnami,
Pieśnią wysoką, żywą.

Jak patetycznie podsumował to Piechal: Braun „marzył o czasach, kiedy praca
przestanie być walką, a stanie się twórczą przyjemnością, sztuką”296.

Są też w Przemysłach liryki opiewające postaci z narodowego Panteonu, mieszczą-
ce się ogólnie w koncepcji klasycyzmu narodowego i w konwencji ody (Duma o Sło-
wackim, O Mickiewiczu, Wspomnienie o Żeromskim).

Nie należy zapominać, iż trzecim obok pracy i nawiązań do mitów tematem – także
zbliżającym Brauna do klasycyzmu – jest występujący we wszystkich tomach nurt
poezji opisowo-krajobrazowej, będącej stylistyczną reminiscencją sielanki. To np.
Wiosną, Krajobraz polski, Mokre światło z Przemysłów i większość utworów z Liścia
dębowego, gdzie poeta starał się unaocznić coś, co można nazwać „pracą przyrody”
(określenie  Piechala) lub jej panteizmem.

Neoklasyczna poetyka, wyłaniająca się z tomów Brauna, w swym najszerszym ar-
tystycznie wymiarze sprowadza się do przemyślanej reakcji na futurystyczne i awan-
gardowe zmonopolizowanie tematyki industrialno-przemysłowej symbolizowane ha-
słem Miasto–Masa–Maszyna. Poeta pragnie przywrócić technice, nowoczesnej pracy,
procesowi przekształcania przyrody wymiar humanistyczny, uczynić pracę dziełem
ludzkim pokrewnym sztuce, wnieść w atmosferę fabrycznego wyścigu mas nie tyle
sielankę, co klasyczny umiar i potrzebę harmonii; acz nie brakuje u niego paru obra-
zów dysonansowych, ciemnych, demitologizujących ów plan, świadczących, iż poeta
nie był społecznym utopistą.

Na podkreślenie zasługuje też fakt, że zapomniane książki Brauna pokazują etos
pracy w sposób raczej niezależny od doktryny i praktyki socrealizmu, którego ideolo-
dzy i twórcy próbowali w kolejnych latach temat ten zawłaszczyć i zmonopolizować
jako swoją li tylko specjalność.

                                                
296 M. Piechal, Mieczysław Braun, poeta pracy, dz.cyt., s. 181.
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19. NIESŁAWNY KLASYCYZM ZAPOMNIANEGO KOMUNISTY
(LUCJAN SZENWALD)

Lucjan Szenwald to poeta o ideowo wykrzywionym, a przy tym niewielkim dorob-
ku297, z racji kolei losu i życiowych wyborów skazywany dziś raczej na literacką
i polityczną infamię (także wcześniej przypominany w podręcznikach i antologiach
pobieżnie, niejako „z urzędu”, jako pisarz zasłużony dla powstania PRL i symbo-
lizujący niewymuszoną przyjaźń z ZSRR).

Zdecydowaliśmy się omówić utwory komunistyczno-stalinowskiego klasycysty ja-
ko ciekawe zjawisko ekstremalne. Komunizm, marksizm, materializm w zdecydowanej
większości poglądów pisarzy wiązanych z neoklasycyzmem XX wieku stanowiły aktu-
alizację – tkwiącego głęboko w idei europeizmu – mitu barbarzyństwa, zmierzchu
bogów, demuzykalizacji świata, a przynajmniej były przez tych twórców ignorowane
w myśl wspaniale i ironicznie przedstawionej przez Herberta „potęgi smaku”. W przy-
padku Szenwalda klasycyzm i komunizm nie stały względem siebie w sprzeczności!
Wręcz przeciwnie...

Mimo że Szenwald zniknął z antologii i nie będzie zapewne wznawiany w XXI
wieku, on i jego przypadek, w tym „przypadek” Szenwaldowskiego klasycyzmu, unie-
śmiertelnione i tak zostały za sprawą Czesława Miłosza, który dał szyderczy, ale i tra-
giczny portret autora Pożegnania Syberii:

Nie jeden naród, ale sto narodów
Chciał dostać Szenwald. A choć stalinista,
Umiał zaczerpnąć i z Marksa i z Greków.
Wierszem, jak gdyby narzędziem chirurga
Sięgał pomiędzy zasklepione tkanki.
A więc malował scenę przy strumieniu.
Szkolna wycieczka tam nagle spotyka
Bose, kradnące opał chłopskie dzieci.
Czy pokazywał jak chłopcu z baraków
Wystarczy rower za cud i natchnienie.
Poezja nie jest kwestią moralności
Jak dowiódł Szenwald, lejtnant Krasnoj Armii.
Kiedy w obozach dalekiej północy
W szkło zastygały trupy stu narodów

                                                
297 Urodził się w 1909 roku w Warszawie, był synem drobnego przedsiębiorcy. Po ukończeniu gimna-

zjum klasycznego studiował filologię klasyczną na UW, m.in. pod kierunkiem prof. Tadeusza Zielińskiego,
był erudytą w zakresie antyku i klasycznej literatury, posiadał też wybitne zdolności językowe. Debiutował
jako 15-letni uczeń w „Skamandrze” i „Wiadomościach Literackich”. Wraz z Kołonieckim założył grupę
My. Od 1926 roku związany z grupą Kwadryga. Działacz Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej,
a następnie Komunistycznej Partii Polski, redaktor lewicowych pism („Dziennik Popularny”). Po upadku
Polski w 1939 roku – wstąpił do Armii Czerwonej, walczył m.in. w obronie Charkowa, dosłużył się stopnia
kapitana. Następnie przeniesiony do polskiej I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, uczestniczył
w bitwie pod Lenino. Nie doczekał wkroczenia wojsk polskich i radzieckich do Warszawy – zginął
w wypadku samochodowym koło Lublina 22 sierpnia 1944 roku. Poeta, publicysta. Wydał zbiory wierszy:
Scena przy strumieniu, 1936; Z ziemi gościnnej do Polski, Moskwa 1944; Utwory poetyckie, Warszawa
1946 (pośmiertnie); W boju, Warszawa 1946 (pośmiertnie). Tłumacz pisarzy angielskich, rosyjskich, ra-
dzieckich.
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On pisał odę do Matki-Syberii.
Jeden z piękniejszych, tak jest, polskich wierszy.

(Czesław Miłosz, Traktat poetycki, cz. II: Stolica)

Zdaniem Jerzego Kwiatkowskiego, Szenwald był przedstawicielem „klasycyzmu
o coraz wyraźniejszych akcentach rewolucyjnych”, ale przy tym uprawiał „wyszukane
formy klasycyzmu”. Badacz miał na myśli nie tylko optymalne klasycystyczne wzory
czerpane z XVII wieku, skoro w innym fragmencie pisze, że to „jak gdyby spotkanie
Kajetana Koźmiana z Lukrecjuszem – ale w tonacji fantastycznej i bliskiej symbolizmo-
wi”298.

Dorobek pisarski Szenwalda doczekał się w latach siedemdziesiątych solidnej mo-
nografii pióra Jacka Tarczałowicza, w której klasycyzm poety został dostrzeżony
i poddany analizie299. Tarczałowicz opisuje ewolucję poezji Szenwalda: od anarchicz-
nego romantyzmu, poprzez okres klasycyzujący, po „neoklasycyzm, a nawet pseudo-
klasycyzm”. Należy dodać, iż ów okres romantyczny to zarazem dominacja środków
ekspresjonistycznych oraz postawa poety-barbarzyńcy, bliska skamandrytom i futury-
stom. W okresie klasycyzującym, jak pisze Tarczałowicz, u Szenwalda:

pojawiło się przeświadczenie o konieczności wyrzeczenia się hiperbolizacji, nadmiaru zdań wy-
krzyknikowych, ekspresywnych powtórzeń. Koncepcja człowieka tworzącego, zdolnego do wytę-
żonej pracy lub racjonalnej walki wpłynęła na wybór klasycyzującej formy300.

Tarczałowicz podkreśla fakt, iż ów wybór jest zaskakujący z punktu widzenia re-
wolucyjnych, agitacyjnych aspiracji samego Szenwalda; niejako nie pasuje mu „zim-
ny”, oparty na dystansie i spokoju stosunek do rzeczywistości. Cóż, badacz zdaje się
nie pamiętać, że ów – powiedzmy – wątpliwy nurt klasycystyczny Szenwalda sprowa-
dza się do trzech–czterech utworów, i to budzących wątpliwości co do ich klasyfikacji.
Przesadne są też wyżej przytoczone zachwyty Kwiatkowskiego. Powiedzmy szczerze:
ów klasycyzm jest interesujący, ale jako kwiatek do komunistycznego kożucha –
w innym przypadku zapewne nie zostałby zauważony!

Przyjrzyjmy się tym utworom. Nasłynniejszy z nich i chyba najważniejszy – przy tym
apolityczny – utwór poetycki Szenwalda to Kuchnia mojej matki. Skąd mowa
o klasycyzmie tej w gruncie rzeczy psychopatycznej wizji makabryczno-fantastycznych
podziemi, świata à rebours (tak, wizji, nie tworu spekulatywnego rozumu), poematu
łatwo dającego się zinterpretować nawet jako przykład surrealizmu301. Skłania do tego
ostatniego zwłaszcza nadrealistyczna flora, takiż pejzaż i architektura, a także makabra;
na pewno jest to też utwór bliski takim katastroficznym dziełom jak Młyny Sebyły
(zwróćmy uwagę, iż poemat kończy się charakterystyczną sceną unicestwienia):

a wicher, opisawszy piruet spiralny,
przechodzi w burzę, w chmurę, w huragan nawalny
i, kołując powietrza świetlistym ogromem,
zatapia ląd – wraz z rzeką, ogrodem i domem302.

                                                
298 J. Kwiatkowski, Główne nurty poezji dwudziestolecia, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku.

Literatura polska w okresie międzywojennym, t. II, dz.cyt., s. 33, 44.
299 J. Tarczałowicz, Lucjan Szenwald, Warszawa 1977.
300 Tamże, s. 94.
301 Istotne fragmenty Kuchni... można wręcz czytać jako antycypacje surrealnych liryków Harasymowi-

cza z Mitu o świętym Jerzym.
302 Wszystkie cytaty utworów Szenwalda za tomem: L. Szenwald, Pisma wybrane, Warszawa 1955.
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Wracając do proweniencji klasycystycznych: Kuchnia... prezentuje, i owszem, za-
interesowanie Szenwalda wierszem regularnym, poematem opisowym, liryczno-
-epickim. Tarczałowicz wskazuje na konkretne rozwiązania kompozycyjne tu zastoso-
wane jako związek z tradycją klasycystyczną. A więc zastosowanie Introdukcji
i Epilogu, w środku symetria przemiennych Przejść przez kuchnię i Komentarzy. Kry-
tyk zwraca też uwagę na gatunkowe nawiązanie do staropolskich nagrobków zwierzę-
cych (Nagrobek psa)303. J.M. Rymkiewicz widzi w podziemnym fantastycznym świe-
cie Kuchni... zbiorowisko archetypów i nawiązań: „Podziemna kraina [...] jest jedno-
cześnie antycznym piekłem, renesansowym ogrodem miłości, współczesną fabryką
i Jungowskim terytorium podświadomości”; to także symbolika mitu orfickiego (zej-
ście do podziemi) i ogród bogini śmierci304. Ów świat – dodajmy – można też odczytać
jako archetypiczną kontynuację Dantejskiego piekła, tyle że wymyślnym torturom
poddane zostają tu rośliny i zwierzęta, a nad losem ludzi zapada tylko złowieszcze
aluzyjne milczenie-ostrzeżenie. Przy całej umowności tych zestawień można stwier-
dzić, iż poemat Szenwalda tym, jak widać, mozaikowym, synkretycznym apelem do
tradycji nawiązuje w jakimś stopniu do obrazu kultury i historii u T.S. Eliota.

Klasycyzm Szenwalda to jednak przede wszystkim nawiązanie gatunkowe (ostenta-
cyjne) do ody klasycystycznej, a także do poematu opisowego – oba gatunki stanowią
(wraz z tragedią) podstawę genologii czasów postanisławowskich. Na miano szyder-
stwa historii zasługuje fakt, iż miejsce tak ulubionej przez polskich klasycystów tema-
tyki potęgi i dumy narodowej zajął u Szenwalda prosowiecki i prokomunistyczny pa-
negiryzm. Warto pamiętać, iż nasz poeta potrafił oddać też ukłon innemu klasycznemu
gatunkowi – satyrze. Świadczą o tym solidnie zbudowane satyry antykapitalistyczne,
jak Pacy-wojna czy Korporancik.

Najlepszym chyba utworem Szenwalda jest jednak oda Ku czci filologa, utwór po-
święcony pamięci zmarłego profesora Tadeusza Zielińskiego. Wysoki ton, rozbudowa-
na, nizana składnia, ogólny język, retoryczne pytania, odwołujące się do antycznych
mitów i postaci porównania uwznioślające mistrza – wszystko to daje efekt monu-
mentalny, ideowo jednoznaczny (opiewanie dokonań bohatera na tle wielkich wzorów,
hołd kręgowi Śródziemnomorza – obszarowi jego zainteresowań):

Kochałem cię, o Starcze, przyprószony prochem,
za to, że tak kochałeś Grecję, którą kocham!
Olbrzymich dawnych ludzi wywiodłeś z podziemi.

Niespodzianką jest pomieszczony na końcu ody akcent demitologizacyjny. Profesor
tyle oto miłości poświęcił antykowi, że zabrakło mu serca dla żywych ludzi:

Serce twoje jest w Grecji, a w piersi go nie ma,
głowa twoja jest w Grecji: rękoma obiema
podparta, jak olbrzymi leży gdzieś monument...

Obok niej bez pomnika strzaskany postument
i przedpotopowego kręgosłup potwora.

                                                
303 J. Tarczałowicz, Lucjan Szenwald, dz.cyt., s. 117.
304 Literatura polska 1918–1975, t. I, red. A. Brodzka, H. Zaworska, S. Żółkiewski, J.M. Rymkiewicz,

w: Skamander, Warszawa 1975, s. 447.
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Ciśnie się na usta pytanie – czy tego zakończenia ody nie należy czytać jako proro-
czego epilogu krótkiego i tragiczngo życia samego Szenwalda? Poety, który zawierzył
zgoła innemu „potworowi” i także czemu innemu niż Ojczyźnie oddał swe serce?

Dowodem na to są kolejne ody Szenwalda, przejmująco doskonałe w ponawianiu
klasycystycznej konwencji, ale adresowane do współczesnych, fałszywych bóstw (no-
tabene: czy nie jest to również ponowienie politycznych błędów niektórych klasycy-
stów warszawskich, wpatrujących się kiedyś z nadzieją w nowe Słońce caratu?).

I tak oda Czerwona Armia buduje nowy mit (nowe bon modeles) na starych, wy-
próbowanych stylistycznych fundamentach, mit przerażająco fałszywy i niepokojąco
porywający, bo obleczony w stare tyrtejskie szaty:

Wyzwolicielko ludów! o, lawino chwały,
W hełmach, które w milion gwiazd świecą jak wystrzały!
Armio w szarych szynelach, kwitnieniem ran krwawa,
Wierna jak śmierć, a droga, niby ręka prawa!

Ukoronowaniem dorobku Szenwaldowskiej ody jest wszakże Pożegnanie Syberii.
W zakłopotanie wprowadza czytelnika zwłaszcza fakt, iż gruntownie wykształcony
poeta zdobył się na taką selekcję prawdy, wydobywając faktyczne piękno i potęgę
przyrody, heroizm mieszkańców, ale pokrywając zasłoną milczenia to, co jest dla Po-
laków konotacją słowa „Syberia” od dwóch wieków i co stało się właśnie prawdziwie
nośnym i tragicznym mitem. Syberia Szenwalda to tylko „kraj narcyzów i cedrów”,
wspomnienie dla poety miłe i podniosłe, na miarę ody właśnie. Wbrew wrażeniu, jakie
wynieść można z lektury Traktatu poetyckiego, Szenwald nie był jednak w kwestii
czarnego mitu Syberii tak absolutnie historycznie ślepy. W zakończeniu ody pisze
wszak, co prawda z naiwno-internacjonalistyczną nadzieją:

[...] i dotąd tak sobie przeciwne,
Wyłączające się wzajem, szczerzące
Zęby, dwa nieprzejednane
Słowa złączą się w jeden akord siły.
Akord radości, woli i zwycięstwa;
Polska, Syberia, Syberia i Polska.

Nie omówimy tu Sceny przy strumieniu, najobszerniejszego utworu Szenwalda, ja-
ko że jest on poematem liryczno-epickim, inspirowanym notabene jak poinformował
sam poeta w Komentarzu, poematem Shelleya Alastor, czyli duch samotności. Nie
dajmy się więc zwieść tytułowi, będącemu aluzją do eklogi, ani regularną, akademicką
wręcz formą. I tu wirtuozeria klasycyzmu integralnego posłużyła partykularnym celom
klasowej propagandy, np.:

My, którzy znamy głód i chłód,
my – w męce dni poczęty płód,
karmiony błotem, bity do krwi –
nieposkromiony pomiot lwi –
my których twarz, ciśnięta w mrok,
ku światłu zwraca głodny wzrok:
za zbrodnie katów, za jęki braci
bez drgnienia ręka nasza zapłaci...
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Klasycyzująca twórczość Szenwalda pokazuje, że ten budowany na prastarych mi-
tach i wiecznych wzorach nurt nie jest li tylko przebrzmiałą, nudną zabawą intelektu-
alistów i estetów. Że może stać się aktualny, a nawet politycznie groźny. I to nie po
stronie zasad wyprowadzonych z antycznej etyki i demokracji, ale właśnie jako część
oficjalnej kultury państw totalitarnych, wzmocnienie ich tyleż utopijnych, co niebez-
piecznych idei.

20. NEOKLASYCYZM WIARY (ROMAN BRANDSTAETTER)

Debiutujący w 1928 roku tomikiem Jarzma Roman Brandstaetter zyskał trwałe miejsce
w historii literatury – a także znaczną popularność – głównie jako pisarz religijny (ka-
tolicki) i polsko-żydowski zarazem, autor opowieści Jezus z Nazaretu, cenionych dra-
matów (Powrót syna marnotrawnego, Milczenie, Znaki wolności), szkicu Ja jestem Żyd
z „Wesela” czy libretta do opery Tadeusza Szeligowskiego Bunt żaków. Brandstaetter
to również oryginalny tłumacz Pisma Świętego i literatury angielskiej, autor licznych
parafraz, komentarzy poezji biblijnej, twórca utworów egzegetycznych (tzw. krąg bi-
blijny i franciszkański). Dużą sławę międzynarodową zawdzięcza pisarz przede
wszystkim dramatowi, zaliczany jest do ścisłej polskiej czołówki autorów wystawia-
nych na zagranicznych scenach305.

Brandstaetter w swej twórczości potrafił, jak pisze Jan Góra, „mierzyć tę [trudną,
współczesną – AK] rzeczywistość za pomocą Ewangelii”306, a ewangelizowanie społe-
czeństwa traktował jako podstawowe zadanie wszystkich rodzajów literatury. W tej
roli, udatnie i oryginalnie realizowanej, jego twórczość sytuuje się obok takich auto-
rów, jak Jan Twardowski, Jan Dobraczyński, Anna Kamieńska czy Hanna Malewska.

Poetycki dorobek Brandstaettera, na który składa się wraz z wyborami kilkanaście
tomów307, ma w większości charakter hymniczno-modlitewny i stanowi znaczącą część
dorobku polskiej liryki religijnej XX wieku. Nurt neoklasyczny reprezentują głównie
trzy tomiki przedwojenne: Jarzma, Droga pod górę i Węzły i miecze, oraz cztery po-
wojenne: Faust zwyciężony, Dwie muzy, Krajobrazy włoskie, Hamlet i łabędź308.

Z naszego punktu widzenia szczególnie ważne jest pytanie: czy poezja religijna
Brandstaettera mieści się (w całości lub w części) w formule neoklasycyzmu i może

                                                
305 Pełny wykaz dramatów z miejscami pierwodruku, premier, wystawień zagranicznych, liczbą tłuma-

czeń przedstawia Z. Lichniak, Bliżej Brandstaettera, wstęp do: R. Brandstaetter, Dzieła wybrane, Poezja,
Warszawa 1980. Na temat dramatów Brandstaettera por. L. Eustachiewicz, Dramaturgia współczesna
1945–1980, Warszawa 1985; tegoż, Dramaturgia polska w latach 1945–1977, Warszawa 1979. Eustachie-
wicz zalicza teatr Brandstaettera do nurtu „mitów i masek”.

306 J. Góra, Gość wiecznego domu, Poznań 1990, s. 84. Por. też: A. Mieczyńska, Tombak czy złoto, Po-
znań 1998.

307 Jarzma (1928), Droga pod górę (1931), Węzły i miecze (1933), Królestwo Trzeciej Świątyni (1934),
Jerozolima światła i mroku (1935), Faust zwyciężony (1958), Pieśń o moim Chrystusie (1960), Pieśni
(1963), Dwie muzy (1965), Poezje (1980), Krajobrazy włoskie (1982), Księga modlitw (1985), Hamlet
i łabędź (1988).

308 Przy czym Faust zwyciężony jest prawie dokładnie powtórzony w Dwóch muzach, zaś Krajobrazy
włoskie i Hamlet i lira są w zasadzie wyborami z poprzednich tomów.
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być wraz z utworami nawiązującymi do tradycji grecko-rzymskiej, renesansowej, ju-
daistycznej traktowana jako jeden wielki dialog z europejskim „posagiem” Śródziem-
nomorza? Spotkanie kultur i religii? Odpowiedź jest trudna. Bo to pytanie nie tyle
o klasycyzm, co o istotę poezji religijnej, zwanej też czasem konfesyjną czy metafi-
zyczną. W tej poezji to, co w klasycyzmie jest myślą, zostaje zastąpione głównie przez
uczucie, mit pozostaje sacrum, wiedza zaś tajemnicą i objawieniem. Poezja religijna
szuka tego, co – jak pisze ks. Jan Sochoń – „pierwotne w człowieku, co występuje
w nim przed refleksją i rozumowaniem”309. Tekst religijny to nie tylko obecność
„pierwiastków religijnych”, mitów poddawanych rozmaitym artystycznym i intelektu-
alnym zabiegom, ale poszukiwanie świata transcendentnego przez podmiot i autora
zarazem; to poezja szczególnie osobista. Czy można zatem mówić o takim tekście
w kategoriach poetyki konkretnego nurtu, np. klasycyzmu czy romantyzmu?

Z drugiej strony: czy klasycyzm, wkraczający w obszar sacrum żywej religii w celu
badania mitu, poszukiwania „wiecznych prawd”, ładu czy piękna, nie jest co najwyżej
poezją „o religii”310?

Reasumując, neoklasycyzm odwołuje się przede wszystkim do rzeczywistości kul-
turowej i historycznej, poezja religijna zaś przede wszystkim do transcendentnej! Neo-
klasycyzm – do rozumowania i refleksji; poezja religijna do iluminacji i metafizyki311.
Poezja religijna to akceptacja, a klasycyzm to także czasem rewizjonizm i sceptycyzm
wobec jej wartości. Oczywiście nie mamy tu miejsca na rozwijanie tego fundamental-
nego problemu. Gatunkowo poezja religijna Brandstaettera to: poezja modlitewna,
hymniczna, psalmiczna, egzegetyczna, moralistyczna, poezja-przypowieść.

Neoklasycyzm jako wczesny okres twórczości, a także późniejszy swoisty „pamięt-
nik życia i związków z kulturą europejską jest z perspektywy zamkniętego już dorobku
poety czymś widocznym, ale wewnętrznie odrębnym. Nie można go minimalizować
czy przemilczać, choćby jako oryginalnej drogi dojścia do poezji religijnej, ale też
błędem byłoby czynienie z niego „wizytówki” całej poezji autora Jezusa z Nazaretu.

Zygmunt Lichniak w studium Bliżej Brandstaettera poezję naszego autora dzieli na
nurty: franciszkański, biblijny, chrystologiczny. Badacz wspomina wszakże i o sięga-
niu po tematy „klasyczno-mitologiczne”. Są one konsekwencją „poszukiwania drogo-
wskazów” etyczno-moralnych i religijno-światopoglądowych312. Domeną pierwszych
była dla poety postawa (jak nazywa ją Lichniak, posługując się cytatem z Fausta zwy-
ciężonego) „stroiciela strzaskanych fortepianów”; druga to „klęcznik słów” (cytat
z Hymnów maryjnych). Jak łatwo się domyśleć, „stroiciel” to odpowiednik poszukiwa-
cza „roztrzaskanej liry Orfeusza” u Przybylskiego. Lichniak broni poetę przed zarzu-
tami o uprawianie „poezji kultury”, co miałoby oznaczać prowadzenie „poetyckiego
bedekera”. Udowadnia, iż to tęsknota za ocaleniem, związana z pamięcią niedawnej
grozy i Apokalipsy, tęsknota za wartościami nie tylko snobistyczno-estetycznymi:

                                                
309 J. Sochoń, Przedmowa, w: tegoż, Spalony raj. Antologia młodej poezji religijnej, Warszawa 1986,

s. 7.
310 Na temat poezji religijnej por.: Sacrum w literaturze, red. J. Gotfryd, M. Jasińska-Wojtkowska,

S. Sawicki, Lublin 1983; S. Sawicki, Religijny charakter poezji, Lublin 2000; tegoż, Religijny horyzont
poezji, Lublin 2000; Polska liryka religijna, red. S. Sawicki, P. Nowaczyński, Lublin 1983; Religijne
aspekty literatury polskiej XX wieku, red. M. Jasińska-Wojtkowska, J. Święch, Lublin 1997.

311 Por. J. Sochoń, dz.cyt.
312 Z. Lichniak, Bliżej Brandstaettera, dz.cyt., s. 66–77.
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Czy kultura, piękno, trwałość przekazu wartości, choćby w marmurze, architekturze, dziele
malarskim zakodowanych, nie mogła stawać się alfabetem nadziei na człowieczeństwo, akwe-
duktem przerzuconym nad barbarzyńskim rozziewem historii? A więc – w ostatecznym rachunku
– także wartością moralną? Ocaleniem z chaosu? Scalaniem przeciwieństw? Odnajdywaniem
drogi do harmonii? Oczywiście mogło tak być313.

Tak więc krytyk znajduje u Brandstaettera nieduży wprawdzie, ale intensywny nurt
neoklasycyzmu nostalgii za uniwersalnymi wartościami moralno-humanistycznymi314.
I ma sporo racji, aczkolwiek temat nostalgii za pięknem sztuki i pejzażu też odgrywa
istotną rolę.

Początki drogi Brandstaettera do neoklasycyzmu sięgają jego wczesnej młodości,
nawiązują też do tradycji rodzinnych. Poeta (urodzony w 1906 roku w Tarnowie,
zmarły w 1987 roku w Poznaniu) miał wśród przodków pisarzy hebrajskich315, ale
wychował się również w tradycji kultury polskiej, m.in. dzięki bogatej domowej bi-
bliotece; odebrał solidne wykształcenie (gimnazjum klasyczne, studia polonistyczne na
UJ, studia w Paryżu, doktorat na temat legionu żydowskiego Mickiewicza). W 1935
roku przebywał w Turcji, Palestynie i Grecji, która to podróż otworzyła ścieżkę bezpo-
średnich inspiracji kulturą antyczną i judaistyczną. Pod koniec lat trzydziestych znów
przebywał w Polsce. Po klęsce wrześniowej, uciekając przez wiele krajów, znalazł się
w 1940 roku w Jerozolimie, skąd w 1946 roku przeniósł się do Rzymu, gdzie przeby-
wał ponad dwa lata i gdzie poznał swoją żonę, przyjął chrzest i wziął ślub, pracował
w polskiej ambasadzie, odbył wiele wędrówek po Italii, jej muzeach, galeriach, ru-
inach, odwiedzał wyspy Morza Śródziemnego – z czego powstała większość utworów
Dwóch Muz. W 1948 roku wrócił do Polski i tu zaczął się rozkwit jego twórczości jako
pisarza katolickiego, trwający aż do śmierci w 1987 roku. W okresie polskim poza
Dwiema Muzami ukazał się Faust zwyciężony (1958, w większości pomieszczony po-
tem w Dwóch Muzach)316. Przyjrzyjmy się interesującym nas tomom.

Jarzma przyniosły 26 wierszy pisanych regularnymi rymowanymi strofami (kwar-
tyną, sekstyną), będących próbą realizacji klasycyzmu narodowego (imienny adres
stylistyczny stanowią utwory Na przybycie Hanny do Czarnolasu oraz Klonowicz),
polegającą na opiewaniu – w stylu bukolicznym głównie – piękna wiejskiego krajobra-
zu polskiego oraz radości i pożytków płynących z pracy. Jest to swobodna aktualizacja
toposu czarnoleskiego, nazywanego tu m.in. „rzeczą zwyczajną”, „złotym słońcem nad
Krakowem”, „złotą polską mową”, „brzeziną nad Wisłą”, „radością wieczystą” czerpa-
ną z widoku „stołów skrzypiących pod ciężarem chleba”, radosnych żniwiarzy, „dzieła
ręki żylastej”, „dworu jałowcowego”, trudu wołów czy – tu przykład nazbyt chyba
wykoncypowanej hiperboli – „świętego obornika żywicznej pasieki”! Choć poeta kon-

                                                
313 Tamże, s. 72.
314 O rzeczonym okresie twórczości Brandstaettera pisali też m.in.: Z. Jasińska, Moralność i intelekt,

„Tygodnik Powszechny” 1960, nr 14; F. Fornalczyk, Dramat współczesnego klasycysty, „Nurt” 1966, nr
11; J. Witek, Praca Romana Brandstaettera nad tekstem poetyckim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Prace Historyczno-Literackie” 2002, z. 1.

315 Informacje biograficzne czerpiemy głównie z Literatury polskiej. Przewodnik encyklopedyczny,
dz.cyt., ze studium Z. Lichniaka, dz.cyt., z książki J. Góry, dz.cyt., jak i z not zawartych w poszczególnych
tomach poety.

316 Należy podkreślić, iż w dorobku dramaturgicznym Brandstaettera znajduje się też grupa utworów
będących reinterpretacjami mitów śródziemnomorskich czy wręcz nawiązaniami do całych utworów an-
tycznych: Odys płaczący, Medea, Śmierć na wybrzeżu Artemidy.
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sekwentnie i wyraźnie zmierza w tomiku drogą Kniaźnina i Koźmiana, to podkreślić
trzeba akcent kładziony na postęp techniczny, który tradycyjną sielankę uprawomocnił
niejako w dniu dzisiejszym. Pochwała rzeczy zwyczajnej przynosi więc takie oto zna-
mienne strofy:

Coś zbudowała tryjery bezpieczne
i młockarnie hartowne, żelazne kopacze,
myśli ludzka, co głębie przepruwasz odwieczne
i żywym wzrastasz duchem w mrocznym lesie rzeczy!

(Pochwała rzeczy zwyczajnej)

Znacznie bardziej eklektyczny tomik Węzły i miecze zawiera zawiązki późniejszych
kręgów tematycznych i zainteresowań poety. Są tu zatem dwie, utrzymane raczej
w romantycznej tonacji kartki z podróży (Ren, Francja, Goethe), pierwsze odwołania
do tradycji judaistycznej (Elegia na mowę hebrajską), zaczątek wątku chrześcijańskie-
go (Golgota) oraz oryginalna oda do kultury łacińskiej (Wspominanie Cezara nad Ro-
danem), gdzie wywołane miejscem wspomnienie patosu rzymskich zwycięstw zlewa
się z miłym osobistym wspomnieniem o gramatyce łacińskiej i pierwszych (klasycz-
nych) lekturach, okazujących się następnie jądrem rzewnego osobistego mitu szczęśli-
wego dzieciństwa, w którym splatają się łacińskie zdania, słowa matki i klimat galicyj-
skiego miasteczka.

O Cezarze najsłodszy z piątej gimnazjalnej!
O laurów rzymskich kohort kwitnące gałązki!
Chciałbym do was powrócić w ten wieczór upalny,
Lecz nie brzegiem Rodanu, lecz brzegami książki,
Zatłuszczonej i zmiętej, i chciałbym, by mową
Rzewną znowu zadrgały me dziecinne skargi,
By niebo było moje, matczyne zaś wargi,
I świat szczęściem zamknięty jak klamrą perłową.

(Wspominanie Cezara nad Rodanem)

To bardzo ważny utwór, bo wyznaczający typowe w późniejszych wierszach podej-
ście Brandstaettera do mitu (dzieła sztuki, postaci, fabuły), z którym to poeta zawsze
szuka jakiegoś ciepłego, niemal intymnego związku, dzięki temu ostatniemu odsłania
się z kolei ogólna, nadająca sens teraźniejszości prawda ludzka (filozoficzna, moralna).

Królestwo Trzeciej Świątyni oraz Jerozolima światła i mroku przynoszą kulminację
tematyki hebrajskiej, która wybucha – jak zwykle u Brandstaettera – w bogactwie wa-
riantów. Obok ponowień biblijnych (Judyta, Grzech Dawida) czy idealizujących,
hymnicznych przedstawień Palestyny i Jerozolimy, znajdujemy reinterpretacje histo-
ryczne (Józef Flawiusz), próbki stylu psalmów, balladowe wiersze o Żydach polskich,
a także wątek mitologii rodzinnej (Dzieje mojego rodu). Szczególnie przejmujący jest
jednak Psalm 1933, będący potępieniem nadciągającej ówcześnie hekatomby poprzez
nawiązanie do jej starotestamentowej prefiguracji:

Panie Zastępów! Przejdź przez krainę zbrodni
I omiń mnie,
Albowiem pod kopułą diaspory
Gdy noc wśród kwitnących lip ciężko oddycha,
Jak pierś pod nożem kanclerza,
A republika, dymiąca krwią,
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Jak wilczyca myje w Renie rdzawą sierść –
Bije płomieniem pod niebiosa, jak świecznik siedmioramienny
Krzyk mordowanych Żydów na niemieckiej ziemi,
Ból mych zasztyletowanych braci!

Królestwo Trzeciej Świątyni przyniosło też trzy utwory o charakterze ars poetica:
Pożegnanie muzy czarnoleskiej, Do litery łacińskiej oraz Elegię. Idea tych utworów
wiąże się z odczuwaną od dziecka przez Brandstaettera dwunarodowością. Jadąc do
ojczyzny Żydów, poeta żegna się w sensie duchowym i pisarskim z Polską (symboli-
zowaną przez topos czarnoleskiej Muzy, którą niedawno opiewał), na rzecz „gwiezdnej
kopuły białej Galilei” i języka patriarchów, ale w ostatniej strofie jednak deklaruje
pierwszej ojczyźnie dozgonną serdeczną pamięć; nie jest też nigdy za konfrontacją
kultur:

A chociaż wtedy będę ci bardzo daleki,
A ty przeklniesz me wiersze i radość mych plonów,
Zabiorę w drżeniu ciała pod martwe powieki
Zapach warg twoich polskich – i cień Libanonu.

Te słowa antycypują przesłanie całej, nie tylko tej neoklasycznej twórczości Brand-
staettera, który swoim powołaniem czyni scalanie kultur i religii (żydowskiej i katolic-
kiej, antycznej i chrześcijańskiej)317. Wyjątkiem jest antyoda Do litery łacińskiej, gdzie
podmiot z pozycji judaistycznych dworuje sobie z alfabetu łacińskiego (alfabetu rzym-
skich oprawców Jerozolimy, piszących „Judea capta”), który to alfabet on zmusi teraz
do opiewania Trzeciej Świątyni i wielkości Jeruzalem.

Wojna przynosi symboliczną wręcz zmianę stylistyczno-gatunkową. Miażdżącą
przewagę zyskują u poety wiersz i poemat postawangardowy; redukcji ulega podniosła
retoryka, sprozaizowane zostaje obrazowanie. Również i składnia staje się bliższa ję-
zyka potocznego, pojawia się zdanie pojedyncze, elipsa. Metafora ulega redukcji na
rzecz jukstapozycji, anegdoty. Pojawia się czasem cudze słowo, cytat. Śladem trady-
cjonalizmu pozostaje przede wszystkim interpunkcja. Klasycyzm Brandstaettera, roz-
poznawany m.in. przez Czachowskiego i Zawodzińskiego jako „pseudoklasycyzm”
(przez co rozumieć należy m.in. wysoki stopień normatywizmu i pewność „wielkich
wzorów”) staje się teraz klasycyzmem redukcyjnym. Jeśli idzie o idee, zwłaszcza sto-
sunek do mitu śródziemnomorskiego, poeta głosi zrazu upadek autorytetów, a jego głos
współbrzmi z diagnozą Adorna na temat śmierci poezji po Oświęcimiu. Mamy do czy-
nienia nie tylko z ostrą demitologizacją (konfrontacja: mit Italii, Arkadia poetów
a martyrologia Polski i Żydów); zakwestionowane zostaje na razie to wszystko, co
symbolizowało, sygnalizowało nieśmiertelność humanizmu wpisanego w sztukę i etos
artysty. Pod tym względem postawa Brandstaettera bardzo przypomina stanowisko
Różewicza na temat śmierci sztuki i szans odzyskiwania mowy po czasie Apokalipsy –
także formalnie dostrzegamy tu podobieństwa (por. wiersze Brandstaettera z tomami
Niepokój, Czerwona rękawiczka i poematem Et in Arcadia ego Różewicza).

                                                
317 O tym, iż była to wielka idea pisarza, rodzinny mit, a także kompleks, wspomina Jan Góra, pisząc

m.in.: „Uważał się za spadkobiercę żydowskich patriarchów, proroków, judejskich wyznawców Mesjasza,
ale również za spadkobiercę Mickiewicza, Słowackiego, Wyspiańskiego...” (J. Góra, Gość wiecznego
domu, dz.cyt., s. 20). Na swój sposób celebrował też pisarz szlachecką tradycję swej żony, Reginy Bro-
chwicz-Wiktorówny.
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Hymn do proporcji, zawarty w Fauście zwyciężonym i Dwóch muzach, przynosi
dramatyczne apele o przywrócenie ładu etycznego i estetycznego, a przede wszystkim
o racjonalne wytłumaczenie Apokalipsy wojny:

Gdzie jesteś, Parthenonie?
Gdzie jesteś, konstrukcjo nieskazitelna?
gdzie jesteś, liczbo nieomylna?

Dalej następuje litania ludzkich zaniedbań i przewinień („rzeki samounicestwienia”,
„rzeki pogardy”), zakończona apostrofą do tradycji, która poeta nie skreśla jednak
całkowicie; w odróżnieniu od Różewicza od razu wie, że nie jest to żadne wyjście:

I nie każ nam rozdzierać szat
[...]
Muzo złotej Proporcji,
Miaro i wago,
Mądry chórze Sofoklesa
Nad Polską.

Utrzymany w stylu lirycznego potoku (albo inaczej: w litanijnym tonie) poemat
Faust zwyciężony jest zrazu kolejnym oskarżeniem tradycji, która nie zapobiegła złu
totalnemu. Współczesność zostaje zmierzona miarą mitów, które jednak same ulegają
destrukcji w konfrontacji ze złem człowieczym: „Kości rzucone. Rzucone są kości /
Milionów ludzi”; „Mieszkańcy rzek, z których każda jest Rubikonem”; „Jak trudno
być cichym / Jak trudno być miłosiernym”; „Są dzieje mięsa na rzeźnickim klocu /
I ciemne dzieje Erynii”. Współczesny Faust (symbolizujący XX wiek) jest „Najgłup-
szym z Faustów” – bo zdawało mu się, „Że zdoła zmienić siebie i świat”, tymczasem
uległ nowemu Mefistofelesowi. W dalszym ciągu dokonuje się więc spektakularna
dewaluacja kultury, za którą coraz trudniej już kupić nadzieję:

Za jeden ludzki żywot oddam wszystkie
Tercyny Danta, preludia Chopina,
Wszystkie posągi Michała Anioła
I fugi Bacha i myśli Pascala.
Ludzkiemu życiu trzeba znów przywrócić
Straconą wartość.

Poemat kończy się zawieszoną apostrofą-błaganiem: „Boże, ocal najgłupszego
z Faustów”.

W kilku powstałych w połowie stulecia ars poeticae autor pokazuje tymczasem
swoje wewnętrzne zmaganie między rezygnacją a nadzieją. W Dwóch muzach (tytuło-
wy utwór tomu) dylemat przyjmuje wymiar alegorii:

Dwie bliźniacze
Ironiczne
Muzy:
Poezja i Śmierć.

W Ars poetica (Dwie Muzy) spór dotyczy neoklasycznych pryncypiów: ponadindy-
widualizmu i etyki. Zrazu podmiot traci wiarę i ironizuje:

Piszemy tylko dla siebie
I może jeszcze dwóch przyjaciół [...]
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Piszemy może jeszcze tylko dla trytonów
Parskających na Piazza della Signoria.

Potem mowa jest o „ciemnej strofie”. I naraz powrót do źródeł klasycyzmu, odro-
dzenie:

Poetyka wyrasta z etyki
Jak winnica z czerwonej ziemi.

Oto jest kodeks poety,
Który sobie ubzdurał
W porę florenckiego wieczoru,
Że potrafi świat uleczyć,
A co najmniej uzupełnić,
Słowami.

Jak przebiega ów proces „leczenia” w wymiarze neoklasycznego nurtu Brandstaet-
tera? Jak mówiliśmy, pisarz – podobnie jak Iwaszkiewicz – pozostawał nie tylko z racji
estetyczno-ideowych, ale i czysto „życiowych”, w ścisłym związku z Italią i światem
kultury śródziemnomorskiej. Efekty poetyckie tego faktu są tyleż ciekawe, co niepo-
kojące. Powstały dziesiątki utworów, układających się w długie cykle tematyczne czy
topograficzne, rodzaj poetyckiego bedekera lub – jak to nazywaliśmy w wypadku in-
nych poetów – „kartek z podróży” (np. Piazza Armerina czy ogromny cykl Madonn).
Otrzymujemy całe ciągi nieformalnych wariacji na ten sam temat, w których można się
zagubić, nim wydobędzie się prawdziwe perły. A takimi są wiersze przekraczające
schemat transpozycji treści obrazu czy studium pięknego skądinąd pejzażu, na przy-
kład sycylijskiego.

Generalnie można podzielić utwory neoklasycystyczne Brandstaettera na cztery
grupy: (1) omówione już wyżej teksty typu ars poetica, (2) reinterpretacje mitów „ko-
du kulturowego”, (3) transpozycje treści dzieł sztuki, (4) trawestacje klasyki literackiej
(oczywiście granice tych grup są umowne, czasem płynne).

Najbardziej udana, a zarazem zawierająca istotę redukcyjnego neoklasycyzmu –
czyli szukanie uniwersalnych prawd, odrodzenie etyki i budowanie estetyki tożsamości
– jest wyodrębniona przez nas grupa (2), czyli utwory takie jak: Po co tak się trudziłeś,
Leonardo, Meduza, Beatrycze, Rozmowa z Aretuzą, Marek Aureliusz, Wespazjan, Oda
do Sorakte, Sybilla w Torre di Materita, Z powodu świerszcza, Pani z Pescary czyta list
Michała Anioła, Kilka uwag o „Śmierci Ikara” Brueghla, Tańcząca menada w Car-
nuntum, Polihymnia na Kapitolu, Castello Aragonese, Herakles i Amazonka, Safo
w syrakuzańskim ogrodzie. Cechuje je „postawangardowa” zwięzłość i zbliżenie do
języka potocznego oraz prymat demitologizacji (zwłaszcza uwspółcześnienia):

Stojąc na balkonie.
Posyłam do wszystkich diabłów
Jaspersa i Heideggera,
Gdyż przypływ porannych barw
Jest głębszy i piękniejszy
Od wszystkich systemów filozoficznych

(Dzwony Taorminy)
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Poeta mówił. A przez Ponte Vecchio
Szła Beatrycze w lazurowym golfie.
Szła do modystki po nowy kapelusz.

(Beatrycze)

Wśród kwaśnego zapachu oliwek
Rozmawiałem z Persefoną,
Odzianą w czarną suknię,
Gdy przeciągłym głosem
U boku swojej matki
Sprzedawała
kalafiory smażone
w oliwie.

(Pożegnanie Sycylii)

Brandstaetter znakomicie buduje też ożywiające glosy do mitów. I tak Herakles
i Amazonka (metopa) jest lapidarnym studium wyczytanego przez poetę z rzeźby
współczucia herosa dla pokonanej. Po co tak się trudzisz, Leonardo to próba spekulacji
na temat: jaka byłaby reakcja wielkiego humanisty, gdyby zobaczył, jak jego wynalaz-
cze studia nad lotem gołębi doprowadziły ostatecznie do nalotów dywanowych (Le-
onardo odpowiada zaskakująco: „szaleńcze / Przecież tego nie mogły uczynić / Gołę-
bie”). Safo w Syrakuzańskim ogrodzie myśli o tym, jak uratować od przemijania „pro-
zaiczną rosę” na jej wierszach, co oznacza kult mimetycznego szczegółu przedkładany
nad abstrakcje estetyzmu i filozofii.

Ową „prozaiczną rosę na wierszach” wysoko ceni sobie sam Brandstaetter i to
przynosi bardzo różne efekty. Z jednej strony prowadzi do kapitalnego odświeżania
wartości, przykuwania do nich uwagi znudzonego retoryką i dydaktyką czytelnika.
Z drugiej strony owocuje rozwlekłymi reportażami poetyckimi (w tytułach zwanymi
często „odami”), gdzie pielgrzymowanie w świat Śródziemnomorza przeistacza się
w studia zachodów i wschodów słońca, opisy burzy, muszli czy dębu, przemierzanie
dziesiątków ulic, placyków, nabrzeży, fontann. „Wszedłem w pejzaż” – mówi poeta
i przyjmuje z pietyzmem wszystko, co napotkał, rzeczy ważne i mniej ważne... Często
takie przechadzki, przejażdżki, powroty przeradzają się też w spacer romantyczny bądź
sentymentalny (jak Nocna przechadzka po Rzymie czy Dałem ci różę).

Podobnie rzecz się ma z transpozycjami dzieł sztuki: autor oprowadza nas po
wszystkich detalach obrazu, po zaułkach aluzji i własnych interpretacji, co jest jednak-
że grzechem przeciw klasycznej zasadzie opanowania i harmonii (np. Hieronim
Bosch). I znów – jak zwykle w wypadku tego poety – znajdujemy zaraz wersję alter-
natywną, budzącą podziw: reinterpretowanie sztuki oparte na anegdocie, lapidarnym,
zaskakującym przesłaniu, jak na przykład w utworze Efeb, gdzie poeta w dwudziestu
kilku awangardowych wersach opisuje wyjście do muzeum w celu obejrzenia upra-
gnionego posągu, skonfrontowania go z wyobrażeniem – ale właśnie w nocy posąg
ukradziono! Za cały triumf antyku mają wystarczyć słowa:

Pozostało po nim
Puste miejsce,
Którego nie umiem
Wypełnić wyobraźnią.
I to jest najsmutniejsze.
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Oczywiście ten sprozaizowany liryk gra również wysokimi tonami zawartej tam pa-
raboli! Klasyczne wartości są współcześnie często domysłem, rekonstrukcją utracone-
go ideału.

Jednym z ulubionych sposobów Brandstaettera na prowadzenia dialogu z mitami
i tradycją jest ożywianie historycznych i mitologicznych bohaterów, a także postaci
z obrazów i książek, by zadawać im pytania ważne tu i teraz bądź po prostu przybliżać
dawne czasy dzieła (przypomnijmy, iż był to także dobry sposób wyrażania nostalgii
w związku z „wczoraj” przez parnasistów). Brandstaettera interesuje w bohaterach
mitów czy dzieł sztuki przede wszystkim pierwiastek ludzki, który stanowi dla niego
chyba najpewniejszy klucz do efektownej i bogatej intelektualnie pointy, tak samo jak
paraboliczno-metaforyczna moc odpowiednio „podglądniętego” detalu. Znakomitym
przykładem jest łączący wyżej wyliczone cechy liryk Madonna z Klosterneuburg, nie
będący bynajmniej w swej lapidarności i głębi przesłania czymś odosobnionym:

Kto Twojemu dziecku odrąbał głowę,
Madonno?

W jaką noc to się stało,
Podczas jakiej rzezi,
Madonno?

A ty wciąż przyciskasz do serca
Okaleczone ciało swego Syna,
Madonno.

Starą przypowieścią są nasze dzieje,
Mglistą przypowieścią,
Madonno.

Chodzę po świecie i szukam
Głowy Boga,
Madonno.

Brandstaetter nie wyrzekł się do końca swojej dawnej retoryki i rozlewności niza-
nych zdań. I czasem daje to naprawdę świetny efekt autentyczności i dramatyzmu bu-
dowanej maski, np. w wierszu Marek Aureliusz czy Odys u bogini Kalipso.

Nuży wszakże opisowość wielu (zbyt wielu) podobnych ód, poematów, a szczegól-
nie realizowane z wielkim pietyzmem wieloczęściowe transkrypcje i parafrazy literac-
kie, takie jak Winogrona Antygony czy Kasandra. Ale potrafi też nasz poeta pokazać,
że zna podejście do literatury zgoła inne, co czyni np. w Wariacjach na temat Dantego,
gdzie reminiscencje dzieł dynamicznie przeplatane są migawkami krajobrazu i myśla-
mi poety, dając rodzaj kontrapunktu między przeszłością a teraźniejszością, sztuką
a życiem.

Podobnie jak Herbert, ma Brandstaetter swoje ulubione antyczne czy renesansowe
postaci – są to Marek Aureliusz, Vittoria Colonnna, Michał Anioł oraz Kasandra,
z którymi „rozmawia”, których radzi się, którym współczuje. Z ich monumentalności
wydobywa prywatność, w niej zaś dopiero odbija się czasem uniwersum. Powiedzieli-
śmy „czasem”, bo Brandstaetter mimo swego wielkiego pisarskiego doświadczenia
i humanistycznej erudycji jest poetą nierównym bądź, mówiąc eufemistycznie – zbyt
wszechstronnym. Dotyczy to po części poezji religijnej, ale przede wszystkim jego
neoklasycyzmu, zagubionego nieco w swoistym i niepowtarzalnym „lesie rzeczy”. Czy
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brak mu jednak jakiejś ciągłej indywidualizującej dominanty? Sądzimy, że taka ist-
nieje.

Otóż tytuł niniejszego rozdziału: Neoklasycyzm wiary, ma znaczenie podwójne. Po
pierwsze, wskazuje istotę stosunku poety do normatywnych poetyk, a zwłaszcza do
przekazów, jakie niesie kod kulturowy: jest to stosunek uczuciowy, o dużym stopniu
subiektywizmu, po części romantyczny, niekonsekwentny, ale budowany przede
wszystkim na wierze w przejście (nawet poprzez obserwację starej metopy czy lekturę
znanych tekstów Sofoklesa) w uniwersalny wymiar antropologiczny, w wieczne dobro,
w szansę usłyszenia poprzez często hałaśliwą barierę wieków bicia tego samego ludz-
kiego serca. Po drugie, wspomniany tytuł pokazuje związek dwu ścieżek poezji
u Brandstaettera: neoklasycznej (niejako bardziej „wydeptanej”, prostej) i religijnej
(stromej, tajemniczej, bo prowadzącej w uniwersum metafizyki).

Także więc w kwestii neoklasycyzmu przesłaniem całej twórczości Brandstaettera
mogą być te oto frazy z Przylotu aniołów:

Nic nie chcę wiedzieć. Wystarczy mi wiara
W moje marzenie.

Owo marzenie to również mit śródziemnomorski, który w perspektywie całej twór-
czości poety odniósł trudne zwycięstwo i usytuował go w ścisłej czołówce polskich
poetów neoklasycznych.

21. „DLA ŁADU OBRAZÓW I SKOJARZEŃ” (NEOKLASYCYZM
WŁODZIMIERZA SŁOBODNIKA)

Okazjonalnie wymieniany jako związany z klasycyzmem Włodzimierz Słobodnik318

(por. część II) reprezentuje swoją potężną objętościowo twórczością poetycką wszyst-
kie chyba meandry artystyczne grupy Kwadryga i jej członków. Wśród kilkuset wier-
szy autora Nowej muzy znajdujemy więc nurt zaangażowanej liryki społecznej, skon-
centrowanej na tematyce polskiej wsi i pracy na roli; ważne znaczenie ma liryka ma-
zowieckiego pejzażu z różnorodnymi scenkami rodzajowymi (niejednokrotnie uderza-
jąca w tony klasycznej i renesansowej sielanki), ale także autentycznymi obrazami
nędzy czy starości; charakterystyczne jest częste i wielostronne stosowanie archetypu
domu (jako dzieciństwa, rodziny, miejsca zamieszkania, codziennej krzątaniny, ojczy-
zny). Pojawia się też miasto, zarówno w wymiarze historyczno-architektonicznym, jak
i klasowo-obyczajowym (np. wiersze o robotnikach, rzemieślnikach, nędzarzach, sta-
rych kobietach, dziewczynie ulicznej). Świetną metaforą społecznych pasji Słobodnika
jest tytuł jednego z tomów – W cieniu syreny [fabrycznej – AK] i wierzby. Ważne

                                                
318 Urodzony w 1900 roku na Ukrainie, od 1902 roku mieszkał w Warszawie. Studiował polonistykę na

UW. Debiutował w jednodniówce futurystycznej „Pam-Bam”. Jego pierwszym tomem poezji była Modli-
twa o słowo (1927). Członek Kwadrygi, współpracownik Lewara. W czasie wojny przebywał w ZSRR
(Uzbekistan). Po wojnie powrócił do Polski, mieszkał w Łodzi, następnie w Warszawie, gdzie zmarł
w 1991 roku. Poeta, tłumacz poezji rosyjskiej, niemieckiej, francuskiej. Wydał ponad 20 (!) tomów poezji
i kilka jej wyborów.
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miejsce zajmuje także u Słobodnika liryka osobista, np. piękne wiersze o matce, jak
i cały tom poświęcony jej postaci. Nie brak nurtu refleksyjnego, zabarwionego kata-
strofizmem, jak również tematyki rewolucyjnej.

Wśród zainteresowań poetyckich Słobodnika jest miejsce na dialog z kulturą, rein-
terpretacje mitów czy też poszukiwania uniwersalnych przedstawień i prawd pozwala-
jących lepiej zrozumieć współczesność. Poeta wskazuje niejednokrotnie na swoich
patronów: to Kochanowski i Staff. Neoklasycyzm Słobodnika ma charakter wyjątkowo
synkretyczny, jest rozproszony na obszarze ogromnym – objętościowo i tematycznie.
Przyjrzymy się dwudziestu z górą tomom Słobodnika, szukając jakiejś neoklasycznej
dominanty w tejże liryce.

Najważniejsze z naszego punktu widzenia są drugi i trzeci tomik: Cień skrzypka
(1929) oraz Nowa muza (1930). W pierwszym znajdujemy przede wszystkim najczę-
ściej wymienianą przez krytyków Iliadę (por. część II). Mit zostaje w tym wierszu
przekształcony w wielką metaforę ludzkiego losu i przez wprowadzenie podmiotu
zbiorowego „my” sfunkcjonalizowany dla oceny współczesności:

Jakże niełatwo wtedy będzie nam, Odysom
Na morzu krwi zbłąkanym, wracać do Itaki.

Takie ujęcie mitu i historii jako wspólnoty czasu i przeznaczenia bardzo przypomi-
na historiograficzny neoklasycyzm Konstandinosa Kawafisa (zwłaszcza jego słynny
wiersz Trojanie). Ciekawą uwspółcześniającą demitologizację przynosi pełen retoryki
i patosu Michał Anioł: słynny artysta pracujący na rusztowaniu ma ręce i myśli sparali-
żowane gniewem spowodowanym niesprawiedliwościami społecznymi i współczuciem
dla „pracujących ponad siły”; to te skryte motywy zdają się – sugeruje poeta w prze-
słaniu wiersza – kreować grozę i potęgę Sądu Ostatecznego.

Nową muzę otwiera utrzymana w klasycystycznej stylistyce oda Kraju mój...
W wielu utworach pojawia się inkrustacja mitem (np. księżyc stoi „jako duch Home-
ra”, Lirnik), a także liryczna transpozycja mitologicznej opowieści (Leda). Rozwijając
w tym tomie tak ważny potem sielankowo-elegijny nurt liryki pejzażu polskiego, poeta
występuje z odą Do Leopolda Staffa i czyni go swoim mistrzem w rezygnacji z poezji
akademickiej na rzecz dążenia do oddania codziennego piękna i prostoty (odwołuje się
wszakże i do estetyki polskiego romantyzmu, konkretnie poprzez aluzję do zakończe-
nia Epilogu z Pana Tadeusza):

Nie w gwarnym mieście, lecz w cichym polu
Wziąłeś dla pieśni swych nuty,
Bo milszy wieszczom, niż laur Kapitolu,
Wianek z bławatków i ruty.

Tom Nowa Muza zawiera także bardzo interesujący z punktu widzenia neoklasycy-
zmu jako idei głos, wpisujący się w omówioną przez nas w rozdziale 3 części I dysku-
sję wokół duchowej i historycznej kondycji Europy, groźby nawrotu barbarzyństwa
i upadku kultury. Nostalgia za traconymi (także klasycznymi?) wartościami zespolona
została w jednym z wierszy z katastroficznym profetyzmem. To Dwudziesty wiek,
który zacytujemy w całości:

Jeżeli nad księgami w bibliotecznym pyle
Człowiek ze szczęśliwego wieku czoło schyli
I ciśnie na przeżarte solą łez źrenice,
Na mówiące łukami mąk o nas stronice,
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Pomyśli: był to straszny barbarzyński wiek,
Wieszczący trąb bojowych, srogich trąb wybuchem
Powszechną serc posuchę
I dział zeusowy śmiech.
I odejdzie ze zgrozą od tej o nas księgi,
I po wszystkie słodycze swego wieku sięgnie,
Nie wiedząc, że to myśmy szczęście wykuwali
Dwudziestym naszym wiekiem jego wieku dniom,
Szlochaniem naszych matek, szczękiem naszej stali,
Naszą łzą i krwią.

Większość kolejnych tomów Słobodnika odznacza się także obecnością neokla-
sycznych akcentów. I tak tomik Spacer nad Wisłą (1931) otwiera utwór O czytaniu,
dający się zinterpretować jako ars poetica autora. Wiersz, będący ciekawą demitologi-
zacją Odysei – pokazanej jako ikona wiedzy zaprzeszłej, akademickiej – nakazuje
„czytanie w lesie”, to jest konfrontowanie, weryfikowanie, rewaloryzowanie tradycji
poprzez zderzenie ze współczesnością i naturą (ten kierunek odbrązawiania antyku
zasłynie po latach za sprawą Herberta). Utwór zamyka prosta strofa-przesłanie:

Czytającemu w lesie Odyseję
Będzie w całości dana treść książki otwartej,
Bo w cieniu drzew wiatr mocną epopeją wieje
I rzuca ją na karty.

Świetnym przykładem ponowienia klasycznego mitu, a także ostentacyjnym nawią-
zaniem gatunkowym jest Napis – monolog-epitafium Rzymianina, który zginął w Pom-
pei. Neoparnasistowski kunsztowny charakter wykazuje inne ponowienie: Salome
(z tomu Wiersze, 1936), zogniskowane wokół sceny tańca:

„Tańcz, tańcz, Salome!” – Mówią ci trelami flety.
„Tańcz, tańcz, Salome!” – Mówią ci akordem harfy.
„Zadzwonią na księżycu twoje bransolety,
Gdy miłość cię owinie w śmierci czarne szarfy...”

Domyślać się możemy, iż wiersz jest też ukrytą transpozycją dzieła plastycznego
(Giotto, Rubens?).

Udana jest subtelna Sielanka (z tomu Wiersze, 1936), gdzie nawiązanie do literac-
kiego mitu Hermana i Doroty służy jako prefiguracja sceny miłosno-sielankowej
z udziałem podmiotu i jego wybranki („Jak Herman i Dorota, młodzi silni, cudni /
Ujrzeliśmy odbicia swych postaci w studni” – tak zaczyna się ten piękny utwór).

Poświęcony przymusowemu wojennemu pobytowi w Uzbekistanie zbiór Dom
w Ferganie (1946) zawiera utrzymaną w ścisłej konwencji gatunku odę Na śmierć
Tadeusza Boya-Żeleńskiego, z wykrzywionym wszakże aktualno-politycznym przesła-
niem, wyrażonym też w pseudoklasycystycznym stylu:

Lecz konając w obozie za drutem kolczastym,
Przez mgłę przedśmiertną chybaś ujrzał, Humanisto,
Jak Homo Novus niesie krajom, wsiom i miastom
Sprawiedliwość, i dobroć, i mądrość świetlistą.

Można powiedzieć, że oda jest generalnie jednym z ulubionych gatunków Słobod-
nika, którym ten znakomicie się posługuje. Jednym z piękniejszych wśród licznych
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jego utworów poświęconych ukochanemu Mazowszu jest więc oda Do Ziemi Mazo-
wieckiej (tom W cieniu syreny i wierzby), zaczynająca się od majestatycznej apostrofy:

Matko światła i cienia,
Matko pługów i kłosów,
Matko figur przydrożnych,
Matko jarzębin i maków,
Weź moje serce, jak bierzesz
Ciężkie razowe chleby,
Serce przybysza, co kocha
Piachy twe sypkie i gorzkie.

Wyjątkowy na tle całego dorobku Słobodnika jest tomik Listy z Paryża (1964),
ogólnie przywołujący klasycystyczny gatunek listu poetyckiego, zwanego też czasem
opisowo „kartkami z podróży”. Na pierwszy rzut oka tom ten można potraktować jako
współczesną wersję parnasistowskiego pielgrzymowania do świata harmonii, piękna,
dostojnej historii Europy. Jednakże Słobodnik, zwiedzając Paryż, pozostaje przy
swoim czasem irytującym zamiłowaniu do zebrania pełnego kosza wszystkich dostęp-
nych wielkich i małych tematów, z których z jednakowym zapałem, ale różnym skut-
kiem, usilnie potem wydobywa poezję. A zatem oglądamy wraz z poetą pomniki, Luwr
i uliczną kloszardkę, grób Napoleona i Plac Pigalle, podziwiamy wszystkie chyba po-
lonica, widzimy też całującą się na ulicy przypadkową parę; przypominamy sobie bio-
grafie wielkich pisarzy, losy emigrantów, a także przyglądamy się czynności picia
wina. Miasto-symbol sztuki przemawia do nas całą kosmopolityczną i ponadczasową
paletą barw i kształtów. W warstwie genologii i stylu obserwujemy w tomie drastyczną
zmianę w stosunku do dawnego integralnego neoklasycyzmu Słobodnika: dominującą
formą owych „listów” jest w gruncie rzeczy nowoczesny epigramat, miniatura, czasem
rozbudowane jednak do szerszej nieco formy poetyckiego reportażu. Wyjątek to Śmie-
ciarki paryskie, obszerny stychiczny utwór zasługujący na miano antyody (czy „ody
w niskim stylu”). W paryskim tomie Słobodnika, obok wspomnianych socjologicznych
obrazków i sylwetek słynnych pisarzy i artystów, znajdujemy też lapidarne, a zarazem
nostalgiczne odwołania do estetycznych wzorów, szukanie kulturowej spójni, jak
w Wenus z Milo w Luwrze:

Chłód kamienia
i prawdziwego piękna.
Harmonia helleńska,
ożeniona z kamieniem.

Oczy Wenus są ślepe,
lecz ciało nie jest ślepe,
ciało widzi miłość
aż do dna.

Ale ta sama – klasyczna – Wenus dostrzeżona zostaje przez poetę kilka ulic i kilka-
naście stron dalej – w oczach starej nędzarki, która kiedyś była zapewne dla bliskich
uosobieniem miłości i piękna (Wenus zgaszona).

Kontynuację peregrynacji po świecie sztuki stanowi cały prawie tom Śpiew na do-
branoc (1965) z wierszami takimi jak: Boginie greckie, *** (To był Rembrandt...),
Obrazy podczas bezsennej nocy widziane, Akt kobiecy, Zmierzch, Do portretu kobiety
staroegipskiej, Dawid gra Saulowi, Ballada o ukrzyżowaniu, Malarstwo Rublowa,
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Tycjan, Venus szalona, Średniowiecze, Zuzanna i starcy, Dante. Prawie zawsze poeta
przyjmuje w tych wierszach rolę swoistego translatora mitów kultury i sztuki na język
naszych współczesnych doświadczeń i niepokojów, zgodnie zresztą z najczęściej sto-
sowaną w neoklasycyzmie XX wieku zasadą wzajemnego przeglądania się w sobie
przeszłości i teraźniejszości. Poeta robi to „dla ładu”, w który jednak wierzy, czego
dowodem jest wiersz otwierający tom:

Dla ładu obrazów i skojarzeń
ten ranek rozświetli mi
wszystkie rzeczy do dna ich istoty.
Dla ładu obrazów i skojarzeń
drzewo rozgałęzia mi się w słowie,
a dzban odkrywa mi całą tajemnicę swojego kształtu.

(Dla ładu)

Estetyka i etyka tożsamości przybiera często u Słobodnika wypróbowaną przez
wielu parnasistów formę ożywiania posągów, postaci z obrazów, zmarłych dawno
artystów, z którymi podmiot prowadzi dialog.

Cel tego zabiegu najdobitniej wyraził poeta w Boginiach greckich, które kończy
utożsamianie się z wzorami:

Wasza radość jest harmonijna,
wasza rozpacz jest harmonijna,
siostry nocy wysokich,
siostry żagli i wioseł,
Egejskiego Morza synowe,
Przywołuję was,
epoką rozdarty,
ja, przyszłe wykopalisko.

W Róży światła (1967) Słobodnik wraca do nurtu poezji opisowej, do studium
przedmiotów, wspominania barw, zapachów i kształtów, z którymi się zetknął, np.
w dawnej Warszawie, ale i tych nieznanych mu, mitycznych, jak Betlejem Chrystusa
czy Moskwa Rasputina. Ten obszerny cykl nazywa poeta „symfoniami” i jest to czy-
telna idea transpozycji skomplikowanej muzycznej struktury na poemat.

Ostatnie tomy, jak Barwobranie (1973) i Odkrywanie dali (1976), prezentują znów
„narodową” strategię wobec kodu kulturowego. Hellada Mazowiecka stanowi więc
hiperbolizację oraz idealizację krainy poety za pomocą uniwersalnego mitu klasycy-
stycznego. Dokonuje się tu ważne zespolenie antycznych i tkwiących w polskim rene-
sansie korzeni:

Czasem nad topolami błędna Nike leci
I zawadza skrzydłami o przyziemne troski,
I helleńską światłością polski język świeci,
Gdy rozświetla go miarą swoją Kochanowski.

To samo przynoszą Pochwała mowy polskiej, Miara, Rytmy, w których kontynu-
owany jest ten program neoklasycyzmu w „narodowym” wydaniu, znanego już z tomu
Kamienny cień (1960: Kochanowski tłumaczy Psałterz Dawidowy), a nazywanego
przez poetę „helleńsko-mazowieckiej przeciągłości graniem”, „chłodnych siekier ho-
meryckim rytmem”, „kołodzieja uładzonym kołem”, „Biblią ziemi”. Trwają jednak
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również dawne inspiracje malarskie, architektoniczne i rzeźbiarskie: Do Wenus z Milo,
Malarz średniowieczny, Vermeer, Hymn do Wenus, Architektura starożytnego Rzymu,
Obraz holenderski, Giotto, Cisza katedr, Czarne Morze, Desa. Słobodnik – należy
podkreślić – z równą pasją potrafił opiewać potęgę katedr, kolana posągu Wenus
i piękne bibeloty w warszawskiej Desie. Stoi za tym głód realiów, kult opisowości,
mimetyczna dociekliwość i rzemieślnicza pokora wobec urody świata (zawsze sta-
wianej ponad czysty kunszt wyobraźni i spekulatywnego rozumu), co owocowało
m.in. poprzez wiersze o rzemieślniczych warsztatach, starych zegarkach, chlebie na
stole czy rosie na kalinach. Ów mimetyzm i opisowość razem z wyżej przedstawio-
nymi strategiami wobec tradycji i kultury stawiają niewątpliwie Słobodnika po stro-
nie klasycyzmu.

W tym kontekście najlepszym chyba podsumowaniem jego bogatej (może zbyt bo-
gatej) twórczości jest liryk z ostatniego tomu – Pompeja, gdzie poprzez osadzoną
w antyku metaforę dokonuje się wzajemne dopełnienie wzniosłości i codzienności,
które dopiero połączone dają wieczny i humanistyczny mit:

Bluszcz oplata ruiny,
oplata sprośne malarstwo i rzeźby,
ruiny położenia noża i chleba na stole,
ruiny rozbierania się do snu i kopulacji,
ruiny antycznych cnót i grzechów.
Studnia wspomina wodę, której już dawno nie ma.

Niebieski cień dziewczyny
i jej pradawnej miłości.

22. MIĘDZY HISTORIĄ A NATURĄ (NEOKLASYCYZM
MIECZYSŁAWA JASTRUNA) 

Pisząc w części II tej książki o eseistyce Jastruna, mówiliśmy o „immanentnym klasy-
cyzmie” pisarza. Określenie to dobrze odpowiada również samej jego poezji319, w któ-
rej klasycyzm służy ważnym zadaniom, takim jak próba okiełznania czasu czy historii.

                                                
319 Mieczysław Jastrun (1903–1983) opublikował tomy poezji: Spotkanie w czasie, Warszawa 1929; In-

na młodość, Warszawa 1933; Dzieje nieostygłe, Warszawa 1935; Strumień i milczenie, Warszawa 1937;
Godzina strzeżona, Lublin 1944; Rzecz ludzka, Warszawa 1946; Poezje wybrane, Warszawa 1947; Sezon
w Alpach i inne wiersze, Kraków 1948; Arkusz poetycki 2, Warszawa 1950; Rok urodzaju, Warszawa 1950;
Wiersze dawne i nowe, Warszawa 1951; Barwy ziemi, Warszawa 1951; Poemat o mowie polskiej, Warsza-
wa 1953; Poezje 1944–1954, Warszawa 1954; Poezja i prawda, Warszawa 1955; Gorący popiół, Warszawa
1956; Wiersze zebrane, Warszawa 1956; Genezy, Warszawa 1956; Większe od życia, Warszawa 1960;
Intonacje, Warszawa 1962; Strefa owoców, Warszawa 1964; Poezje, przedm. J. Rogoziński, Warszawa
1966 („Biblioteka Poetów”); W biały dzień, Warszawa 1967; Poezje wybrane, Warszawa 1968 („Biblioteka
Poetów”); Godła pamięci, Warszawa 1969; Mieczysław Jastrun [wybór poezji], Warszawa 1970 („Poeci
Polscy”); Wyspa, Warszawa 1973; Rzecz ludzka, Warszawa 1973 („Biblioteka Literatury XXX-lecia”);
Błysk obrazu, Kraków 1975; Poezje zebrane, Warszawa 1975; Scena obrotowa, Kraków 1977; Punkty
świecące, Warszawa 1980.
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Liczni badacze twórczości autora Gorącego popiołu320 wskazywali na jej odniesie-
nia do romantyzmu, symbolizmu, katastrofizmu. Naszym zdaniem, Jastrun jest najbar-
dziej reprezentatywnym (obok Miłosza i Szymborskiej) przedstawicielem liryki filozo-
ficzno-egzystencjalnej, intelektualnej czy „medytacyjnej”, ale też ważną cechę jego
dykcji stanowi klasycyzm. Jastrun dobrze reprezentuje również to, co można by na-
zwać eseizacją współczesnej liryki321.

Należy zgodzić się z Arturem Sandauerem, który w napisanym w latach 1953–1954
szkicu Czas oswojony322 zwie przedwojennego Jastruna-symbolistę „poetą wewnętrz-
nych pejzaży”, co skądinąd dobrze charakteryzuje podobieństwo świata przedstawio-
nego naszego autora do liryki Rilkego. Poetyka symbolizmu odpowiadała dobrze te-
matyce przemijania czy nadciągającej katastrofy, bliskiej poecie, łączonemu często
z Drugą Awangardą. Przełomem zarówno w ideologii, jak i w poetyce była dla Jastru-
na wojna. Sandauer przytacza wiersz Wstęp z 1942 roku, gdzie poeta formułuje „pro-
gram poetyckiego reportażu”, zwraca się ku konkretowi, wydobywa psychologiczną
prawdę o okupacji, po to wszakże, by zaraz uogólniać ją w wymiarze moralnym, pate-
tycznym. Także okres tuż po wojnie owocuje zrazu udanymi – zdaniem Sandauera –
wierszami dotykającymi aktualnych palących tematów (np. kolonizacja Ziem Odzy-
skanych, repatriacja, bandytyzm), od których poeta przechodzi jednak szybko do reali-
zacji „programu literatury dziejowej”, w czym mają pomóc liczne stylizacje, a przede
wszystkim nawiązania do tradycji romantycznej, co krytykowi już mniej się podoba.
Akceptuje on natomiast dalszy etap rozwoju poety: przejście do „rodzaju poetyckiej
gawędy” (od Roku urodzaju, przez Barwy ziemi, po Poemat o mowie polskiej); San-
dauer charakteryzuje styl tego okresu twórczości Jastruna jako „ton raczej dyskursyw-
ny”, z przewagą realiów i prozaizmów, refleksyjności, bezpretensjonalności, rezygna-
cji z patosu na rzecz „trzeźwości myśli”. Wymienione cechy wskazują na klasycyzm,
Sandauer nie decyduje się wszakże na taką jednoznaczną konstatację. Nie wspomina
też nic o socrealizmie.

W 1952 roku Ludwik Flaszen publikuje swój szkic O poezji Mieczysława Jastruna
i wprowadza tam dwa ciekawe klasycystyczne adresy gatunkowe, nazywając utwory
z Roku urodzaju: „hymnami filozoficznymi” i „odą uczoną”323.

                                                
320 Por. np.: S. Napierski, Dramat inteligenta, „Kamena” 1935, nr 2; K.W. Zawodziński, Ciemność

rzeźbiona westchnieniem ze złota..., „Przegląd Współczesny” 1935, nr 164, przedr. uzupełniony w: tegoż,
Wśród poetów, Kraków 1964; K.W. Zawodziński, Poezja dla niewielu, „Wiadomości Literackie” 1937, nr
47, przedr. w: tegoż, Wśród poetów, Kraków 1964; J. Iwaszkiewicz, O wierszach Mieczysława Jastruna,
„Życie Literackie” 1945, nr 7/8; H. Vogler, Rzecz poetycka i rzecz ludzka, „Odrodzenie” 1945, nr 30,
przedr. w: tegoż, Z notatek przemytnika, Warszawa 1957; R. Matuszewski, O „Rzeczy ludzkiej”, w: tegoż,
Literatura po wojnie, Warszawa 1950; H. Zaworska, Spotkanie w czasie, „Nowe Książki” 1961, nr 14;
R. Matuszewski, Pogodzony z naturą rzeczy, „Twórczość” 1965, nr 6; J.J. Lipski, Kalokagathia, „Poezja”
1967, nr 10; J. Rogoziński, Rzecznik dziejów nieostygłych, „Literatura” 1973, nr 48; tegoż, O poezji Mieczy-
sława Jastruna, „Wiatraki” 1965, nr 16; P. Kuncewicz, Ogród na końcu świata (O poezji Mieczysława
Jastruna), „Współczesność” 1968, nr 22, przedr. w: tegoż, Cień ręki. Szkice o poezji, Łódź 1977; M. Spru-
siński, Traktaty poetyckie Mieczysława Jastruna, „Literatura” 1973, nr 48; K. Pieńkosz, Zwyciężyć czas,
„Literatura” 1978, nr 46.

321 O przeplataniu się obrazu i refleksji w poezji Jastruna jako cesze spokrewniającej ją z esejem pisał
J. Łukasiewicz, Czas sztuki i czas historii – Mieczysław Jastrun, w: Poeci dwudziestolecia międzywojenne-
go, red. I. Maciejewska, t. I, Warszawa 1982, s. 422.

322 A. Sandauer, Czas oswojony (rzecz o Mieczysławie Jastrunie), „Nowa Kultura” 1954, nr 31, przedr.
w: tegoż, Poeci trzech pokoleń, Warszawa 1957.

323 L. Flaszen, O poezji Mieczysława Jastruna, „Życie Literackie” 1952, nr 18.
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Kluczowe zdanie rozprawy Błońskiego Mieczysław Jastrun (1956) brzmi: „Nie
darmo zainteresowania poety przesuwały się przez trzydzieści blisko lat od symboli-
zmu, poprzez romantyzm, do klasycyzmu”324. Dalej krytyk omawia owe okresy
w poezji Jastruna, określając je odpowiednio słowami: (1) poezja głębi, (2) kodeks
moralny i romantyczna mitologia, (3) poezja i prawda. Pozostańmy przy tym ostatnim
okresie, wiążącym się najwyraźniej z klasycyzmem. Zaczyna się on – zdaniem Błoń-
skiego – od tomu Sezon w Alpach (jako przejściowego) i trwa przez Rok urodzaju,
Barwy ziemi, Poemat o mowie polskiej, aż do Poezji i prawdy. Przechodzenie do kla-
syczności polega u Jastruna głównie na tendencjach stylizacyjnych, wprowadzaniu
formy „medytacji poetyckich”, stawianiu „pytań światopoglądowych” i moralnych
oraz wyrażaniu ich na sposób intelektualny, wreszcie na posługiwaniu się „dostępną”
metaforyką i zdobnictwem (Błoński ma tu zapewne na myśli to, co nazywamy „kodem
kulturowym”, „dialogiem z tradycją”, używaniem mitów). Charakteryzując język tych
utworów Jastruna, Błoński wymienia również „intelektualne” słownictwo, logiczny tok
myśli, a także (za Flaszenem) fachową, nawet naukową terminologię (erudycjonizm?).
Hymny dotyczą konkretnie „mocy i piękna człowieka”, „niewzruszonych zasad moral-
nych”325. Błoński punktuje wszakże i słabości tego okresu. Barwy ziemi irytują go
„okolicznościową retoryką”, „politycznym barokiem”, „inflacją zużytych a patetycz-
nych zwrotów poetyckich”, „banalnością intelektualną”, „sztuczną powagą” artystycz-
ną i moralną, kojarzącą się z „pseudoklasycyzmem”326. Poemat o mowie polskiej
z kolei odznacza się gawędziarstwem, dydaktyzmem, „opowieścią”, czyniącą z ele-
mentów lirycznych li tylko „przyprawę treści intelektualnych czy narracyjnych”; nad-
miar codziennego konkretu wywołuje zdaniem Błońskiego „znużenie a czasem nawet
– zażenowanie”. Dopiero Poezja i prawda otwiera w poezji Jastruna etap zwięzłości,
opanowania, bezpośredniości, jednak przy zachowaniu obiektywizmu.

Najobszerniejsze z opracowań o Jastrunie – monografia Jacka Łukasiewicza Mie-
czysława Jastruna spotkania w czasie – pokazuje jego świat poetycki jako szereg krę-
gów tematycznych złożonych z kolei z powtarzających się symboli. Wśród owych
kręgów nie ma specjalnego miejsca na neoklasycyzm jako nurt czy poetykę immanent-
ną, co dziwi. Znalazł się jednakże w książce Łukasiewicza rozdział Klasycyzm niemoż-
liwy, w którym badacz odnosi się do zagadnień normatywizmu w kontekście dorobku
Jastruna. I tak badacz podkreśla, że poeta „walczył ze schematem, z fałszywą harmo-
nią” o harmonię „nową”, jaka wyłoni się z „nowego świata”, którego szukał. Łukasie-
wicz określa też jako okołoklasycystyczne – zjawisko dość późnego przyjmowania
przez Jastruna nowych, modnych form zapisu, np. bardzo długo używał tradycyjnej
interpunkcji, zwlekał ze stosowaniem małych liter na początku wersów327.

W innym swoim tekście opisywał Jacek Łukasiewicz poezję Jastruna w kategoriach
konfliktu między czasem historii a czasem sztuki, wskazując generalnie na dualizm
jako ważną cechę konstytuującą tę twórczość. W dualnym mechanizmie dobrze mieści
się też para romantyzm–klasycyzm. Łukasiewicz pisze więc, że specyfika liryki Jastru-
na to: „dylemat romantyka z ducha ceniącego wartości klasyczne”328.

                                                
324 J. Błoński, Mieczysław Jastrun, w: tegoż, Poeci i inni, Kraków 1956, s. 175.
325 Tamże, s. 209–210.
326 Tamże, s. 211–212.
327 J. Łukasiewicz, Mieczysława Jastruna spotkania w czasie, Warszawa 1982, s. 369–370.
328 J. Łukasiewicz, Czas sztuki i czas historii, dz.cyt., s. 431.
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Włodzimierz Maciąg w rozdziale Mieczysław Jastrun swej Literatury Polski Ludo-
wej 1944–1964 charakteryzuje przedwojenny dorobek poety jako „najbliższy symboli-
zmowi”; wojna to „wtargnięcie konkretu i doświadczeń społecznych” oraz poszukiwa-
nie „wyrazistych miar moralnych”; okres „kultu jednostki” (socrealizmu) stawia poetę
przed wyborem deklaratywności, którego ten stara się uniknąć za pomocą „poezji re-
fleksyjnej”; okres po 1956 roku próbuje Maciąg słusznie umieścić pod szyldem
„zwrotu ku zagadnieniom egzystencjalnym”. Oprócz symbolizmu najwyraźniejsze
inspiracje przynosił poecie – zdaniem Maciąga – romantyzm. Aczkolwiek badacz
zwraca też uwagę na „żywe związki tej poezji z klasyką”329.

Stanisław Burkot z kolei widzi w poezji Jastruna dwa skrzydła, z których jedno
„otwiera się na kulturę” i na człowieka „w wielkim globalnym planie filozoficznym”,
drugie zaś na współczesność, „na grozę przekształceń cywilizacyjnych”. Poprzez owo
pierwsze skrzydło zdaniem Burkota, „można wiązać” wiersze Jastruna z XX-
-wiecznym neoklasycyzmem330.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej utworom, które choć nie składają się na spójny neokla-
syczny nurt czy takiż tom, to wzbogacają nasz XX-wieczny neoklasycyzm o kolejne
cenne wiersze.

Na wstępie należy przypomnieć, iż Mieczysław Jastrun dobrze mieści się w sche-
macie poeta doctus: ukończył trzy fakultety (polonistyka, filozofia, germanistyka),
w 1929 roku otrzymał stopień doktora, był wybitnym tłumaczem (m.in. Rilkego), ese-
istą, nauczycielem, wykładowcą akademickim, edytorem, powszechnie cenionym eru-
dytą w zakresie kultury europejskiej.

W wydanych przed wojną tomikach Jastruna, dających się łącznie określić jako nale-
żące do nurtu symboliczno-katastroficznego, znajdujemy kilka tekstów wyrażających
idee neoklasycyzmu, zwłaszcza w aspekcie europeizmu i nadciągającej fali nowego bar-
barzyństwa, będącego niejako dowodem historycznej synchronii. I tak Elegia (Spotkania
w czasie) pokazuje w ciemnym, patetycznym, typowym dla katastrofizmu lat trzydzie-
stych tonie groźbę ponowienia zagłady Troi w wymiarze znacznie straszniejszym, bo
totalnym. Podmiot prowadzi w wierszu dramatyczny dialog z mitami (księgi Iliady,
Chryzes, Apollo, Achilles), by tylko upewnić się o nieodwracalności wyroku. Temat ten
powraca w kolejnych tomach, z wyraźnym już adresem do Europy, na którą wydany
został wyrok, wyraźniejsza staje się też aluzja co do tożsamości barbarzyńcy: pierwotne
enigmatyczne „oni” z wiersza *** (Mord milionów rozpoczął stulecie) zmienia się
w „step”, pojawia się też wyraźnie motyw konfrontacji cywilizacji:

Po wypalonych śladach idą,
Tropami stepu, mrokiem zmowy,
Łaciny dźwięk przedrzeźniać dzidą,
Podpalać cień dantejskich strof
I toporami rąbać strop,
Co patrzy snem Rafaelowym

Pojawia się też silny akcent remitologizacyjny, polegający na oglądaniu współcze-
sności w monumentalizującym lustrze starożytności:

                                                
329 W. Maciąg, Literatura Polski Ludowej 1944–1964, Warszawa 1974, s. 200–201.
330 S. Burkot, Literatura polska w latach 1939–1999, dz.cyt., s. 132–133.
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Owidiusz mógł z północy dzikiej
Do Romy tęskne wiersze słać,
Mógł patrzeć w mgliste oczy Scyty
Odbite w rzece rzymskich tarcz –
Ale ja, cieniem twym przeszyty,
Nie mogę z ziemi mojej wstać.

(Śmierć poezji, SiM)

Kontynuacją tych refleksji jest Napis na ruinie (tamże), gdzie „gwałciciel w zbroi /
Jako stepową klacz / Historię poi”, a także Umarłe milczenie, gdzie uwspółcześniająca
reinterpretacja podróży przez Styks polega na ukazaniu „umarłego promu”, w którym
nie ma już ludzi, światu współczesnemu odebrany został bowiem wszelki finalizm, ład
i harmonia, także w zakresie dotyczącym rytuałów śmierci. Do ciekawszych wierszy
Jastruna należy też Mitologia, utwór będący remitologizacją sytuacji egzystencjalnej
ludzi, od chwili urodzenia dotkniętych przeznaczeniem, skazanych na klęskę; remito-
logizacja dokonuje się za pomocą metafor i peryfraz wyprowadzonych z różnych mi-
tów: dzieci więc „toczyły koła po złotą wełnę zabawy”, „a tam już eleata mroczny
napinał cięciwę”, gdy „my tezeusze ci sami” jesteśmy „dziećmi porwanymi w niebo”.

Przywołane wyżej utwory zasługują na uznanie za ich perfekcję stylizacyjną: dokładna
strofika i rytmika, precyzyjna nieco archaizowana składnia, ogólne słownictwo, powścią-
gliwe obrazowanie, czytelne nawiązania. Patronem Jastruna zdaje się tu być Horacy.

Wojenny tom Jastruna Godzina strzeżona stanowi silne odwołanie do tradycji ro-
mantycznej, jednakże i tu znajdujemy słynny wiersz Centaury, będący poprzez porów-
nanie niemieckich motocyklistów do mitycznych istot radykalnym uwspółcześnieniem
mitu, a zarazem (właściwą poetykom klasycystycznym) monumentalizacją, uogólnie-
niem atmosfery okupacyjnej nocy. Także sytuacja Żydów w gettach i obozach zostaje
porównana do prześladowań pierwszych chrześcijan oraz do zburzenia Jeruzalem (Ży-
dzi), zaś kolumny czołgów wpisują się w historiozoficzny rytm barbarzyńskich najaz-
dów na centra cywilizacji, co pozwala poecie niejako racjonalizować apokalipsę:

Kiedym spod czołgów pierzchając cień gonił
Chmurę spod kopyt wieku Alaryka,
Masowa śmierć pryskała spod stalowych koni.
Jak Grek gdy z wolna do pastwisk nawykał
Hord barbarzyńskich

(Nad Wisłą)

Będący kontynuacją tematyczną i stylistyczną Godziny... tom Rzecz ludzka przy-
niósł jeden, ale znaczący dla nas wiele, utwór: Czytanie Homera, będący monumenta-
lizacją heroizmu Polaków za pomocą konfrontacji z mitami bohaterskimi, jak również
szukaniem dla bezprecedensowych wydarzeń ostatniej wojny miejsca w kole historii:
„Wróg bardziej był okrutny niż Grecy Homera, / Lecz ten sam płomień świecił nam –
obrońcom Troi”, „Inaczej dziś będziecie czytali Iliadę / Młodzi chłopcy warszawscy,
Trojanie waleczni” – te porównania, pisane prostymi, acz górnymi zdaniami, weszły
wkrótce do powszechnej świadomości, zostały też powtórzone przez innych poetów,
np. Herberta (O Troi).

Sezon w Alpach przynosi klasycystyczne inkrustacje: to Persefona w warszawskich
Łazienkach, myśl poety o Cezarze idącym przez Alpy wywołana widokiem górskich
szczytów, przypominających także helleńskich gigantów, imię dziewczyny nasuwające
skojarzenia z Dantem.
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Początkiem „medytacji poetyckich”, o których pisał Błoński, jest przydługa i utrzy-
mana w tonie „eseizacji” liryki Elegia rzeczy przyszłych, dotykająca kluczowego dla
Jastruna zagadnienia czasu, a dająca się czytać jako demitologizacja horacjańskiego
toposu Exegi monumentum. Poeta rozważa, jak sam odebrałby świat za lat tysiąc, gdy-
by dane mu było wtedy powrócić do życia. Konstatacja jest pesymistyczna. Z hipote-
tycznej wyprawy w przyszłość przynosi poeta refleksję o niemożności wyzwolenia się
spod wyroków przemijania, spod praw diachronicznej historii i takiejże sztuki:

Tu pozostańmy, mój cieniu, nie żądajmy gwiazd innych i bytów,
Odległych tak, że przestrzeń i czas znaczą tyle, co znaki równania.

Wracam do swojej lampy barbarzyńskiej,
Do słów, które kiedyś utracą gorące znaczenie osobne
I będę jak stylus rzymski
Wydobyty z lawy pogrobnej.

Za przełomowy trzeba uznać wiersz Jastruna Stara grecka płaskorzeźba. Oto odży-
wa w nim częściowo wiara poety w „spójnię kulturową”, w żywotność „wielkich wzo-
rów” Śródziemnomorza, tym samym wraca i wiara w klasycyzm:

Nie ostygł popiół.
Zorza gorąca
Nad Europą.
Lecz dawna Grecja
ma czas i czeka
I wieki stopą
W kamiennym trąca
Koturnie.

Ta sama Grecja – –
Wskrzeszona z martwych
I odchodząca
Powtórnie.

Okresem „trzeźwości myśli” poetyckiej Jastruna nazwał Sandauer okres, którego
kulminację stanowi tom Poemat o mowie polskiej (1952), wydany w szczytowym
okresie ideowej ofensywy „Kuźnicy”, której Jastrun był redaktorem i jednym z pro-
gramotwórców. Z dzisiejszej perspektywy jest to zbiór wyjątkowy raczej w tym sensie,
który nakazywałby jego przemilczenie331. Zgadzając się z diagnozami, dotyczącymi
konwencjonalności, sztuczności języka i stylu tomu, nie możemy zaklasyfikować tych
dokonań jako klasycyzmu, ze względu na rażącą dominację socrealizmu, który odzna-
cza się negacją idei europeizmu, klasycznego piękna i etyki. Otwierający tom List dy-
daktyczny zaskakuje nie tyle konkretem i dyskursywnością, co deklaratywnością o cha-
rakterze rewolucyjno-klasowym, której sedno stanowi w poemacie strofa:

Ta przeszłość jest jak zalakowana koperta.
Dym – z cielęcych zachwytów, złudzeń, rozczarowań.
Nowa Huta dobija się do bram Krakowa!
Tylko Wisła jak dawniej pod Wawelem płynie.

                                                
331 Większość utworów tego tomu nie znalazła się w Poezjach zebranych, t. I–II, Warszawa 1984.
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W sukurs przychodzą Listowi... takie zaangażowane liryki jak Ballada o wojnie
i pokoju, Do Zofii Marchlewskiej czy Protest. Jest też „ciekawa” klasowa transpozycja
dzieła plastycznego (Scena z Ołtarza Wita Stwosza), w której podmiot dostrzega
w arcydziele sztuki gotyckiej li tylko „Sześciu ściętych mieczem za jednego magnata”
(Tenczyński).

Niezwykłym wydarzeniem w twórczości Jastruna jest niewątpliwie tytułowy Po-
emat o mowie polskiej. Autor w klasycystycznej – owszem – i to dobrze wystylizowa-
nej formie poematu dydaktycznego stara się pomieścić zarówno klasowo-rewolucyjne
serwituty, jak i ciekawie, obrazowo i dynamicznie podaną historię języka polskiego,
jego kanonicznych dzieł, a także początki drukarstwa. Nie zapomniał też poeta
o uwznioślaniu współczesności poprzez odwołania do klasycznych mitów. W rezulta-
cie otrzymujemy utwór będący ideową hybrydą, gdzie na jednej stronie trafiamy na
niesmaczną próbkę nowej dworskości:

Dzieje Proletariatu nieostygłe dotąd.
Więcej to warte niźli wytłaczane złoto
Ksiąg co noszą znak krzyża, orła lub koronę.
Ulotki nielegalne KPP taszczone
Do fabryk [...].

na sąsiedniej zaś stronie wspaniałą, utrzymaną w klasycznym tonie strofę-tren ku czci
wszystkich zniszczonych przez wojnę polskich narodowych skarbów:

Cóżeś uczynił, łotrze, barbarzyńco głupi?
Zostawiłeś po sobie swąd i zapach trupi,
kiedy do wnętrza ziemi wgniotły twe pociski
Gruzy naszej Biblioteki Aleksandryjskiej.

Choć chciałoby się tego, trudno ze względu na prześwitujący stalinowski kościec
zaliczyć Poemat o mowie polskiej do „neoklasycyzmu narodowego”, acz nie należy
zapominać o tej próbie, powstałej w czasie pozwalającym poetom na niewiele...

Tom Poezja i prawda otwiera tytułowy wiersz, w którym poeta zapowiada powrót
do uniwersalnych kryteriów estetyczno-moralnych.

Poezja, aby była sobą
Musi dialog toczyć z prawdą
A może jedną jest osobą,
Piękną i nieco starodawną

– deklaruje. Parę stron dalej w wierszu Ifigenia padają kolejne słowa, kierujące nas ku
klasycystycznym poetykom i wierze w uniwersalne przesłania mitów:

Nie gardź legendą. Jeszcze dziś broczy pod nożem
Ifigenia.
[...]
Słuchaj, co mówią do nas starzy mądrzy Grecy. Znali człowieka.

W tym i kolejnych utworach uderza postępujące upraszczanie stylu w kierunku te-
go, co nazywamy neoklasycyzmem redukcyjnym, acz Jastrun nigdy nie wyrzekł się
całkowicie rytmu, interpunkcji, nawiązań gatunkowych. Przykładem na to jest poemat
Alcestis z tego samego tomu, będący ubraną w piękną kwartynę reinterpretacją mitu
jednej z córek Peliasa. Lukrecjusz z kolei przynosi poetycką fabularyzację epizodu
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z życia Horacego, który oto czyta dzieła Lukrecjusza i rozmyśla (on, poeta dworu) nad
potęgą niezależnej myśli. Ale głównym walorem tego wiersza ma być chyba ukryta
aluzja-uwspółcześnienie: nasz poeta rozlicza się tu z okresem stalinizmu i socrealizmu,
słowami włożonymi w usta starożytnego mistrza:

[...] Czy naturze trzeba
Straży? obrońców? urzędników ziemi? nieba
Liktorów? [...]

Tomy Genezy (1959), Wiersze od życia (1960) oraz Intonacje (1962) przynoszą sze-
reg utworów będących owocem pielgrzymowania do świata helleńsko-rzymskiego.
Jastrun nie ulega tu jednej optyce ani konwencji. Mamy więc zarówno utrzymane
w bukolicznym tonie krajobrazy-pocztówki, delikatnie demitologizowane akcentami
współczesno-kolokwialnymi (Miasto nad morzem, Warkocz Andromedy), jak i brutal-
ne, wręcz konfrontacyjne desakralizacje (np. Porwanie Europy), będące w sumie para-
bolą pozorności więzi z „posagiem Europy”:

Właściciel Alberto Roma nazywa się Cato.
Tajne laboratorium zatrudnia tylko inwalidów.
Na gumowych chodnikach Florencji śpi lato.
W metrze paryskim drzemią chimery bez skrzydeł.

Ów wątek przewija się jako pytanie o żywotność i przydatność tradycji także w in-
nych utworach (por. Tradycja, Orfeusz uliczny) i wydaje nam się kluczowym dla neo-
klasycyzmu Jastruna w okresie powojennym. Odpowiedzi daje poeta różne. Na przy-
kład w Via Appia Antica (swoistej „pocztówce” ze słynnej rzymskiej arterii) brzmi ona
optymistycznie:

Ta przeszłość nie jest jadem zgnilizny zatruta,
Te marmury
Czują jeszcze cięcie dłuta
[...]
Ta droga zmarłych dzisiaj jest prawie wesoła,
Bezosobista w swoim zamyśleniu mądrym.

Z kolei w Smutku w Rzymie dźwięk wielu dzwonów, hałas klaksonów i motorów
wywołują w podmiocie nostalgię, prowadzącą do kompleksu narodowego i konfronta-
cji kultur: Wielki Rzym – „głucha Polska Rzecz”.

Jednym z ciekawszych klasycyzujących utworów Jastruna jest obszerny wiersz-
-maska pt. Śmierć Wergiliusza. Poeta rekonstruuje tu ostatnie chwile życia i drama-
tyczne rozrachunki ze sobą i światem chorego klasyka, który według tradycji chciał
spalić rękopis swej Eneidy. Ustami rzymskiego poety Jastrun erudycyjnie podjął ciągle
otwarte tematy, takie jak granice pochlebstwa i wierności czy wtórność sztuki rzym-
skiej wobec greckich mistrzów.

Rozrachunek z jednym z czołowych symboli nieśmiertelności sztuki antycznej –
Nike z Samotraki, przynosi wiersz Nike zwyciężona (tom Intonacje). Reinterpretacja
dokonuje się tu na kilku piętrach. Po pierwsze, nie samo piękno symbolizuje ta bogini,
o czym zapominają parnasistowscy esteci. „Nike o rękach zbroczonych krwią” – pisze
Jastrun i pamiętamy, że demaskowanie krwawej, znającej obozy koncentracyjne staro-
żytności to ważny wątek jego esejów. Po drugie wszakże Nike w wierszu jest „nie
tylko głową nieobecna”, co ma sygnalizować archaizm znaczonych przez nią heroicz-
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nych postaw. Dziś – mówi poeta – z bitwy trzeba „wyjść z głową” (czytaj: podstępem,
sprytem, polityką), by „gardła ogniomiotów / Zdławiła słabsza od westchnienia myśl”.
Idąc tą relatywną drogą prowadzi nas poeta ad absurdum: może „przyjdzie dzień, gdy
Klęskę ogłoszą boginią, / Zalegalizują słabość”. Utwór ten, zwięzły i wyjątkowo nasy-
cony skomplikowaną treścią, należy niewątpliwie do najlepszych w dorobku poety.

Tom Strefa owoców zawiera Eklogę o jednej z zim wojennych. Ale utworów zasłu-
gujących na miano sielanki jest w tym i kolejnych tomikach więcej. Natura zaczyna
odgrywać w liryce Jastruna rolę szczególnego antidotum na historię, staje się gwaran-
cją ponadczasowego, cyklicznego ładu:

W owocu kończy się akt wniebowstąpienia drzewa.
Owoc wróci przez wnętrzności do ziemi,
I ptak, który w gałęziach raz jeszcze zaśpiewa,
Odleci razem ze swym zwlekającym cieniem.
[...]
Wtedy znałem wnętrze jabłka, senną zalążnię.

Słodycz miazgi i cierpka kwasota:
Była to na najmniejszym z globów droga złota,
Którą jadą karoce. Z tysiąca okrążeń
Motał się kształt, gotowy spaść, jak gwiazda spada.

(Owoc)332

W kolejnych tomach Jastruna (od 1969 roku) jeszcze wyraźniejszy staje się nurt re-
fleksji egzystencjalnej, ważny już wcześniej. Trafiamy jednak również na kontynuację
optyki neoklasycznej, dialogu z tradycją, szukania tożsamości w świecie śródziemno-
morskim. Obecne są nadal wspomniane wyżej formy bliskie sielance. Znajdujemy też
kolejne demitologizacje – np. Rzeka (w tomie Godła pamięci) to uwspółcześnienie
mitu Charona poprzez realia relatywizujące przesłanie:

Dziś już trudno poznać na oko prom Charona.
On sam, ten starzec, nie zmienia się, jak wiadomo,
Od wieków.

Rzeka także jest rzeką z pozoru normalną.
Na prom włażą z dudnieniem konie, krowy, cielęta
O ludzkich oczach zachodzących łzami.

Podobnie Eumenidy z wiersza pod takim tytułem (w: Błysk obrazu) to „stare ko-
biety” gotowe „w każdej chwili zrezygnować z zemsty / Dla jednej chwili nieosiągal-
nej rozkoszy”. Imionami „Filemon i Baucis” nazwana zostaje para zamordowanych
gdzieś (gdzie?) współcześnie małżonków, których poeta uwznioślił mitem.

Cyklicznie pojawiają się u Jastruna poetyckie transpozycje (reinterpretacje) wiel-
kich dzieł malarskich (np. Rembrandt, Chrystus Mantegni, Piero della Francesca,
Dürer, Śmierć i Diabeł, Hieronim Bosch). Mają one przeważnie charakter impresji
i służą raczej autonomicznej refleksji na tematy filozoficzne i egzystencjalne podsuwa-
ne przez obrazy niż dokładnemu przekładowi treści:

                                                
332 Por. W ogrodzie, Złota godzina, Strefa owoców, Liście, Obłoki z tegoż tomu, Rok ziemski, Pszczoła

nad kwiatem, Owady zagęstwiały się w ogrodzie z tomu W biały dzień.
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Mówisz: śmierć mogę jeszcze zrozumieć
a więc przyjąć nawet nie bardzo się krzywiąc
bo ileż cierpień którymi trzeba płacić każdej chwili
Więc mogę ją zrozumieć jak przerębel
w zamarzniętym jeziorze i że się tam umiera
i po niedługim krzyku traci głupią gębę [...]

(Dürer, Śmierć i Diabeł)

W Scenie obrotowej pojawia się typ dialogu z tradycją, który poprzednio już nazy-
waliśmy stylem eseistycznym; spotykamy go w utworach: Zejście między cienie, Pery-
kles, Rehabilitacja Sokratesa, Z zasłoną na twarzy. Do tej grupy należą także: Epoka
Barbarzyństwa w Punktach świecących oraz Oblicze wielkiego czasu, Eleaci i Medea,
Upadek Cesarstwa Rzymskiego w Innej wersji. Oto typowy przykład dykcji takich
wierszy:

Barbarzyńcami nazywali Persów,
a to znaczyło tyle tylko, że nie byli
Hellenami – i tu się otwierała przepaść –
I barbarzyńskie epoki przyszłości
pokazują po dziś dzień niewzruszalność
zmieniającego maski barbarzyństwa.
Zarumieniłaby się, gdyby miała wstyd, historia.

(Perykles)

W ostatnich tomach Jastruna powraca bowiem kilkakrotnie, znany z jego książek
przedwojennych i esejów, fundamentalny dla neoklasycyzmu temat trwałości europej-
skiej cywilizacji i jej konfrontacji z siłami neobarbarzyństwa, czającego się w teraź-
niejszości i w przyszłości, ale mającego korzenie w idealizowanej grecko-rzymskiej
starożytności (mowa o tym m.in. w wyżej cytowanym Peryklesie). W Epoce barba-
rzyństwa przewiduje więc poeta, mimo że minęło realne zagrożenie III wojną, scena-
riusz następujący:

Rozpoczyna się nowa epoka pogardy.
Widzę ją dzisiaj otwartą na przyszłość
zamkniętą na wszystko co było

Poeta – wyrosły w atmosferze katastrofizmu – sugeruje wszakże pod koniec życia,
iż dla umierającej tradycji Śródziemnomorza nie ma alternatywy:

Odrzucam przeszłość nie po to
bym miał uwierzyć w śmiertelną jak ona
mitologię nowej cywilizacji
Zagłady

(W odstępie czasu, w: Błysk obrazu)

„Posag Europy” będzie wiernie towarzyszył Europejczykowi do końca cywilizacji
(o ile on nastąpi), żywotnością swą ustępując jedynie wiecznej potędze Natury, która
w tej poezji okazała się chyba ostatecznym zwycięzcą:

nie mija jasność słońca
mimo że już nie będzie ani bólu ani Grecji
ani świata.
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23. W WIECZNYM PRZYMIERZU Z CZASAMI (CZESŁAW MIŁOSZ)

Opinii na temat klasycyzmu poezji Miłosza – przeważnie: jego nieistnienia – jest dość
sporo, jako że przebogata twórczość noblisty posiada obfitą i wszechstronną literaturę
przedmiotu333. Kierunek rozpoznań w zakresie interesującego nas nurtu wyznaczyły
wnikliwe analizy Kazimierza Wyki, zawarte już w studiach Płomień i marmur (1937)
oraz Ogrody lunatyczne i ogrody pasterskie (1946). W pierwszym z owych tekstów
badacz dość często używa wobec utworów z Trzech zim terminów „klasycyzm”, „kla-
syczny”, zarazem jednakże ukazując te cechy stylistyczne nie jako efekt poglądów
estetyczno-filozoficznych poety, ale jako dodatkowe narzędzie, sposób „nadawania
posągowego wyrazu rozpaczy i eschatologii”, „ohamowania uczucia”, nadania pesy-
mizmowi wymiaru umowności i ogólności334. Wyka przedstawia więc ów „klasycyzm”
jako „doraźny” oraz jako składnik antytezy, zwłaszcza gdy chodzi o zderzenie „dążenia
do [...] doskonałości, jednoznaczności parnasistyczno-rzeźbiarskiej” z „żarliwą zawar-
tością uczuciową”. Wreszcie autor podsumowuje zjawisko klasycyzmu Miłosza pięk-
nymi przenośniami (użytymi też w tytule szkicu): „Płomień gorzkiej młodości huczy
w marmurze klasycznej dojrzałości artyzmu”335.

W kolejnym studium, pisanym już z perspektywy 1946 roku, autor Rzeczy wy-
obraźni jest znacznie bardziej powściągliwy w ferowaniu opinii na temat klasycyzmu

                                                
333 Za szczególnie ważne w kontekście naszych badań uznaliśmy: E. Balcerzan, Polaryzacja sztuki po-

etyckiej, „Miesięcznik Literacki” 1974, nr 1, s. 45–51; S. Barańczak, Czesław Miłosz Laureatem Literackiej
Nagrody Nobla, „W drodze” 1980, nr 10; J. Błoński, Aktualność i trwałość, „Miesięcznik Literacki” 1974,
nr 1, przedr. pt. Bieguny poezji, w: tegoż, Odmarsz, Kraków 1978; tegoż, Wzruszenie, dialog i mądrość,
„Tygodnik Powszechny” 1980, nr 41; J. Bujnowski, Obraz międzywojennej literatury wileńskiej, „Poezja”
1981, nr 5/6; K. Dybciak, Ewolucja światopoglądowa Czesława Miłosza, „Spotkania” 1981, nr 15; tegoż,
Poezja mitu katastroficznego, „Twórczość” 1974, nr 3, s. 76–78; tegoż, Przypomnienie „Żagarów”, „Twór-
czość” 1971, nr 11; A. Fiut, „W mowie ognia...” (Wokół poezji Czesława Miłosza), „Ruch Literacki” 1981,
z. 1, s. 1–14; tegoż, Czy tylko katastrofizm? O przedwojennej poezji Czesława Miłosza, „Pamiętnik Literac-
ki” 1978, z. 3; tegoż, Debiut Miłosza – po latach, „Życie Literackie” 1980, nr 41; tegoż, Emigrant, „Kultu-
ra” 1981, nr 13; tegoż, Poeta w roli ucznia, świadka i pielgrzyma, „Pismo” 1981, nr 1, s. 29–43; tegoż, We
władzy Erosa, „Twórczość” 1981, nr 6, s. 53–65; A. Kamieńska, Paleontologia kultury, w: tejże, Od Le-
śmiana, Warszawa 1974; J. Kwiatkowski, Poeta epoki, „Życie Literackie” 1957, nr 11; tegoż, Wielkie
rekolekcje, „Pismo” 1981, nr 1; tegoż, O poezji Czesława Miłosza, „Twórczość” 1957, nr 12; A. Lam,
Głosy z ubocza, „Miesięcznik Literacki” 1974, nr 1, s. 52–54; Z. Łapiński, I z ruchu zebrać moment wiecz-
ny, „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 16; tegoż, Między poetyką a metafizyką: o poezji Czesława Miłosza,
Londyn 1981; R. Matuszewski, Czesława Miłosza dążenie do formy pojemnej, „Twórczość” 1981, nr 6;
tegoż, O „Traktacie poetyckim” Czesława Miłosza, „Nowa Kultura” 1957, nr 8; tegoż, O poezji Czesława
Miłosza, „Kuźnica” 1974, nr 2; A. Międzyrzecki, Poetycka sprawiedliwość, „Twórczość” 1981, nr 6;
J. Prokop, Antynomie Miłosza, „Pismo” 1981, nr 1; M. Skwarnicki, Co zostaje?, „Tygodnik Powszechny”
1974, nr 28; I. Sławińska, „To jest daleki kraj...”, „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 16; tejże, Odniesienia
religijne w twórczości Miłosza, „Spotkania” 1981, nr 15; W.P. Szymański, Żagary i żagaryści, w: tegoż, Od
metafory do heroizmu, Kraków 1967, s. 77–102; A. Tchórzewski, Oddech wspólnoty w obydwu „Trakta-
tach”, „Poezja” 1981, nr 5/6; K. Wyka, Ogrody lunatyczne i ogrody pasterskie, „Twórczość” 1946, nr 5,
przedr. w: Rzecz wyobraźni, Warszawa 1977; J. Zagórski, Poezja wielkiego niepokoju, „Tygodnik Po-
wszechny” 1946, nr 16; M. Zaleski, O poezji „traktatowej”, „Pamiętnik Literacki” 1977, nr 3; tegoż, Po-
wrót Miłosza, „Twórczość” 1981, nr 6; A. Zieniewicz, Punkt widzenia, czyli o poezji Czesława Miłosza,
„Poezja 1981, nr 5/6; B. Żurakowski, Wiersze są zawsze pisane przeciwko śmierci, „Odra” 1981, nr 3.

334 K. Wyka, Płomień i marmur, w: tegoż, Rzecz wyobraźni, dz.cyt., s. 262.
335 Tamże, s. 261.
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Miłosza, tym bardziej że teraz opiera się już także na wierszach zawartych w tomie
Ocalenie. Wyka dzieli dorobek poety za pomocą całej skomplikowanej siatki „ujęć”,
„styli” i „soczewek”.

Styl klasycystyczny w Trzech zimach i Ocaleniu reprezentują według Wyki utwory:
O książce, Rzeka, Książka z ruin, Podróż, Ranek, Walc. Zdaniem badacza, ujęcie kla-
sycystyczne służy tu Miłoszowi do nadania dystansu i patosu tematyce aktualnej. Lecz
ów „niepełny” z naszego punktu widzenia klasycyzm jest zdaniem Wyki zjawiskiem
i tak schodzącym szybko na plan dalszy, ustępującym symbolizmowi, katastrofizmowi,
eschatologii. Jak pisze Wyka, większość zbioru Trzy zimy – w tym tak słynne wiersze
jak Bramy arsenału czy Do księdza Ch. – są związane z symbolizmem, mają za pod-
stawę „swobodny, niesłużebny obraz poetycki”336. Okres wojny owocuje z kolei „sku-
pieniem obrazów i zaostrzeniem ich niespodzianki”, poeta staje się też „plastycznym
realistą”337, szuka świata „obiektywnie pięknego” i „obiektywnie prawdziwego”, ale
już nie na sposób klasycystyczny. Używa też Wyka określenia, które właściwie odnosi
się do całego, także późniejszego dorobku poety: to „arkadia filozofii, zadumy”338.

W przypadku Miłosza znajdujemy się jako badacze w dogodnej sytuacji, dysponu-
jąc obszernymi wspomnieniami, autoocenami i komentarzami, jakie dał sam poeta
w rozmowach z Aleksandrem Fiutem oraz Ewą Czarnecką. W rozdziale książki Fiuta
Poetyckie powinowactwa z wyboru Miłosz stwierdza, iż „przyjęcie perspektywy
eschatologicznej” (tak u niego ważnej) wiązało się z przeżyciem romantyzmu, fascy-
nacją Mickiewiczem. Powątpiewa też poeta co do znaczenia i przydatności interesują-
cych nas terminów (klasycyzm – romantyzm) dziś. Zapytany wprost, czy przyznałby
się do tradycji klasycznej („gdyby Panu powiedziano: «Pan jest klasykiem...»” – for-
mułuje Fiut pytanie), poeta odpowiada: „Nie”! Zaprzecza też, by miał jakąś własną
koncepcję klasycyzmu (por. też jego uwagi na ten temat streszczone wyżej w części
II). Wysnuwa natomiast przypuszczenie, że przypisywanie go do tego nurtu wiązało się
z istotnym faktem opierania się przez niego „różnym tendencjom nowoczesnej po-
ezji”339, więc z pewnym tradycjonalizmem formy. Odcinając się od tradycji Staffa,
przyznaje natomiast Miłosz, iż pierwsze swoje wiersze tworzył „pod francuskiego
poetę Joachima du Bellay”, a więc jednak trafiamy na pewne kolejne klasycystyczne
proweniencje. Znamienne jest również, iż w rozdziale Lekcja kultury antycznej tejże
książki Fiuta poeta przyznaje się do zainteresowania Tukidydesem, Herodotem i Hera-
klitem, nie odwołując się do inspiracji i fascynacji – co zwykle czynią klasycyści
i neoklasycy – starożytną estetyką i sztuką. Kontynuację tych wątków przynosi roz-
dział Preferencje filozoficzne, przekonujący nas co do słuszności naszych klasyfikacji,
według których ten wielki erudyta i moralista zasługuje przede wszystkim na miano
głównego reprezentanta poezji intelektualno-filozoficznej. Szczególnie bliska jest nam
też w tym względzie arcytrafna opinia Mariana Stali, który stwierdził, iż poezja Miło-
sza to „próba nie tyle odtwarzania filozofii, co żywego filozofowania”340. Również
Krzysztof Dybciak dawno już podkreślał znaczenie twórczości Miłosza jako niezwy-

                                                
336 K. Wyka, Ogrody lunatyczne i ogrody pasterskie, dz.cyt., s. 268–269.
337 Tamże, s. 280–281.
338 Tamże, s. 288.
339 Czesława Miłosza autoportret przekorny, rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut, Kraków 1994,

s. 66–67.
340 M. Stala, Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce, Kraków 1991, s. 90.
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kłego dialogu z istotnymi dla XX wieku systemami filozoficznymi, jako oceny ich
etycznej wartości i metafizycznej głębi341.

W rozmowach z Ewą Czarnecką342 Miłosz – podobnie jak w książce Fiuta – dystan-
suje się od klasycystycznych korzeni, stwierdzając, iż były one rodzajem wprawek,
ćwiczeń rzemiosła, nic więcej:

Jeżeli mówimy o pewnych moich tendencjach klasycyzujących, to w związku ze wspomnie-
niem o tym roku szkolnym, kiedy pisałem na chłodno. Wiersz klasyczny był dla mnie dowodem
jakiejś sprawności, tak jak w Toaście jest pochwała sztuki nowoczesnej, pisana wierszem kla-
sycznym. Bynajmniej nie w tym sensie szukałem mistrza czy nauczyciela. Byłem przecież zaw-
sze bardzo antyartystowski343.

Rozmawiając z Czarnecką na temat swej przedwojennej twórczości, chętnie nato-
miast używa poeta określeń „apokaliptyczny”, „mediumiczny”, pytany zaś o sens po-
szczególnych obrazów odsyła nawet do surrealizmu czy sfery snów jako inspiracji...

Jan Błoński w eseju Wzruszenie, dialog i mądrość pisze: „Głębokie źródła (poezji
Miłosza) są na pewno romantyczne. Z romantyzmu wywodzi się wiara w wyobraźnię,
przeświadczenie o proroczej zdolności poety wyniesionego ponad ślepy, niewidzący
tłum”344.

A jednak Jerzy Kwiatkowski, jak zawsze, tak i w przypadku Miłosza, jest maksy-
malistą w odkrywaniu neoklasycznych tendencji. W szkicu Miejsce Miłosza w poezji
polskiej ustala więc, że na przedwojenną poezję Miłosza składają się trzy poetyki:
awangarda krakowska, „nowa poetyka” (żagarystowska, wizjoneryzm) oraz „klasycy-
zujące poetyki dwudziestolecia”345. Nam bliższe wydaje się jednak przytoczone wyżej
stanowisko Wyki i Błońskiego oraz opinie samego poety.

Wszakże utwory: O książce, Rzeka, Książka z ruin, Podróż, Ranek, Walc, zawierają
istotny ładunek stylu retoryczno-patetycznego, wnoszą też tradycję klasycznej liryki
opisowej (zwłaszcza Rzeka, Książka z ruin czy Podróż). Warto też podkreślić, iż tym,
co od początku zbliżało naszego poetę do klasycyzmu, była znaczna (w kontekście
innych współczesnych mu dokonań) dyskursywność jego poezji, a także prawie abso-
lutna wierność składni i interpunkcji.

Z naszego punktu widzenia szczególnie ważny wydaje się liryk Książka z ruin,
w którym poeta odwołuje się nie tylko do wzoru językowego, ale wprost do kodu kul-
turowego, konkretnie do mitu antycznych pasterzy, czyniąc z niego nie tylko narzędzie
uwznioślenia okupacyjnych dramatów, ale i deklarację potrzeby tożsamości z „wielki-
mi wzorami” w celu przełamania dyktatu historii:

– Więc tak to jest, że twoja, o Chloe, tunika
Rozdarła się o wicher, który przecie rani
Tylko ludzi? Ty w wiecznym przymierzu z czasami
Śpiewasz, a włos twój w słońcu to błyska, to znika.
Więc tak to jest, że drobne piersi twoje, Chloe,

                                                
341 K. Dybciak, Odyseusz naszego czasu, „Tygodnik Powszechny” 1980, nr 45.
342 R. Gorczyńska (E. Czarnecka), Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze,

Kraków 1992 (wyd. 1: Nowy Jork 1983).
343 Tamże, s. 31.
344 J. Błoński, Wzruszenie, dialog i mądrość, dz.cyt.
345 J. Kwiatkowski, Miejsce Miłosza, w: tegoż, Magia poezji. O poetach polskich XX wieku, wyb.

M. Podraza-Kwiatkowska, A. Łebkowska, posłowie M. Stala, Kraków, 1995, s. 11.
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Przebił pocisk i gaje spłonęły dębowe,
A ty, nie dbając, lasem betonów i maszyn
Biegniesz, i czarem wabisz, i echami straszysz?
Jeżeli taka wieczność jest, choćby nietrwała,
To może dosyć jest.

Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie: czy tom Ocalenie poprzez
Przedmowę i zawarte w nim wiersze wojenne należy (można?) rozpatrywać w związku
z kontynuacją nurtów neoklasycznych w liryce polskiej. Przemawia za tym generalnie
wpisana w ten zbiór opozycyjna postawa podmiotu (i samego Miłosza) wobec stra-
ceńczego heroizmu i romantyzmu pokolenia Gajcego i Baczyńskiego346, z całą tradycją
literatury martyrologicznej. Do klasycyzmu odsyła też racjonalno-stoicka postawa
poszukiwania dystansu, nieuginania się pod presją uczucia i bieżących tematów. Impe-
ratyw ocalenia sztuki, artysty, piękna i harmonii świata, odnajdywanych w najprost-
szych znakach, także w arkadiach przyrody, prostej pracy, dzieciństwa, filozofii wresz-
cie budził od razu kontrowersje, podsuwał zarzut estetyzmu czy nawet eskapizmu.
A przecież utwory te powstały na solidnym gruncie etycznej postawy mędrca, były
owocem trudnej kalkulacji: skoro nie udało się zachować materialnego bytu tylu miast
i tylu milionów istnień, to nie znaczy, że należy poddać także te okruchy normalności,
z których świat może się odradzać. Nie ma chyba ironii ani artystowskiej buty w słyn-
nym sformułowaniu z wiersza W Warszawie:

Czyż na to jestem stworzony,
By zostać płaczką żałobną?
Ja chcę opiewać festyny,
radosne gaje, do których
Wprowadzał mnie Szekspir. Zostawcie
Poetom chwilę radości,
Bo zginie wasz świat.

Także w Przedmowie wskazany zostaje „zbawczy cel” poezji. A jednak owe naj-
bardziej programowe wiersze Ocalenia, podobnie jak te przedwojenne, o których pisał
Wyka, zbudowane są znów na podobnej klasyczno-romantycznej antynomii: obok
deklaracji, których przykładem jest wyżej cytowana strofa, obok odwołania do mitu
Antygony, pojawia się bogata symbolika i retoryka romantyczna („rany wielkie naro-
du”, „żałobna płaczka”, odpędzanie upiora, żywienie umarłych, rozmowa z nimi);
przyjęcie optyki ocalenia wiązało się z wielką wewnętrzną walką i dramatem, które
bynajmniej nie zostały zakryte klasycznym spokojem i miarą.

Jeden z najsłynniejszych wierszy Miłosza – Campo di Fiori, acz oparty na konkret-
nej sytuacji lirycznej, na sposób klasycystyczny odwraca uwagę czytelnika w kierunku
„wielkich wzorów”, wpisanych w koło historii, pozwala w jakimś stopniu racjonalizo-
wać tragedię współczesną, uwznioślać ją, wpisać bohaterów getta w ciąg wielkich
samotnych bohaterów. Okrutne obrazy bawiącego się tłumu (Miłosz nazwał nawet ten
swój utwór „niemoralnym”) służą dramatycznemu wznoszeniu nadziei na nieunikniony
powrót życia i harmonii, na które świat jest niejako skazany, aczkolwiek można je
odczytywać i wprost – jako wyraz moralnego potępienia znieczulicy, spotęgowanej

                                                
346 Jak i całego ruchu konspiracyjnego skupionego wokół AK, czemu Miłosz dał wyraz bezpośredni

w Rodzinnej Europie.
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przez działalność i propagandę okupanta polegającą na zacieraniu granic między katem
a ofiarą347.

Lata pięćdziesiąte przynoszą szereg utworów Miłosza (tom Światło dzienne i Trak-
tat poetycki), ukazujących „świat na ostrzu miecza”, perspektywę kolejnej katastrofy,
która, jak się wydawało, zawisła nieuchronnie nad Europą i Polską. Kulminacją tego
widzenia przyszłości jest katastroficzna pointa Traktatu moralnego nawiązująca do
ponurych wizji cywilizacji zachodniej i obaw co do sprawności hamulców moralnych
w obliczu nowych pokus (aluzja do słynnego opowiadania Conrada):

Nie czekaj darmo treuga Dei,
Bo z życia, które tobie dano,
magiczną nie uciekniesz bramą.
Idźmy w pokoju, ludzie prości.
Przed nami jest

– „Jądro ciemności”.

Miłosz określał swój Traktat moralny jako szkic do Zniewolonego umysłu348, czym
lokalizował utwór głównie w kontekście zimnowojennych wyborów politycznych
i zdrady klerków w obliczu Nowej Wiary (marksizmu i materializmu dialektycznego).
Traktat zawiera ironiczne pochwały relatywizmu i oportunizmu, które należy oczywi-
ście czytać z odwróconym znakiem. Jest też rozliczeniem ze zwodniczymi „schizofre-
nicznymi” zachodnimi filozofiami (takimi jak egzystencjalizm) i modami intelektual-
nymi burzącymi bastion europejskiej tradycji, kultury, wiary, moralności. Jest pyta-
niem o „ocalenie” już nie przed konsekwencjami wojennej apokalipsy, ale przyszło-
ścią, która nie wróży niczego dobrego. Filozofia „ocalenia” proponowana przez pod-
miot, leży w indywidualnej wierze jednostki w swą moc sprawczą wobec historii,
w nieuleganiu pokusom tłumnego determinizmu:

Nie jesteś jednak tak bezwolny,
A choćbyś był jak kamień polny,
Lawina bieg od tego zmienia,
Po jakich toczy się kamieniach.
I jak zwykł mawiać już ktoś inny,
Możesz, więc wpłyń na bieg lawiny.
Łagodź jej dzikość, okrucieństwo.

Owa bezkompromisowość, otwartość na wymiar dydaktyczny zbliża wyraźnie
Traktat do dzieł klasycyzmu XVIII-wiecznego, tym bardziej że ostentacyjnym, a nawet
nieco parodystycznym nawiązaniem do gatunków poezji dydaktycznej jest sam zaska-
kujący w połowie XX wieku styl, przywodzący na myśl utwory Pope’a (Moral
Essays). Traktat zawiera też nawiązania do Sztuki poetyckiej Boilleau, gdy Miłosz daje
rady dotyczące „ziarna stylu”, potrzeby dyscypliny i „skromnej mądrości daru zwy-
czajnego”.

Kontynuację tegoż stylizatorskiego zamysłu stanowi Traktat poetycki, będący jed-
nakże formą o wiele bardziej synkretyczną, dygresyjną, obfitującą w „cudze teksty”,

                                                
347 Dogłębnej i wieloaspektowej analizy tego wiersza dokonała: B. Chrząstowska, Tkanina historii,

w: tejże, Poezje Czesława Miłosza, Warszawa 1982.
348 Por. R. Gorczyńska (E. Czarnecka), Podróżny świata, dz.cyt., s. 75.
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erudycyjne aluzje, kryptocytaty, pastisze, partie metatekstowe349. Sam Miłosz zwie
eksperyment, jakim jest Traktat poetycki, „poszukiwaniem suchej i przyzwoitej for-
my”350, co już samo w sobie przywodzi na myśl skojarzenia z klasycyzmem. Kluczowy
z naszego punktu widzenia wydaje się wszakże Wstęp, zawierający pochwałę poezji
opanowanej, mimetycznej, sztuki myśli:

Mowa rodzinna niechaj będzie prosta.
Ażeby każdy, kto usłyszy słowo
Widział jabłonie, rzekę, zakręt drogi,
tak jak się widzi w letniej błyskawicy.

Nie może jednak mowa być obrazem
I niczym więcej.

Niestety, dalszy ciąg Wstępu przynosi konstatacje na temat degradacji gatunków
poetyckich, oddania pola prozie; zaś kolejne części Traktatu ukazują w satyrycznym,
ironicznym, rzadziej elegijnym tonie dokonania poszczególnych pokoleń i twórców
XX wieku. Głównym bohaterem – negatywnym – traktatu jest wszakże czas: idzie
o poszukiwanie wartości ponad nim i przeciw niemu, w sensie platońskim, w rozumie-
niu dawnych klasyków, a także Eliotowskim. W sukurs sztuce i historii przychodzi
w tej walce Natura (uwolniona od politycznych i historycznych doraźności), której
poświęcona została czwarta część Traktatu, ale też pomaga „niezmienna natura ludzka
i niepowtarzalna osobowość człowieka”351. Sztuka, zwłaszcza sztuka klasyczna, wy-
chodzi z Traktatu jako wielka przegrana, jako zamierzchłe wspomnienie edukacji
z innej epoki. To jej poświęcona została elegijna pointa, w której czytamy:

W tobie i we mnie
Wicher zagłuszył strofę horacjańską.
Z ławki pociętej szkolnym scyzorykiem,
Już nie dogoni nas w tej słonej pustce:
Iam Cytherea choros ducit Venus imminente luna.

Ważny wątek powojennej poezji Miłosza stanowi, właściwa dla neoklasyków (por.
Wierzyński, Iwaszkiewicz, Herbert) weryfikacja mitu Europy i jej wartości klasycz-
nych z punktu widzenia „ery wyzwolonego ognia”, tj. spustoszeń, zwłaszcza etycz-
nych, jakie uczyniły wojna, rozwój kultury masowej, ekspansja ideowa nowych totali-
taryzmów, otwarcie na inne kręgi kulturowe, dewaluacja religii i idealistycznych sys-
temów filozoficznych. Mamy tu zwłaszcza na myśli wiersze: Dziecię Europy, Portret
z połowy XX wieku, Notatnik: Europa, Zaklęcie, Ars poetica?. Przesłania dawane przez
Miłosza są ambiwalentne. Pisane w 1945 roku Dziecię Europy jest surowym pozba-
wionym wyznaczników poetyckości traktatem o upadku wartości. Głównym narzę-
dziem wyrazu jest tu ironia: kolejne „mądre a ścisłe przepisy” uczą potęgi relatywizmu
i oportunizmu w imię życiowej wygody. Tytułowe „dziecię Europy” jawi się jako
spadkobierca schyłkowego, dekadenckiego Rzymu:

                                                
349 O złożoności Traktatu poetyckiego pisał obszernie M. Zaleski, O „Traktacie poetyckim” Czesława

Miłosza, w: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, red. J. Kwiatkowski, Kraków–Wro-
cław 1985.

350 R. Gorczyńska (E. Czarnecka), Podróżny świata, dz.cyt., s. 110.
351 Tamże, s. 116.
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Umysł masz sceptyczny a wytworny, dający uciechy
O jakich nic nie wiedzą prymitywne ludy.

Tym umysłem wiedziony, rozpoznasz natychmiast
Słuszność rad których udzielamy.
Niech dnia słodycz przenika do płuc.
Po to mądre a ścisłe przepisy.

Gorycz poety – obrońcy wartości – przenosi się na Portret z połowy XX wieku, bo-
lesną diagnozę indyferentyzmu religijno-politycznego i degradacji kultury wyższej:

Wołający: kultura i sztuka, a myślący o igrzyskach w cyrku,
[...]
Przyrównuje siebie do Rzymianina, w którym kult Mitry zmieszał się
z kultem Jezusa
[...]
rękę oparł na pismach Marksa, ale w domu czyta Ewangelię.

Ale już napisane w 1968 roku Zaklęcie można nazwać hymnem na cześć klasycz-
nego rozumu i ponadczasowych wartości, ustalonych przez greckich filozofów i pra-
wodawców. Hymnem, który budzi u współczesnych lekkie uczucie zażenowania
otwartością przesłania i romantyczną żarliwością wiary w spełnienie podawanych
pryncypiów (prawideł):

Piękny jest ludzki rozum i niezwyciężony.
Ani krata, ni drut, ni oddanie książek na przemiał,
Ani wyrok banicji nie mogą nic przeciw niemu.
On ustanawia w języku powszechne idee
I prowadzi nam rękę, więc piszemy z wielkiej litery
Prawda i Sprawiedliwość, a z małej kłamstwo i krzywda.
On ponad to co jest wynosi co być powinno,
Nieprzyjaciel rozpaczy, przyjaciel nadziei.
[...]
Piękna i bardzo młoda jest Filo-Sofija
I sprzymierzona z nią poezja w służbie Dobrego.

Jak słusznie zauważył Jan Prokop, piszący o tych utworach w szkicu Antynomie
Miłosza, autor zdecydowanie opowiada się po stronie kultury, broniąc jej przed zagro-
żeniami, chaosem i dzikością (barbarzyństwem). Jak to czyni? „Fali dzikości przeciw-
stawia kruchą tarczę Rozumu, Prawdy, Dobra. Epoce wielbiącej relatywizm – przeciw-
stawia Wartości”352. Także, dodajmy, „Sens” – jako lekceważony przez modernistycz-
ne nurty, przestarzały już z pozoru fundament twórczości.

Kolejne tomy Miłosza stanowią pogłębienie poszukiwań idących w kierunku meta-
fizyki, eschatologii, „formy bardziej pojemnej”, a nawet gnozy. Zapowiedź tego nurtu
stanowił już Świat. Poema naiwne353. Z drugiej strony – można patrzeć na dorobek
poetycki Miłosza począwszy od roku 1974 (wydanie Gdzie wschodzi słońce i kędy

                                                
352 J. Prokop, Antynomie Miłosza, dz.cyt.
353 Por. uwagi na ten temat w: A. Fiut, „Poema nienaiwne” – o świecie Czesława Miłosza, w: Lektury

polonistyczne, Dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa, t. I, red. R. Nycz, J. Jarzębski, Kraków
1997.
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zapada) jako na przykład nowej poezji intertekstualnej, erudycyjnej, apokryficznej,
liryki „cudzego słowa”, o czytelnych proweniencjach Eliotowskich i Poundowskich354.

Za główną i niezmienną na przestrzeni przeszło 70 lat cechę poezji Miłosza należy
wszakże uznać jego „klasycyzujące” zdanie, oparte na regularnej składni i interpunkcji
oraz funkcjonalnej metaforyce. To ład wnoszony przez poetę w awangardowy strumień
obrazów, presję elipsy i językowego eksperymentu. Twórczość Miłosza to również
nieustanny triumf aksjologicznej troski na pustyni wartości, a także bezmiar skompli-
kowanych i wyrafinowanych form wierszowych355.

Za jeszcze jedną – klasycystyczną – cechę twórczości autora Ocalenia może być
uznana obecność u niego gatunku ody. Pisze o tym Teresa Kostkiewiczowa356, zaczy-
nając od dostrzeżenia „ody ujemnej, zaprzeczonej”, jaką jest fragment Stolica z Trak-
tatu poetyckiego. W tymże poemacie znajdujemy odę na cześć natury (IV. Natura) oraz
wpisaną niejako w nią Odę (O październiku). Z innych utworów tego typu wymienić
należy Odę do ptaka, Odę do słowika, ale i np. Zaklęcie. Pojawiają się też niejedno-
krotnie „pieśni”, „hymny” i „elegie”.

Wyjątkowo bogata, ale i hybrydyczna twórczość poetycka Miłosza zawiera kilka
„kamieni milowych” polskiego XX-wiecznego neoklasycyzmu, podejmując w orygi-
nalny i twórczy sposób wszystkie główne (estetyczne, etyczne, historyczne, genolo-
giczne i językowe) aspekty istnienia tego nurtu.

24. „NIEDOMKNIĘTE DRZWI HELLEŃSKIEGO MITU”
(JERZY KAMIL WEINTRAUB)

Jerzy Kamil Weintraub357 – pisarz stanowczo niedoceniony, stojący w cieniu swego
wielkiego przyjaciela, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – jest tym spośród poetów
pokolenia wojennego, którego dorobek wykazuje największe związki z klasycyzmem,
acz generalnie nie są to dominanty decydujące o charakterze całej twórczości czy kon-
kretnego jej okresu. Weintraub reprezentuje raczej odmianę współczesnego katastrofi-

                                                
354 Na ten temat por.: J. Dudek, Europejskie korzenie poezji Czesława Miłosza, Kraków 1995.
355 Por.: S. Balbus, „Pierwszy ruch jest śpiewanie” (O wierszu Miłosza – rozpoznanie wstępne),

w: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, dz.cyt.
356 T. Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku, dz.cyt.
357 Urodzony w 1916 roku, debiutował w 1936 roku w „Okolicy Poetów”, współpracował z „Kameną”,

„Naszym Wyrazem”, „Sygnałami”, publikował też wiersze w „Skamandrze”. Studiował psychologię na
UW, ale przerwał studia z powodu choroby (zapadł na gruźlicę). Do wybuchu wojny opublikował tomiki:
Próba powrotu (1937), Wrogi czas (1939). W czasie okupacji (mimo iż musiał ukrywać się ze względu na
żydowskie pochodzenie) działał w podziemnym ruchu wydawniczym, był też współzałożycielem grupy
poetyckiej Sublokatorzy Przyszłości. Związany z „Drogą”, przyjaciel K.K. Baczyńskiego, opublikował
w czasie wojny – w formie powielaczowej i na prawach rękopisu – tomiki: Maski krajobrazu (1940), Pło-
mień pachnący (1940), Pieśń i chmury (1940), Nurt listopadowy (1940). Tłumacz m.in. Wergiliusza, Rilke-
go, Pasternaka, Błoka, Szekspira. Zmarł w 1943 roku na skutek zakażenia krwi. Po wojnie ukazały się
Utwory wybrane, wyb. i wstęp J. Śpiewak, Warszawa 1953; Utwory wybrane, wyb. układ i wstęp
R. Matuszewski, utwory z rękopisów opracowała A. Piorunowa (obejmują w zasadzie wszystkie utwory
i rękopisy o „pewnym” autorstwie), Warszawa 1986.
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zmu w wymiarze metaforyzacyjno-refleksyjnym; sporo jego utworów obrazowaniem
przypomina lirykę Czechowicza, a także Miłosza.

A jednak nie może ujść naszej uwagi znacząca rola tradycji i mitu antycznego u te-
go poety. Służą one przede wszystkim odczytywaniu, interpretowaniu współczesności,
umieszczaniu jej w kole czasu, uwzniośleniu bohaterów dramatu historii XX wieku.
Uderza również duże w sporym przecież (acz pozostającym długo w zapomnieniu)
dorobku Weintrauba zainteresowanie klasycznymi gatunkami, które poeta czyni
obiektem świadomego naśladowania. Nie bez znaczenia dla klasycystycznych prowe-
niencji niektórych wierszy poety jest jego rozległa wiedza i zamiłowanie do liryki eu-
ropejskiej, którą obszernie tłumaczył: nie tylko Wergiliusza i Szekspira, ale przede
wszystkim Rilkego (jego przekład Sonetów do Orfeusza wyprzedził o lat kilkanaście
kanoniczne dziś tłumaczenie Jastruna).

To właśnie poemat Weintrauba Orfeusz w lesie (1942), niewątpliwie inspirowany
tekstami austriackiego symbolisty, uważany jest za jego najciekawsze, najdojrzalsze
dzieło358. (Warto przypominać, iż utwór ten przypisywany był pierwotnie Baczyńskie-
mu i znajdował się w wyborach jego wierszy. To jedna z najciekawszych polskich
omyłek edytorskich, której wyjaśnienie zawdzięczamy Ryszardowi Matuszewskie-
mu359.) To przecież sam nasz poeta w Pamiętniku, z dużą samoświadomością, a nawet
pychą, przedstawia ten utwór jako swoje opus magnum:

Orfeusz w lesie: niedomknięte drzwi helleńskiego mitu. Wypełnienie Niedopowiedzianego.
Załamanie człowieka odzyskującego moc w porażce. Waga milczenia i tonów natury. Trwanie
zwycięstwa, któremu zakończenie mitu zaprzecza, a które przez to wcale nie staje się wątpliwym.
Największe osiągnięcie w twórczości. Czułem nawiedzenia i miałem wrażenie, że było we mnie
coś genialnego. To nie ja pisałem, ale we mnie było pisane, a ręka pędziła posłusznie pod naka-
zem burzy, która się we mnie rozszalała360.

Orfeusz w lesie jest wieloznaczną reinterpretacją mitu Orfeusza – wątku dotyczące-
go żalu za Eurydyką po jej ostatecznej utracie i związku tej tragedii z mocą twórczą
poety. Bowiem: „On jak wygłos dwustronny zestroił / miłość pieśni i miłość niewia-
sty”. Zostawszy teraz sam na ziemi, Orfeusz waha się, co począć i czy w ogóle opie-
wać ukochaną – może sławić dawną radość i szczęście, a może raczej tylko śmierć
i niepowetowaną stratę. Ma też Orfeusz pamiętać o obowiązkach poety wobec świata.
Tymczasem moc twórcza odeszła wraz z ukochaną.

„Oddajcie – mówił – tę moc, co tylko ona
obudzić mogła”.
[...]
„Przestrzeni,
jakże cię struną, co krwawić śmie, ogarnę?”
I załkał cicho. [...]

                                                
358 Por.: R. Matuszewski, Słowo wstępne, w: J.K. Weintraub, Utwory wybrane, dz.cyt., s. 20 i n.;

J. Poradecki, Orfeusz poetów XX wieku, w: Topika antyczna w literaturze polskiej XX wieku, red. A. Brodz-
ka, E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 51 i n. Orfeusza w lesie oraz Apollo
i Balladę o Argonautach zauważył też S. Stabryła, Hellada i Roma w Polsce Ludowej, dz.cyt., s. 74–75.

359 Opisuje on dokładnie tę sprawę i związane z nią wymiany polemik na początku Słowa wstępnego
do: J.K. Weintraub, Utwory wybrane, dz.cyt.

360 J.K. Weintraub, Z pamiętnika, w: tegoż, Utwory wybrane, dz.cyt., s. 293.
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Ostatecznie Orfeusz podejmuje pieśń, której sędziami są teraz zwierzęta i rośliny
(Natura) oraz sama jego lira. Osąd wypada źle: poeta „błąka się w sobie”, wypowiada
swój żal nad sobą, a to mało.

Jak po obczyźnie stopą brnąc niepewną
błąka się w sobie, ocienia żałobą
nie żal po tobie, lecz smutek nad sobą...

– określa te wysiłki lira, zwracająca się do ducha (czy pamięci) Eurydyki.
Tak oceniony Orfeusz „zawstydził się”. Pod gałęziami stuletniego dębu (dąb: sym-

bol mocy, trwałości, komunikacji między niebem a ziemią, drzewo-wyrocznia) poeta
podejmuje rzucone przez drzewo wyzwanie. Zwłaszcza że „Czeka lira nowej pieśni
głodna”. Nowa pieśń Orfeusza zdaje się zrazu sukcesem. W długim, brawurowym
i doskonałym poetycko, hiperbolicznym opisie Weintraub oddaje oddziaływanie śpie-
wu i gry Orfeusza, mających moc przemiany:

Wrył się w ziemię takim jasnym tonem,
że wzleciały ponad drzewa krety uskrzydlone,
że strumienie, co pod ziemią ciemno się poczęły,
nad brzegami, co je więżą, w lirę się wygięły.
[...]
„Chcecie? Rozpacz wam wyśpiewam: płomieniste góry
rosną we mnie, burza wraża w ziemię kły wichury.
Chcecie? Błyskawicą chłostam, serca gryzę gromem,
w ręku piorun mam i rozpacz w oku nieruchomem,
a ta rozpacz w gniew urasta, a ten gniew jest burzą
przeciw tobie, której kształty się marmurzą!”

Ten retorycznie doskonały monolog jest – najwyraźniej manifestem poezji roman-
tycznej. I to ta poezja niespodziewanie przegrywa pojedynek z dębem: Orfeusz czuje
nagle, że mu „głos uwięźnie w niebie drżącym jeszcze” (cóż za wspaniała hiperbola!),
bo „dąb milczał potężniej”. Poeta przyjmuje porażkę jako „słodką” naukę:

I przemierzał strunami śpiącemi
oddalenie nie objęte słowem,
i jak klucz do zamkniętych podziemi
niósł na wargach milczenie dębowe.

Należy chyba przyjąć, iż przesłaniem utworu jest wskazanie na ideały klasyczne,
symbolizowane przez dąb: opanowanie, umiar, wiek, ogólność, przewaga myśli nad
krzykiem i wielosłowiem – to na te aksjomaty wskazuje milczenie dębu, który sam
w sobie jest też symbolem majestatu i wiecznych praw. Nie można również pominąć
intertekstualnego skojarzenia tych przesłań Orfeusza w lesie ze słynnym Norwidow-
skim milczeniem, a zwłaszcza z wspomnianymi tu już utworami Rilkego, które Wein-
traub tłumaczył. To chyba tam tkwi geneza poematu (kluczowe „milczenie”). Już
w pierwszym sonecie Rilkego – *** (Tam wzrosło drzewo...), czytamy bowiem:

Tam wzrosło drzewo. O, czysty rozkwicie!
Orfeusz śpiewa! O, dźwięku drzew wysokich!
I wszystko zamilkło. Tylko wschodzą skrycie
nowe początki, skinienie i krok ich.
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Zwierzęta, biegnąc, w ciszy zostawiły
wolnego lasu klarowne kontury.

W sonecie II znajdujemy kluczowe i u Weintrauba zespolenie Eurydyki i liry:

Dziewczyna prawie co się wyłoniła
ze szczęścia, w którym z lirą śpiew złączony

Można zatem mówić o podwójnym nawiązaniu: do mitu i do poety-poprzednika.
Ważniejsze jest jednak pytanie: Czy ten utrzymany w stylistyce lirycznego poematu

utwór jest też wypowiedzią na temat strategii poetów wobec wojennej rzeczywistości?
Wydaje się, że tak. Zastosowana przez Orfeusza dykcja jest przecież symbolem poezji
tyrtejskiej, tragicznej; dąb zaś proponuje poezję dystansu, metafory, dalekiej perspek-
tywy.

Także użycie kodu kulturowego w innych utworach Weintrauba służy przede
wszystkim umieszczaniu traumatycznych doznań podmiotu, pokolenia, nawet bliskich
duchowo rewolucjonistów (poeta wykazywał lewicowe sympatie) na obszarze „wiecz-
nych wzorów” i mitycznej wzniosłości.

Takim ciekawym przykładem jest Iliada, wiersz czyniący z odległego mitu miarę
dokonań równie heroicznych obrońców rewolucyjnej Hiszpanii:

Niesiesz słowa spowite w sztandary, rosną łuny dalekiego śpiewu,
a ta przestrzeń między nami a tobą spala dłonie i serca nam rani.
Nie ma ciebie, zastygła Hellado. Inne epos niedaleko płonie,
by pokojem z ciepłej krwi zrodzonym kwitły żyzne pastwiska Hiszpanii.

Zwraca uwagę w tej tyrtejskiej pieśni klarowna i konwencjonalna metaforyka,
świetna retoryka i archaizująca fleksja („Inne epos”).

Podobnie w Powrocie Orfeusza – sielance klasycznej (właściwie jest to demitologi-
zacja tego gatunku!) Weintraub ukazuje śpiewaka jako bezrękiego weterana wojenne-
go: „W wieńcu łun pąsowych, w aureoli detonacji / Z lirą albo bez liry powraca bezręki
Orfeusz”. W elegijnej Odysei (1940) mowa z kolei o tragicznym pokoleniu jako „Ody-
seuszach młodych / z ramieniem opuszczonym jak studzienny żuraw”.

Kulminacją zastosowania takiej strategii wobec tradycji i kodu kulturowego jest de-
sakralizacyjny w swej wymowie wiersz Fałszywa mitologia, totalnie negujący żywość
mitów, degradujący je w konfrontacji ze współczesną apokalipsą wojny i okupacji:

Ja, com poznał narodziny gruzu,
gdy boleśnie chmur rozkrwawiał strzępy,
już nie tobą zachłysnę się, muzo,
ale bólem serdecznym i tępym.

Jaki tętent po czole przewala
nazbyt czułej, trującej mnie Grecji?
Raczej krew mi z arteryj wyzwalać,
niźli kisnąć w lamusach i strzec jej.

A jednak nie było to ostatnie słowo poety w tej sprawie. Stanisław Stabryła słusznie
chwali „piękny, nastrojowy liryk” Apollo. To jeden z nielicznych wierszy poety,
w których Weintraub stara się – w najcięższym roku okupacji – właśnie budować
optymizm z pomocą antycznego mitu i wiary w soteryczną moc spójni kulturowej. Oto
w „polarną noc serca” zjawia się w kwadrydze bóg artystów i przynosi słońce, wiosnę,
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natchnienie. Szczególnie piękna jest strofa, zawierająca metaforę martwego pióra
(przyboru do pisania), zmieniającego się pod wpływem apollińskiego czaru w ptaka:

a pióro, łeb pisklęcia chyląc
świergotem nagłym opierzone,
woła bym szedł na tamtą stronę,
gdzie słowa z snami drogę mylą.

Pointa tego znakomitego wiersza, dedykowanego żonie, zawiera odwołanie do in-
nego jeszcze mitu, będącego podobnie jak Odyseja wielką metaforą losu – do Argo-
nautów i ich niebezpiecznej wyprawy: „łowię, samotny Argonauta / złotego runa
rdzawy odblask”.

Wielką metaforą posłużył się też poeta w Szczątku marmuru (1943), drugim swoim
(obok wyżej omówionego) wierszu godnym nazwania go neoklasyczną ars poetica
i wyrazem duchowego pielgrzymowania do źródeł europejskiej tradycji. Przesłanie
tego pisanego klasyczną oktawą utworu można by nawet nazwać neoparnasistowskim
(motyw żywych ruin, przeciwstawienie trwałego piękna i mądrości hellenizmu barba-
rzyńskiej współczesności). W zakończeniu utworu czytamy więc:

Szczątek marmuru. O! on mówi trwalej
niżeli człowiek, który się wypali
spalając drugich. Zbrodni, która niszczy,
w nagrodę pomnik krótkotrwały: zgliszcza.
Lecz marmur chwały, który czas pokruszy
i biel którego błyśnie po pożodze,
znowu się spoi w szukającej duszy
błogosławioną wiecznością odrodzeń.

Dowodem na zainteresowanie Weintrauba filozofią kultury i historii są też jego
przemyślenia zawarte w pamiętniku, a odpowiadające refleksjom T.S. Eliota z eseju
Kto to jest klasyk, zwłaszcza zaś uwagom Conrada o relatywności barbarzyństwa
i cywilizacji (Jądro ciemności). Weintraub pisze więc, mając chyba też za punkt wyj-
ścia niepokój Polaków, co do ofensywy sowieckiej na Zachód (czy nadchodzi nowe
barbarzyństwo, jak przedstawiali to Niemcy?, por. część I, rozdział 3):

Dużo czytam, dużo pięknych książek. Przede wszystkim legenda o Królu Arturze i Rycerzach
Okrągłego Stołu. Po latach zdadzą sobie sprawę, ile wspólnego ma ta legenda rycerska z żywio-
łem Wschodu, który nazywają barbarzyńskim... Cóż w tym dziwnego? Grecy uważali Rzymian
za barbarzyńców, Rzymianie te ludy, z których wyszli krzyżowcy, uważali z kolei za barbarów
przez Bizancjum. Ach, jak te słowa są nieważne – i do czego właściwie dążą? Niedługo pozosta-
ną w przestrzeni, lecz będą wiecznie zmieniającym się pyłem, który osiada na oczach i przeszka-
dza widzeniu...361.

Można odnieść wrażenie, iż neoklasycyzm Weintrauba ma charakter „niepełny”,
sprowadza się przede wszystkim do stosowania „kodu kulturowego” w celu pogłębio-
nego czy uwznioślonego wypowiadania się o wydarzeniach współczesnych. Jednakże
zwraca też uwagę u poety regularna wersyfikacja i rytmika, a szczególnie atencja wo-
bec klasycznych gatunków: w jego dorobku jest kilkadziesiąt utworów, mających
w tytule lub podtytule nazwę „elegia”, „sielanka”. Charakterystyczna jest (często de-

                                                
361 J.K. Weintraub, Z pamiętnika, dz.cyt., s. 297.
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cydująca in minus o walorach wiersza i jego komunikatywności) retoryczność powią-
zana z inwersjami i długimi okresami zdaniowymi. Mało jest natomiast wyraźnych
odniesień do zagadnień „spójni kulturowej”, estetyki czy aksjologii, bliskiej klasycz-
nym ideom czy nostalgii za nimi (omówiliśmy je praktycznie wszystkie).

Nie zmienia to faktu, że Jerzy Kamil Weintraub, choć pomijany w syntezach lite-
ratury współczesnej i pozostający w cieniu „sławniejszych” Kolumbów, wniósł do
nurtu neoklasycznego znaczące i oryginalne utwory, pokazał też przejmująco i na swój
własny sposób dramat kultury i poezji w chwili najstraszniejszej z prób.

25. „PORZĄDEK PRACY, HARMONIA SUROWA” (NEOKLASYCYZM
TADEUSZA SUŁKOWSKIEGO)

Mało znana i skromna objętościowo twórczość poetycka Tadeusza Sułkowskiego362

zyskała zainteresowanie oraz uznanie długo po jego śmierci, szczególnie za sprawą
krajowych edycji krytycznych, porządkujących całość dorobku, opatrujących go wstę-
pami i analizami: Tarcza. Wiersze i poematy (1980), Poezje wybrane (1990) oraz Po-
ezje (1997)363.

Sułkowski zaliczany jest do tzw. poetów-żołnierzy, którzy pod koniec wojny przy-
byli do Włoch z Bliskiego Wschodu albo z obozów jenieckich na terenie Rzeszy (do
tych ostatnich wraz ze Stanisławem Czernikiem i Bronisławem Przyłuskim należał
Tadeusz Sułkowski)364. Wydaje się, że Italia była dla autora Tarczy nie tylko przystan-
kiem na emigracyjnym szlaku, ale duchową inspiracją. Jak pisze Krzysztof Ćwikliński:
„Godzinami błądził bez celu po starych uliczkach, zwiedzał zabytkowe kościoły i gale-
rie obrazów pełne uwielbianych przez poetę dzieł średniowiecznego malarstwa. Ugoli-
no da Siena, Fra Angelico, Matteo di Giovanni bez reszty zagarnęli jego czas i wy-
obraźnię”365 – utwierdzili też zapewne poetę w jego klasycystycznej koncepcji poezji,
rozwijanej potem w Anglii, gdzie przeniósł się w 1946 roku i pędził żywot samotnika-
-ekscentryka366.

                                                
362 Urodzony w 1907 roku w Skierniewicach, ukończył polonistykę na UW. Uczestnik wojny 1939,

ranny w bitwie nad Bzurą, w 1946 roku osiadł w Anglii, administrator domu polskich emigrantów w Lon-
dynie, zmarł w 1960 roku. Debiutował w 1933 roku tomem List do dnia. W czasie wojny przygotowywał
(nieopublikowany) tom Czas niedoskonały. Na łamach „Wiadomości” ogłosił w 1954 roku poemat Tarcza.
Tomy Dom złoty oraz Tarcza – nad którymi pracował do końca życia – wydano już pośmiertnie w Oficynie
Bednarczyków w Londynie (1961).

363 T. Sułkowski, Tarcza. Wiersze i poematy, wyb. i posłowie M. Sprusiński, Warszawa 1980; tegoż,
Poezje wybrane, wyb. i wstęp K. Ćwikliński, Warszawa 1990; tegoż, Poezje, wyb., opr. i posłowie
K. Ćwikliński, wstęp J. Kryszak, Skierniewice 1997.

364 Por. K. Dybciak, Panorama literatury na obczyźnie, Kraków 1990, s. 126.
365 K. Ćwikliński, Samotnik z Finczlejowa, w: T. Sułkowski, Poezje wybrane, dz.cyt., s. 120.
366 Biografię Sułkowskiego szeroko ukazał Krzysztof Ćwikliński, tamże. Por. także: M. Sprusiński, Ta-

deusz Sułkowski czyli poezja jako tarcza życia, w: tegoż, Tarcza. Wiersze i poematy, dz.cyt.; K. Sowiński,
Portret własny, Londyn 1974; tegoż, W dwu osobach, „Wiadomości” 1973, nr 51–52–53; tegoż, Uparty
prowincjusz, Londyn 1983; O Tadeuszu Sułkowskim [księga wspomnień], opr. K. Sowiński i T. Terlecki,
Londyn 1967; S. Stabro, Od nadrealizmu do klasycyzmu, „Odra” 1982, nr 12; B. Zadura, „Zlituj się, Morze
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O ile debiutancki, przedwojenny tomik Sułkowskiego List do dnia cechuje znaczny
eklektyzm, typowy dla młodego poety szukającego swej drogi pośród panujących ak-
tualnie nurtów i mód (Sułkowski zbliżał się do poetyki Czechowicza, katastrofistów,
łączyło go też sporo ze Skamandrem, zwłaszcza z Wierzyńskim), to już okres wojenny
wywołuje u poety potrzebę szukania etycznego ładu w poetykach normatywnych. Suł-
kowski staje się stopniowo neoklasykiem, u którego nie tylko nie brak wątpliwości co
do sensu uprawiania tej poetyki, ale skłania się ku swoistemu ideowemu „dogmaty-
zmowi”, wzbudzającemu po dziś dzień zdziwienie. W tym kontekście należy rozumieć
zdanie Adama Czerniawskiego: „Tadeusz Sułkowski na przykład pisze o «takiej for-
mie», «że w niej klęska / Nabiera kształtu spokojnego morza»”367.

W Wierszu współczesnym Czerniawski dość zaskakująco zestawia fragment Bi-
blioteki Sułkowskiego z Nad wodą wielką i czystą Mickiewicza, wskazując wszakże
nie na żywioł romantyczny, ale na podobne realizacje idei obiektywizmu liryki.

Skromny dorobek Sułkowskiego doczekał się po latach obszernej i wszechstronnej
monografii pióra Krzysztofa Ćwiklińskiego368. Znajdujemy tam m.in. dwa rozdziały,
badające szczegółowo zagadnienie klasycyzmu autora Tarczy. Przychylając się gene-
ralnie do zawartych tam wniosków, przytoczymy je w skrócie, a następnie uzupełnimy
o nasze spostrzeżenia, zgodne ze stosowanymi przez nas modelami.

Po pierwsze, Ćwikliński postrzega klasycyzm Sułkowskiego jako silne naśladowa-
nie wzorów; po drugie – to metoda twórcza, spełniająca „funkcję porządkowania ta-
jemniczej głębi tego świata we wszystkich jej przejawach”369. Jak pisze Ćwikliński,
poeta „przeprowadza bezpośrednią identyfikację poezji, moralności i dydaktyki”, się-
gając po patos, a zwłaszcza po drobiazgowy opis konkretnej przestrzeni, odtwarzanej,
ożywianej w sposób racjonalny i pełen prostoty, ale zarazem idealizujący, by wszędzie
znajdować sens, nadawać światu porządek i nakazywać odbiorcy postępowanie tą samą
drogą. Dokonując porównań Biblioteki Sułkowskiego z Mokotowem Kajetana Skrzetu-
skiego, Nowej Ziemi z Ziemiaństwem Koźmiana czy fragmentu Tarczy z Sofiówką
i Polanką Trembeckiego, Ćwikliński sytuuje Sułkowskiego na pozycji „kontynuatora
linii wyznaczonej przez stanisławowski klasycyzm”370. Na dowód wskazuje też badacz
główne, powtarzalne środki artystyczne, ulubione przez autora Tarczy, takie jak stoso-
wanie wyrazów o dużej wyniosłości semantycznej, wyszukanych peryfraz, rozległej
metaforyki, alegoryczności, upostaciowania abstraktów.

Z ideologii klasycyzmu wynosi Sułkowski przeświadczenie, że sztuka musi być stateczna, nie
ekspresywna, nie ekstatyczna; mądrość musi być harmonijna i antyemocjonalna; ideą decydującą
o wartości jest idea łączenia rzeczy w porządek [...] sztuka nie jest zapisem codzienności, co bar-
dziej jej wyidealizowaniem371

– próbuje Ćwikliński podsumowywać dominanty immanentnej poetyki Sułkowskiego.
Poetyki, która służy przede wszystkim ponawianiu mitu arkadyjskiego, zdawałoby się

                                                
Śródziemne”, w: tegoż, „Daj mu tam, gdzie go nie ma”, Lublin 1996; K. Ćwikliński, Najwyżej życie jed-
no..., w: T. Sułkowski, Poezje wybrane, dz.cyt. (zmieniona wersja tekstu Samotnik z Finczlejowa).

367 A. Czerniawski, Chaos i ład, w: tegoż, Liryka i druk, Londyn 1967, s. 108. Tekst pochodzi z roku
1965.

368 K. Ćwikliński, Idea i rzecz, Londyn 1987.
369 Tamże, s. 50.
370 Tamże, s. 116.
371 Tamże, s. 117.
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– jak pisze Ćwikliński – tak wyeksploatowanego już w XVIII wieku. A jednak Suł-
kowski potrafi stworzyć z niego wzór dla współczesnych, podobnie jak proste słowo
„porządek” staje się u niego „słowem-kluczem” do uniwersalizowania i uwspółcze-
śniania możliwie szerokiej gamy klasycznych norm w XX wieku.

W innym swym tekście: Lira Orfeusza i tarcza Achillesa – wstępie do Poezji wy-
branych, Ćwikliński podkreśla raz jeszcze swoiste pojmowanie funkcji sztuki przez
Sułkowskiego: to „oddziaływanie bezpośrednie, moralistyczno-dydaktyczne”, „ureal-
nianie mitów”, „unaocznianie reguł godnego życia w alegorycznych wzorcach”372;
sztuka to praca, dająca radość z wysiłku, podobnie jak na przykład praca rzemieślnika
(to również podejście o klasycystycznym rodowodzie – por. wyżej rozdziały o Szen-
waldzie, Braunie).

Ważną dominantą gatunkową jest u Sułkowskiego sielanka (idylla), bo tak można
określić sporą liczbę jego utworów, pokazujących rzeczywistość w sposób mimetycz-
ny, tj. konkretny, ale porządkujący i idealizujący zarazem. Jak słusznie podkreśla Ćwi-
kliński, autor Tarczy szedł drogą inną niż większość pisarzy emigracji: nie dokonał
przewartościowania pojęć, nie opuścił „polskiego podwórka”, przejawiał pociąg ku
„pasterskiej muzie” i, dodajmy, realizował linię klasycyzmu, który tu nazywamy
umownie narodowym, stawiając się w opozycji do czołówki emigracyjnych poetów
średniego i młodego pokolenia, skłaniających się ku poszerzaniu kodu kulturowego, ku
erudycjonizmowi, europeizmowi, anglosaskim nurtom neoklasycznym (por. Czerniaw-
ski, Sito, Miłosz). Dlatego ma też rację Bohdan Zadura, który w poświęconym Suł-
kowskiemu eseju „Zlituj się, Morze Śródziemne” nazywa lirykę poety „prostą klasycz-
nością”, potwierdzaniem, że: „świat jest piękny, ludzie dobrzy i mądrzy”, a „każda
rzecz jest na swoim miejscu”373. Czy nie nasuwa nam się wszakże i inne pokrewne acz
dla niektórych być może zatrącające o negację określenie: klasycyzm utopijny?

Zdecydowany zwolennik regularnej kwartyny, sekstyny, rymu, płynnej składni, sta-
rannej interpunkcji, sfukcjonalizowanego racjonalnie obrazowania, prawie nie odwo-
łuje się Sułkowski do kodu kulturowego Śródziemnomorza (chyba że zaliczyć tu wi-
doczne nawiązania gatunkowe: sielanka, oda, elegia). Wyjątek stanowi główne jego
dzieło – poemat Tarcza, będący szczególnie oryginalnym uwspółcześnieniem słynnej
sceny z XVIII księgi Odysei, tj. epizodu wykuwania cudownej, chroniącej przed cio-
sami, tarczy dla Achillesa. Sygnałem nawiązania jest już tytuł, a przede wszystkim
analogia scen: u Homera praca na roli, pejzaż i życie miasta, uczta i korowód taneczny,
u Sułkowskiego rynek miejski, płody rolne, teatr, wesele. Celem nawiązania jest uczy-
nienie z kontemplacji obrazów szczęśliwego (idealizowanego), harmonijnego mało-
miasteczkowego życia i pracy „tarczy” przed zakusami zła i zwątpieniem. Tarcza wy-
kuta przez Hefajstosa symbolizowała swymi płaskorzeźbami porządek antycznego
świata bogów i ludzi; „ziemska tarcza” Sułkowskiego, ów opisowo-liryczny hołd dla
sprawiedliwego życia, dla pracy i ziemi, miała pozwolić „ominąć przepaść” lęków
i pokus; była też dla poetów wskazaniem drogi nie w głąb wyobraźni, ale poprzez ra-
dosny trud mimetycznego scalania:

Grzmijcie bębny, dźwięczcie trąby,
Stąpa mocny i szczęśliwy.

                                                
372 K. Ćwikliński, Lira Orfeusza i tarcza Achillesa, w: T. Sułkowski, Poezje wybrane, dz.cyt., s. 10.
373 B. Zadura, „Zlituj się, Morze Śródziemne”, dz.cyt., s. 103.
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O radości, matko dzieła,
Ziemska tarczo dla cierpliwych.

Kiedy wątpimy błyskaj złotą twarzą,
By widać było jak pomaga twórcy
Ufność w narzędzia pracowitej sztuki.

Narzuca się pytanie: Czym jest ten poemat w perspektywie dokonań poezji XX
wieku, a zwłaszcza w kontekście innych neoklasycznych utworów, o których piszemy
w tej książce? Czy jego zaskakująca oryginalność (dziwność?) nie bierze się właśnie ze
stylistycznej nieadekwatności do czasów (rozwlekłość, dydaktyzm, oczywistość prze-
słania), nawet biorąc poprawkę na klasycystyczną stylizację? Czy nie jest Tarcza ku-
riozalnym powtórzeniem tego, co wyśmiał już w III części Dziadów Mickiewicz, pi-
sząc o wierszach o sadzeniu grochu? Z drugiej strony poemat wpisuje się ciekawie we
wcale nie klasycystyczne związki intertekstualne: z Panem Tadeuszem (Gospodarstwo,
Kochajmy się), z Kwiatami polskimi Tuwima, z poematami Gałczyńskiego.

Dokonany w Tarczy zwrot ku klasycyzmowi kontynuuje zbiorek Dom złoty. Kolej-
ne utwory, utrzymane głównie w scharakteryzowanych wyżej sielankowo-dydakty-
cznych tonacjach, raz po raz przypominają o tożsamości piękna, dobra, pracy, zrów-
nują trud artysty z wysiłkiem natury, umysłu i rąk ludzkich w działaniu dla wspólnego
celu, jakim jest jedna miara etyczna, porządek i prawda:

Kreślarzom projekt szosy, owocom w trawę padać,
poecie robić w życiu to, co w sztuce zbadał,
Bo bez tego dym z twórczości, a nie sztuka.

(Przypowieść)

O pióro, ziarno światła zachowaj
I takiej odpowiedzialności szukaj
jak język ludzi, którym los poważny
Pozwala tylko na niezbędne słowa:
Praca, chleb, spokój, miłość i nauka.

(Pióro)

Pod stopą dom, światło w oknie i spokój wieczorny.
Człowiek po pracy się myje, otrząsa mokrą czuprynę,
Aż harmonii nabiera gest zwykły.

(Oda)

(Powyższe cytaty warto także porównać z tym, co przynoszą: Nowa Ziemia, Tabor,
Scena balowa, Dom złoty.)

Ocena klasycyzmu Sułkowskiego nie równa się ocenie całej jego (niezbyt zresztą,
jak wiadomo, obfitej) twórczości. Tak debiutancki zbiorek, jak i pośmiertnie wydane
tomy i utwory pozostają pod wpływem różnych tendencji i dowodzą intensywności, ale
i niedokończoności artystycznych poszukiwań. Istotą poetyki Sułkowskiego – wbrew
opiniom niektórych jej egzegetów – jest przede wszystkim znaczny stopień niekohe-
rencji. Nie można np. nie zauważyć, że obok morderczo rozwlekłych epickich opisów
nie prowadzących do żadnej odkrywczej pointy czy przesłania (a kojarzonych nie-
słusznie z klasycyzmem), czego znakomitym i negatywnym przykładem jest choćby
Portret z lewkami, stoją utwory konstytuowane przez postawangardową metaforykę
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typu: „Uda lasu odkryte i piękne / bór podnoszą drogami twórczymi” (Wiosna); a nad
tym wszystkim króluje jakościowo banalna i nadmiernie retoryczna historiozofia, np.:

Nasze lata lepiej niż księgi odkryły tajemnicę,
Że pod spojrzeniem w niebo, pod początkiem lepszego życia,
Pod ręką układającą poemat i dzieło muzyczne
Leżą straszne jaszczury, a mówię, bom widział.

Niezależnie od ambiwalentnej oceny jego całego dorobku, należy podkreślić, że
klasycystyczna postawa Sułkowskiego (bardziej ona niż konkretne jego utwory) sta-
nowi na tle podobnych interesujących nas dokonań w liryce polskiej XX wieku zjawi-
sko oryginalne i godne podziwu ze względu na rzadko już spotykaną wiarę w możli-
wość prawie pełnego odrodzenia i zastosowania integralnego klasycyzmu w świecie po
„spełnionej apokalipsie” i po zagubieniu „liry Orfeusza”.

26. KULTURA „UWEWNĘTRZNIONA”374 (NEOKLASYCYZM
ADAMA CZERNIAWSKIEGO)

Adam Czerniawski to jeden z czołowych reprezentantów pokolenia lub jak wolą inni:
kręgu, grupy, londyńskich „Kontynentów”. Jest zarazem autor Widoku Delft jednym
z najbardziej znanych w kraju współczesnych poetów emigracyjnych375.

Przedstawianie historii powstania i funkcjonowania „Życia Akademickiego”,
„Merkuriusza”, a następnie „Kontynentów” (których Czerniawski był przez pewien
okres redaktorem naczelnym), podobnie jak i bogatej działalności londyńskiego śro-
dowiska młodych pisarzy emigracyjnych przed i po roku 1956 wychodzi poza ramy
naszej książki. Tym bardziej, iż zjawiska te doczekały się ostatnio obszernych opraco-
wań376. Należy wszakże przypomnieć trzy aspekty działalności grupy, które rzucają
światło na obecność tendencji neoklasycznych u niektórych jej przedstawicieli.

Po pierwsze, grupa nie ogłosiła wspólnego programu, była więc raczej formacją
sytuacyjną (podobnie jak jej krajowy odpowiednik – „Współczesność”) i każdy twórca
wypracowywał świadomie własną poetykę. Po drugie, w łonie grupy, jak i wokół niej

                                                
374 Tytuł ten jest nawiązaniem do określenia liryki Czerniawskiego, użytego przez M. Kisiela,

U podstaw twórczości Adama Czerniawskiego, Gliwice 1991, s. 49.
375 Adam Czerniawski (ur. 1934 w Krakowie) wydał tomy poezji – Polowanie na jednorożca, Londyn

1956; Topografia wnętrza, Paryż 1962; Sen. Cytadela. Gaj, Paryż 1966; Widok Delft, Kraków 1973; Wła-
dza najwyższa. Wybór wierszy z lat 1953–1978, Kraków 1982; Wiek złoty, Paryż 1982; Jesień, Kraków
1989; Wiersze zebrane, Łódź 1993. Czerniawski jest też autorem utworów prozatorskich, m.in.: Akt, Lon-
dyn 1964; Koncert życzeń, Warszawa 1991; Fragmenty niespokojnego dzieciństwa, Londyn 1995; Narracje
ormiańskie, Warszawa 2003; opublikował również zbiory esejów i recenzji: Liryka i druk, Londyn 1972;
Wiersz współczesny, Londyn 1977; Krótkopis, Katowice 1998; Światy umowne, Warszawa 2001.

376 Poetycki krąg „Kontynentów”. Artykuły i szkice, red. Z. Andres, J. Wolski, Rzeszów 1997; J. Sikora,
Londyńska grupa literacka „Merkuriusza” i „Kontynentów”, Olecko 2000. Por. także: A. Lam, Przedmo-
wa, w: Opisanie z pamięci. Antologia poetycka londyńskiej grupy „Kontynentów”, wyb. i opr. A. Lam,
Warszawa 1965; J. Przyboś, Wstęp, w: Ryby na piasku. Antologia wierszy poetów „londyńskich”, opr.
A. Czerniawski, Londyn 1965; M. Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Paryż 1978;
Z. Lichniak, Zanim powstanie panorama (Wobec literatury polskiej na emigracji), Warszawa 1983.
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toczyła się znamienna dyskusja na temat, jak to ujął Andres: „wsiąkania emigrantów
w inną kulturę i odchodzenia od kultury macierzystej”377, a także kompleksu wobec
Zachodu oraz emigracyjnej „niezłomności”, szczególnie politycznej. Wreszcie po trze-
cie: czołowi pisarze „Kontynentów” byli niezależnie od swych polskich korzeni wy-
kształceni w kulturze anglosaskiej, posiadali rozległą wiedzę humanistyczną, zajmo-
wali się pracą translatorską, krytyką, eseistyką. To wszystko wzbogacało ich w porów-
naniu do stereotypu ukierunkowanej patriotycznie i narodowo polskiej emigracji XIX-
-wiecznej, a nawet tej niedawnej, powrześniowej; pisarze „Kontynentów” prezentowali
więc, niezależnie od przywiązania do polskiej tradycji i historii, tudzież troski o losy
kraju, widoczny potencjał nowoczesnego europeizmu. Nowy stosunek do polskiej
tradycji literackiej odznaczał się np. przedkładaniem Norwida ponad Mickiewicza
i Słowackiego, ważna była też intelektualno-artystyczna bliskość Szekspira, poetów
metafizycznych, Eliota, Pounda czy Conrada378.

Jak trafnie zauważył Krzysztof Dybciak, pisarze „Merkuriusza”–„Kontynentów”
prowadzili ważne dyskusje ze starszymi poetami, nie tylko lansując „nowy język poetyc-
ki, bardziej nowoczesny od stosowanego przez skamandrytów i ich naśladowców”, ale
też wyrażali „doświadczenia młodego pokolenia żyjącego w dwu językach, kulturach,
wspólnotach narodowych”379. Zapewne to obszar poezji anglosaskiej, istotny z punktu
widzenia XX-wiecznego neoklasycyzmu, musiał być ważnym źródłem inspiracji.

Przechodząc do twórczości samego Adama Czerniawskiego należy podkreślić to,
na co zwracali już uwagę krytycy: jest to poeta o szczególnie dużej świadomości lite-
rackiej, sytuujący się poza (ponad) literackimi koniunkturami i układami, a jak słusznie
stwierdził Mariusz Kalandyk, utwory poetyckie Czerniawskiego przede wszystkim „są
wielopoziomową grą literacką i światopoglądową”380. Dodajmy w tym kontekście, iż
do dwóch szczególnie poetów grupy „Kontynenty” – Sity i Czerniawskiego właśnie –
pasuje dobrze owo nadużywane czasem miano poeta doctus...

Marian Kisiel, autor monografii twórczości Czerniawskiego, już na wstępie podkre-
śla fakt traktowania przez naszego autora poezji jako źródła poznania, odpowiadające-
go filozofii381. Jest wszakże Kisiel krytykiem surowym. Pisze bowiem dalej o tej me-
todzie łączenia poezji z filozofią następująco: „Problematyka filozoficzna, z jaką ob-
cujemy w poezji Adama Czerniawskiego jest pokrętna i zawiła. Poeta jakby bawi się
z czytelnikiem”; to „swoista gra z czytelnikiem”382. Przytacza też krytyk odpowiadają-
ce mu bardzo określenie Mariana Piechala „poezjozofia” (filozofia osobna)383.

Dużo uwagi poświęcił Kisiel badaniu antynomiczności obrazowania poetyckiego
u Czerniawskiego (realne – idealne, społeczne – indywidualne) i odkrywaniu jej skut-
ków dla samej poezji.

Antynomia ta jest antynomią dwóch ideologii, przy czym ideologia społeczna zostaje tutaj
odrzucona na rzecz ideologii wewnętrznej, idealnej, której analogonem staje się sztuka (malar-
stwo, muzyka) i – w równym stopniu – biografia. Okazuje się, że sztuka w takim samym stopniu

                                                
377 Z. Andres, Obraz własnego losu..., w: Poetycki krąg „Kontynentów”, dz.cyt., s. 12.
378 Omawia to szczegółowo Z. Andres, tamże, s. 32–33.
379 K. Dybciak, Panorama literatury na obczyźnie, dz.cyt., s. 119.
380 M. Kalandyk, Słowo o metodzie krytycznej i poezji Adama Czerniawskiego, w: Poetycki krąg „Kon-

tynentów”, dz.cyt., s. 85.
381 Sam Czerniawski chwali nieraz związki poezji z filozofią, m.in. w eseju Muzy i sowa Minerwy.
382 M. Kisiel, U podstaw twórczości Adama Czerniawskiego, dz.cyt., s. 47–48.
383 Por. M. Piechal, Propozycje poetyckie, Kraków 1975, s. 95–97.
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konstruuje świadomość człowieka, co biografia. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy piszący
nie straci z oczu rzeczywistości. Rzeczywistość bowiem jest asymetryczna, obraz świata rozsy-
puje się na fragmenty. [...] W wierszach Adama Czerniawskiego asymetryczna rzeczywistość od-
dawana jest przez kontrast w obrębie obrazów poetyckich. Można powiedzieć, że kontrastowanie
to wiąże się bezpośrednio z problemem tematyzacji, spotykanym w utworach sylwicznych. „Go-
towy świat” sztuki, język – spotyka się z rzeczywistością przedstawianą. Kontrastowanie staje się
wówczas charakterystycznym momentem procesualności: rzeczywistość przedstawień – z natury
swej dynamiczna – zyskuje właściwą formułę literackiego zapisu384.

Szczególnie trafne wydają się uwagi Kisiela na temat samej koncepcji kultury
u Czerniawskiego i sposobów wykorzystania jej motywów. Otóż jest to kultura
„uwewnętrzniona, poddana działaniom doświadczenia egzystencjalnego”385. Owo
pojmowanie kultury najlepiej zdaniem Kisiela wyłożył Czerniawski w wierszu Pa-
miątka (z tomu Wiek złoty), zacytujmy więc od razu jego najważniejszy fragment:

uwaga, gdy już nie jest wiadomo
kim był Rupert kim cesarz Aldoni kim
kochająca matka; podziwiamy kunszt
snycerski sumienną robotę złotników
cierpliwe skupienie zegarmistrzów
nęci nas zapach skóry Fedona
oko wstrzymuje „Johannes me fecit”;
lecz znów nie wiemy czy to sam brelok nas łudzi
czy też jest tylko zwierciadłem
w którym staramy się dojrzeć postać człowieka
i wstyd nam że inaczej nie potrafimy
w świadomości go przechować dłużej niż
przelot jesiennego ptaka

Kisiel, nawiązując do wcześniejszych tekstów Łukasiewicza i Poradeckiego386, kon-
statuje, iż tworzone na podstawie dzieł sztuki obrazy poetyckie Czerniawskiego nie mają
charakteru jednoznacznego, obiektywnego: „Proces notacji nie przebiega więc na linii
«wiem» – «opisuję», ale «widzę» – «opisuję»”; „Proces jego artystycznego notowania
przebiegałby zatem następująco: «widzę widok – przenoszę go do pamięci – przenoszę
go do wyobraźni – poddaję osądowi – zapisuję»”387. Sztuka dostarcza tym samym spo-
sobu na ekspresję własnej biografii, staje się konstrukcją własnej świadomości.

Kisiel nie nazywa dlatego Czerniawskiego „klasycystą”, ale „poetą-intelektualistą”,
i to ze skłonnością do stawiania większej liczby pytań niż dawanych na nie odpowiedzi.

Mariusz Kalandyk w przywoływanym tu już studium używa szeregu określeń,
zmierzając pośrednio w kierunku opisania neoklasycyzmu Czerniawskiego. A więc
zwraca uwagę na „charakterystyczną postawę dystansu, dążenie do dyskursu, intelek-
tualizm”388. Jako na dominantę pierwszego tomiku (Polowanie na jednorożca) wska-
zuje na „klasycystyczny sztafaż, wyrazisty dobór motywów”, „odwołania do antyku”;

                                                
384 M. Kisiel, U podstaw twórczości Adama Czerniawskiego, dz.cyt., s. 9.
385 Tamże, s. 49.
386 J. Łukasiewicz, Obraz i enumeracja w poezji Adama Czerniawskiego (referat na sesji Twórczość

Adama Czerniawskiego, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Katowice 1 XII 1989); J. Poradecki,
Motyw „widzę i opisuję” w poezji Adama Czerniawskiego, „Miscellanea Łódzkie” 1990, nr 1.

387 M. Kisiel, U podstaw twórczości Adama Czerniawskiego, dz.cyt., s. 73.
388 M. Kalandyk, Słowo o metodzie krytycznej i poezji Adama Czerniawskiego, dz.cyt., s. 88.
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generalnie zwie też debiut Czerniawskiego (może nieco przesadnie): „manifestem opi-
sowości i estetyzmu”389. Poza tym Kalandyk wychwytuje kręgi tematyczne i postawy
światopoglądowe naszego autora. A więc czas jako „fenomen relatywizujący prze-
strzeń kulturową”, topos „złotego wieku”, silne związki tematyczne z muzyką i malar-
stwem, traktowanie sztuki jako narzędzia porządkowania świata i właściwej przestrze-
ni poezji, ponadto „głęboki sceptycyzm poznawczy”. Ale najważniejsza chyba konklu-
zja Kalandyka to wskazanie – śladem przywoływanego też w jego pracy Kisiela – na
rolę biografizmu („dyskretny biografizm”), „łączącego wymiar egzystencjalny z este-
tycznym”390. Ów – dodajmy – subiektywny filtr nakładany na kulturowy kod, który
ciągle pozostaje gwarantem uporządkowania świata, czyni z liryki Czerniawskiego
zjawisko oryginalne i nowoczesne, a zarazem zakorzenione w tradycji.

Jerzy Sikora, autor monografii o londyńskiej grupie „Merkuriusza” i „Kontynen-
tów”, określa generalnie („w dużym stopniu”) twórczość „londyńczyków” jako „poezję
kultury”, w której jest dodatkowo obecny „nurt klasycyzujący, tendencje stylizacyjne”.
Szczególnie istotne i trafne wydają się uwagi Sikory dotyczące związków z imagi-
zmem i naśladującą (odtwórczą) wyobraźnią T.E. Hulme’a (por. wyżej, część I, roz-
dział 2). Podkreśla też krytyk znaczenie i wszechobecność motywu ogrodu (Czerniaw-
ski, Czaykowski): „Nasuwa się analogia nie tylko z klasycznym malarstwem ogrodów,
ale również z klasycznymi wierszami i poematami opisowymi, np. Stanisława Trem-
beckiego – z Sofiówką (pochwała parku pejzażowego) i Powązkami (pochwała uroków
ogrodów magnackich)”391. Ogród w tym znaczeniu to symbol kultury śródziemnomor-
skiej, Arkadii, ulubiony topos klasycystyczny. Sikora zauważa też, że ogrody opisywa-
ne przez Czerniawskiego mają „dużo wspólnego” z klasycystycznymi pejzażami Pous-
sina i Lorraine’a, gdy kreują idealne, sielankowe krajobrazy. W rozdziale Główne idee
wpisane w poezję Jerzy Sikora wskazuje na dwie główne orientacje światopoglądowe
„kontynentowców”: egzystencjalizm i katastrofizm. Wspomina wszakże i o orientacji
klasycystycznej.

Próbują oni – jak neoklasycy (np. Eliot) – zaprowadzić w duszy ład, przezwyciężyć niepokój,
uporządkować elementy świata. Wraz ze współczesnym światem przeżywają wielki dramat
(zwłaszcza duchowy) rozpadu ładu tego świata i kultury śródziemnomorskiej, ale jej symbolika
nadal ich jednoczy. Starają się odnaleźć w micie i legendzie. Jak prawdziwi klasycy nie płaszczą
się przed historią i nie ubóstwiają rozumu. Klasyk nie buntuje się przeciw śmierci, lecz myśl
o niej łączy harmonijnie z myślą o życiu i zmartwychwstaniu392.

Tak więc Sikora odnajduje klasycyzm Czerniawskiego przede wszystkim w swo-
istym mimetyzmie względem idealizowanej obiektywnej natury oraz zikonizowanego
klasycystycznego pejzażu, czerpanego z kanonów europejskiego malarstwa, poddawa-
nego wszakże uaktualniającemu, subiektywnemu odczytaniu. Odczytaniu przepusz-
czonemu – jak już mówiliśmy – dodatkowo przez demitologizujący filtr postawangar-
dowego wiersza i kolokwialnego stylu. Czyni to lirykę Czerniawskiego szczególnie
dobrym przykładem tego, co nazwaliśmy „klasycyzmem redukcyjnym”. Klasycyzującą
dominantą stylową okazuje się w niej dialog z powszechnikami kultury nazwanymi
przez samego poetę „czwartym wymiarem” poezji (por. część II, rozdział 18). Brak

                                                
389 Tamże, s. 89.
390 Tamże, s. 93.
391 J. Sikora, Londyńska grupa „Merkuriusza” i „Kontynentów”, dz.cyt., s. 205.
392 Tamże, s. 264.
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natomiast licznych nawiązań gatunkowych i dominacji wiersza regularnego, czyli po-
wszechnych – nawet u XX-wiecznych klasyków – oznak nostalgii za normatywizmem
i estetycznym ładem (wyjątki: Piosenka, Danae).

Przyjrzyjmy się teraz najważniejszym utworom Czerniawskiego, mieszczącym się
w ramach naszych modeli.

Najbardziej neoklasyczne tomy poety to niewątpliwie debiutanckie Polowanie na
jednorożca oraz czwarty z kolei zbiorek: Widok Delft (ale ten głównie za sprawą po-
ematu tytułowego).

Liryk Polowanie na jednorożca nawiązuje do toposu wywodzącego się z Indii, ale
szeroko rozpowszechnionego w starożytności i średniowieczu, tematu licznych dzieł
malarskich, a zwłaszcza słynnego gobelinu znajdującego się w Muzeum Cluny w Pa-
ryżu. Działania demitologizacyjne ukazują tu znakomicie wspomniane wyżej subiek-
tywne odczytanie kultury, oparte na aluzyjnych, odległych odniesieniach do dzieła
plastycznego, nie wskazanego wprost. Wiersz zbudowany jest na kontrapunktowym
prowadzeniu dwóch przeplatających się „głosów”: pierwszy to taka właśnie osobisto-
-czuła, a przy tym majestatyczna i stylistycznie odsyłająca do tradycji poezji opisowo-
-sielankowej, transpozycja zachowanej w pamięci (po oglądnięciu obrazu?) sceny
przejścia i ucieczki jednorożca:

Stąpając lekko po grzywach fal
był już jak punkt na tle horyzontu
owity chmarą niebieskich liści –
[...]
Słysząc w dali
ujadanie trąb
trzask chrustu i gałęzi
przystaje samotnie mleczno-biały
zamglony krajobrazem paproci
naświetlonych słońcem nerwowych liści

Drugi „głos” przydzielony wątkowi myśliwych wprowadza silne akcenty uwspół-
cześniające, podobnie przy tym jak głos pierwszy odsyłające do konkretnej stylistyki
(budzą się skojarzenia z kubizmem, „modnym” w chwili powstania utworu wierszem
różewiczowskim, a także stylem funkcjonalnym, urzędniczym bądź dziennikarskim,
często stosowanymi w nowoczesnej liryce m.in. w celu prozaizacji komunikatu):

Było 37 myśliwych
psów najlepszego chowu 31

fakty powyższe spisano w urzędzie powiatowym
w obecności licznych świadków
ale brak nam jeszcze danych
by ustalić czemu równa się x
[...]
lecz dokładnych danych wciąż nam brak

Jednorożec nie został ostatecznie schwytany, a sposób jego ukazania przekazuje
nam znaki nostalgii. Z drugiej strony przewaga myśliwych oraz dyktat poetyki faktów
nie wróżą światu baśni, niewinności, wysublimowanej sztuki długiej kariery w świecie
współczesnym. Wiersz nie wskazuje zatem zdecydowanego zwycięzcy. Nie jest też
nim system wartości, ani któraś z sygnalizowanych poetyk. Celem poety jest prawdo-
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podobnie samo ukazanie antytezy, jej niwelacja nie mieści się jednak w jego mocy,
a może po prostu byłaby zbrodnią wobec prawdy, której szuka podmiot? Nieprzypad-
kowo wybrany też został sam topos, jednorożec, symbolizujący wiele sprzecznych
(bądź, mówiąc inaczej, nadto idealistycznych jako suma) wartości, takich jak mądrość,
siła, absolut, łagodność, czystość, męska aktywność i kobieca bierność, śmierć i zba-
wienie. U źródła mitu, a więc w wierzeniach indyjskich, jednorożec to przede wszyst-
kim pogromca Zła, którą to cechę kontynuowało średniowieczne przekonanie o cu-
downej uzdrawiającej mocy eliksirów wytwarzanych z rogów mitycznego zwierzę-
cia393. Tu również może znajdować się klucz do rozumienia wiersza jako wyrazu no-
stalgii za pięknem absolutnym (ezoterycznym?), nie zbrukanym doczesnością, a zara-
zem niosącym obiektywne etyczne i soteryczne wartości porządkujące świat, wyzwa-
lające z wulgarnego i barbarzyńskiego kręgu ludzi-myśliwych.

Wydaje się, iż kontynuacją, a nawet swoistą autointerpretacją przesłań wpisanych
w Polowanie na jednorożca jest znakomita Mitologia (z tomu Sen cytadela gaj). Zo-
stajemy tam – by posłużyć się przenośnią – usadzeni na osobliwej karuzeli mitów,
faktów, dzieł sztuki, poruszanej wymownym praesens historicum:

[...] Nawigator cyrklem odmierza połacie
globu, sternik dostrzega oczy znajome
w metalicznej pianie; astrolabium,
luneta, Ultima Thule, zieleń
irlandzkich wybrzeży, słota i lęk.
Już w roku następnym cesarz Maksymilian
zamawia obraz Izabelli
wypływającej na Morze Melancholii,
malował Battoni; w Delft
repliki ukazują się
na fajansach de Witta;
w Padwie Molinari neguje
wiarygodność wszystkich dokumentów,
Dacic w Bazylei kończy klasyfikację
europejskich mitów.
W Belsen Harlevi tworzy

Syntezę nową przestrzeni czasu:
każdy odkopany ułamek marmuru
strzęp papirusu
szept konającego boga
modyfikuje materię obłudnej przeszłości.

Nam z a s k o c z o n y m  w  w s z e c h św i e c i e  p r z y p a d k ó w
p o s t u l a t y  m ę d r c a  n o c  p o z w o l ą  p r z e t r w a ć
a ż  d o  a g o n i i  p o n o w n e g o  św i t u. [podkr. – AK]

Owa podkreślona przez nas pointa wiersza zdaje się wyjaśniać osobiste podejście
autora do filozofii dziejów, filozofii kultury, a także realnych sił klasycyzmu w kwestii
porządkowania rzeczywistości. Przypomina ona również – przy całej odrębności –
późniejsze Przesłanie Pana Cogito Herberta, z wpisanym w nie rygoryzmem moral-

                                                
393 W średniowieczu był też symbolem niepokalanego poczęcia.
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nym i wiarą w absolutne prawdy, mimo że w świecie współczesnym zdają się one nie
mieć pewnej racji bytu.

Wracając do planu estetyki, wiele utworów Czerniawskiego, w tym te wyżej cyto-
wane, przypomina wortycyzm, z jego wirem obrazów, cytatów, aluzji, symultanizmem,
mozaikowością i „ideogramatyką”; także tym, iż nie dąży się do jednoznacznego, abs-
trakcyjnego uogólnienia, ale do pokazania procesu koegzystencji czasów, planów prze-
strzennych i czasowych, rzeczy wielkich i małych, przebrzmiałych i dramatycznie
aktualnych (to samo dotyczy też elastyczności stylistycznej języka!).

Spostrzeżenia powyższe pasują chyba też do kolejnego ważnego programowego
utworu Czerniawskiego – mamy na myśli poemat Widok Delft. Zawarte są tam w po-
etyckim, wartkim i pulsującym zmianami perspektyw przestrzenno-czasowych zapisie
główne aspekty powstawania i życia sztuki, obcowania z nią na różnych poziomach,
szukania jej sensu; są tu także sygnalizowane poglądy na sposoby jej interpretacji
i transpozycji. I tak słynny obraz Vermeera van Delft staje się – podobnie jak Mona
Liza u Herberta – symbolem nieprzemijalności piękna i jego emanacji artystycznych
w życiu „zwykłego” człowieka, w które to życie sztuka wkracza, przybierając pozory
świętości i absolutu:

Zobaczyłem Delft
długo czekałem
dni schodziły i lata
czytałem mądre książki
[...]
spierałem się z żoną o kolor tapety
płaciłem rachunki
zamykałem okna
otwierałem drzwi
jadłem obiad kaszlałem
lecz ciągle wierzyłem że ujrzę Delft
nie we śnie nie na pocztówce
nie na ekranie
że ujrzę wieżyczki fortyfikacyjne
odbite w lekko sfalowanej wodzie
widziałem Delft
mam w oczach Delft
zobaczyłem Delft
opiszę Delft

Ale jak powiedzieliśmy, utwór ma znacznie więcej wątków. Poetę interesuje więc
traktowana tu nieomal metafizycznie zgodność relacji obrazu (pochodzącego z 1657
roku) z tym, co dziś można zobaczyć w Delft z tego miejsca, z którego słynny malarz
zobaczył swój pejzaż, by go (i siebie) następnie unieśmiertelnić:

teraz urbanistyka betonu szkła stali
zakryła mi widok Delft
uczciwi obywatele mają dach nad głową
dzieci mają huśtawki w ogrodach i baseny ryb
ale widok rudawej cegły Delft
ale widok ocienionych kanalików Delft
jest zakryty
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Te z pozoru oczywiste stwierdzenia przemijalności i ciągłego rozwoju cywilizacji
materialnej, jak i przyrody kryją w sobie fundamentalne pytania o granice mimetyzmu,
sens przekazu sztuki oraz jej późniejszej tezauryzacji. Czy sztuka zatrzymuje czas,
a może to czas jest dla sztuki sędzią i katem? A co z nieśmiertelnością artysty i czy
ważna dla rozumienia dzieła przez potomnych jest jego geneza? Czy obraz służy
utrwalaniu chwili czy może przekazowi ukrytych treści uniwersalnych? Czy sztuka jest
medium łączącym nas z dawno zmarłymi pokoleniami? Czy osobisty kontakt z dziełem
daje więcej niż studiowanie albumów sztuki? O takie pytania, często bez odpowiedzi,
o te „składniki najprostsze”, jak je przewrotnie nazywa Czerniawski, rozbija się wiedza
podmiotu – dociekliwego badacza dzieł:

Są to składniki najprostsze
woda cegły obłoki światło słońca
grupki kobiet
mężczyzn małych dzieci
zbyteczna jest interpretacja alegoryczna
niepotrzebne szczegóły biograficzne
zagadkowe historyczne tło
ustrój społeczny i stan gospodarki
Nie wiem kim była jego żona
nie wiem kto go uczył kłaść farby na płótno
nie wiem dlaczego znalazł się w Delft
w dzień nieco zachmurzony
czy to był przypadek

Przesłaniem poematu jest niewątpliwie demitologizacja stereotypu arcydzieł sztuki
jako tworów obiektywnych, o ważkich ponadczasowych treściach i racjonalnie moty-
wowanej ich hierarchii. Słynny obraz z muzeum w Hadze symbolizuje sztukę jako
odpowiednik legendarnego filozoficznego kamienia, tajemnicę, przygodę, w której nie
mniej ważny od samego przekazu jest udział całego pochodu zmieniających się przez
wieki odbiorców. Odpowiada to wyżej opisanej metodzie „subiektywnego filtra” sto-
sowanej przez Czerniawskiego wobec kultury, a kojarzy się też z teorią ikonografii
i ikonologii sformułowaną przez Erwina Panofsky’ego394, gdzie ta druga oznacza lep-
szą i nieerudycyjną metodę odczytywania dzieła sztuki na podstawie „intuicji synte-
tycznej” i obserwacji wpływów zmiennego kontekstu.

Wracając do debiutanckiego tomiku Czerniawskiego, odkrywamy tam też kilka
znaczących odwołań do mitów, i to przeważnie utrzymanych w owej oryginalnej,
a typowej dla Czerniawskiego, bliskiej wortycyzmowi konwencji. I tak mamy poemat
Hesperyjski sad, będący niezwykłym kolażem fragmentów kilku mitów: powrotu Ody-
sa, Akteona, Afrodyty, Romea, Ofelii, Marii Magdaleny, Arachne, Dafnisa, odpływa-
nia na Cytherę. Dodatkowe piętro utworu stanowi część II. Ordre par François Cou-
perin musicien royal a Versailles, będąca transpozycją języka muzyki, muzycznej ge-
nologii i kompozycji na obraz i język poezji. Jednak przesłaniem całego poematu jest
chyba – jak w Polowaniu na jednorożca – kontrapunktowanie klasycznego piękna
i materializmu XX-wiecznej cywilizacji, przybierające raczej postać konstatacji niż
wojennej konfrontacji:

                                                
394 E. Panofsky, Ikonografia i ikonologia, w: tegoż, Studia z historii sztuki, wyb. i opr. J. Białostocki,

Warszawa 1971.
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Białe wzdęte żagle ozłocone słońcem
łamanych fali –
W dali szum motorów
miasta sen przed snem
[...]
Tu jeszcze słońce drga we włosach
lecz na ulicach
ruch ustaje
lampy neonowe
szklą się w szkle szyb
[...]
Łódź steruje ku wyspom szczęśliwym:
Ona na pokładzie zadumana
Zapatrzona w miasto zadymione

Świat sztuki i klasycznego piękna przejmuje więc rolę arkadyjskiego mitu, staje się
nim, jako azyl dla człowieka współczesnego, któremu nie wystarcza pragmatyczna
doczesność, konsumpcjonizm i kultura masowa:

[...] więc teraz
pójdę posłuchać Bacha,
przypatrzę się jak Lorrain farby zmieszał
by włosy pasterek wiły się złotem
by świat roziskrzony był światłem
zaziemskim.

W kilku utworach tomu przeciwstawianie „dziś” i „wczoraj” przybiera postać par-
nasistowskiej nostalgii, gdzie „filarom cyprysów”, „miękkim trawnikom”, „legendar-
nym łąkom arkadii” przeciwstawiane są „miasta w płomieniach” czy „krzyki rozszar-
panych bogów” (por. Próba definicji, Zwiastowanie, Na ogród miłościwej pani czy
Danae).

Szczególnie oryginalną reinterpretacją jest Św. Sebastian, gdzie aluzja do żywota
świętego i jego malarskich przedstawień, jak i przypowieść o wskrzeszeniu Łazarza są
zderzane i konfrontowane z losami polskich męczenników ostatniej wojny, szczególnie
zaś chyba zmarłej w 1944 „J.Ś.”395, której utwór jest dedykowany.

Piosenka sentymentalna to sekwencja przywołań artystów rożnych epok, którzy
unieśmiertelnili swoje wybranki (od Galatei po kobiety Renoire’a).

Drugi tom Czerniawskiego – Topografia wnętrza, przynosi dominację modelu liry-
ki osobistej i refleksyjnej, acz posługującej się też historyczno-kulturowymi inkrusta-
cjami (np. refleksy podróży do Niemiec, Austrii, wspomnienia obecności Polski
w imperium Habsburgów, rekonstrukcje rodzinnej mitologii).

Zbiór Sen cytadela gaj zawiera niezwykły przykład zastosowania tematu kulturo-
wego jako egzegezy aktualnych problemów. Idzie nam zwłaszcza o Elegię (w formie
sonetu). Sam tytuł i pomysł kompozycyjny są demitologizacją normatywizmu gatun-
kowego, a właściwie „żartem” z niego. Owa „forma sonetu” przypisana elegii (!)
sprowadza się bowiem do podzielenia długiego wiersza stychicznego, nieregularnego,
na dwie części, z których pierwsza (jakby opisowa część sonetu) stanowi poetycką
diagnozę stanu wiersza nowoczesnego, postawangardowego, druga zaś część (reflek-

                                                
395 Idzie niewątpliwie o Janinę Świtalską, siostrę matki poety.
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syjna) jest właśnie spointowaniem tego stanu poprzez porównanie do idei XVIII-
-wiecznych „sztucznych ruin”. Wiersz współczesny ukazany został przez Czerniaw-
skiego w zasadzie tak, jakby oceniał go klasycysta:

wiersz sygnalizuje dezintegrację,
kruszy się, proch gryzie oczy
[...]
należy zastanowić się nad moralnym celem
całej tej zabawy czy nie była pomyłką
od samego początku.

Przyrównanie tego stanu do budowanych z rozmysłem ruin jest tyleż błyskotliwe co
przewrotne: tu i tam mamy chaos zamierzony, wynikający z głębokiego przejrzenia
istoty egzystencji:

PODOBNIE kiedyś ludzie konstruowali w parkach i ogrodach
ruiny: świadczy to o zmysłowym lęku o przedsennej obawie,
że cytadela niebieska wzniesiona wedle przepysznie
klasycznych wzorów, jest może jedynie mrzonką, przypadkowym
skojarzeniem wyobraźni.

Niech więc te strzaskane świątynie dumania
(myśleli) te amorki dotknięte trądem
ŚWIADCZĄ, że za fasadą gładkich marmurów
ukrywa się ciało bezlitośnie bezbronne.

Ten pełen dostojnej prostoty głos dotyczy też neoklasycyzmu, który dziś częściej
postrzegany jest jako czysta nostalgia, świadectwo wiedzy na temat niemożności niż
jako próba racjonalnej zabudowy chaosu i odwrócenia czasu.

Sen cytadela gaj zawiera szereg wierszy o sztuce, pamiątkach przeszłości, książ-
kach – utrzymane one są w opisanych już wyżej strategiach podmiotowego filtra,
odległych nawiązań, ikonologii (np. Krafft-Ebing w British Museum, Krajobraz bez
króla, Pośpieszny Neapol–Rzym, Kształt kobiety w muzyce, Sir David Ross wykłada
„Politykę” Arystotelesa). Podejmuje też poeta stylistyczną kontynuację form traktatu
i dialogu (Dialektyczna atomizacja wyobraźni, Rzecz o poezji, także Pogłosy milcze-
nia w Wieku złotym), wprowadzając w ich schemat asocjacyjność, jak i wortycys-
tyczny wir obrazów.

Oryginalny wydaje się też stosunek Czerniawskiego do mitu antycznego i histo-
rycznego, nie odgrywającego bynajmniej w jego twórczości dominującej roli. Służy on
przede wszystkim jako znak przemijania i nieodwracalności procesu historycznego.
Mitu nie ocala się, ani on nie ocala nas. Daje on natomiast wiedzy o egzystencji jed-
nostkowej dodatkowy wymiar – tak jest w Złotym wieku (z tomu Wiek złoty), gdzie
tytułowa era staje się figurą szczęśliwego dzieciństwa, czy w Z Heraklita (tamże),
w którym myśl o słynnym filozofie i jego porządku żywiołów zostaje niespodziewanie
uwspółcześniona sceną pracujących strażaków („Zwalczają ogień wodą / w ich dło-
niach spełnia się pradawny spór żywiołów / zwycięża woda wdrożona przyjazna”); ten
oryginalny wiersz może też być czytany jako odmiana klasycystycznych utworów
o pracy (por. rozdział o Braunie).

W Wieku złotym i Jesieni decydującą rolę kompozycyjno-stylistyczną odgrywa to,
co nazywamy eseizacją. Niektóre utwory stają się w sensie grafii wręcz rozległymi
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prozami poetyckimi czy opowiadaniami. Eseistycznie formowana jest też przeważnie
tematyka: to dalekie, acz racjonalne skojarzenia, autooceny i autokomentarze, rozmaite
asocjacje, błyskotliwe, nierzadko wymownie zawieszane, eliptyczne refleksje o sztu-
kach i ich powinowactwie, o literaturze, o dawnych i nowoczesnych miastach, o po-
dróżach, wojnie (por. np. Dziewczyna w oknie, Durobrivae czyli Roczester, Słowa,
Asurbanipal i inni, Mówią wieki czyli co nowego w historii?). To w takich utworach
kulminację osiąga wspomniana wcześniej strategia „czwartego wymiaru”, jak i uzu-
pełniająca ją – niejako przeciwstawna – technika subiektywizacji historii i kultury,
rzucania ich w wir pulsującej groźnie współczesności, „hazardu zdarzeń”, jak nazywa
świat poeta w Asurbanipalu i innych. Czy efektem artystycznym będzie li tylko „kro-
nika zdarzeń”, czy odkrycie „harmonijnych związków”? A może chodzi jedynie (i aż!)
o „przeświadczenie, że pozornie nieskorelowane doświadczenia same tajemniczo ukła-
dają się w harmonijny związek”?

Sądzimy, że te myśli zamykające Asurbanipala stanowią piękną i adekwatną pointę
nie tylko dotychczasowej, jakże polimorficznej twórczości poetyckiej Czerniawskiego,
ale są też znakomitą definicją całych obszarów współczesnego neoklasycyzmu, prądu
pełnego nostalgii, ale głęboko uwikłanego w nieklasyczną teraźniejszość, fundowane-
go na ciągłym odkrywaniu antynomii. Gorzko więc, ale i majestatycznie, z poczuciem
rzeczywistości, brzmi ta apostrofa:

O świecie, świecie, czy przenika nas grozą i radością twój domniemany ład czy chaos?
(Asurbanipal i inni)

27. „MIT SIĘ KOŃCZY, CZY TYLKO NIE SIĘGA MITU PAMIĘĆ...”
(NEOKLASYCYZM JERZEGO S. SITY)

Jerzy S. Sito należy do czołówki „poetów londyńskich” (por. rozdział o Czerniaw-
skim), zarazem zaliczany jest do krajowego pokolenia i grupy „Współczesności”
(w 1960 roku wrócił na stałe do Polski, tu wydał swoje książki poetyckie, począwszy
od debiutanckiej396). Sito jest postrzegany jako wielki erudyta, poeta doctus; ten mistrz
stylizacji, wnikliwy badacz zawiłych zagadnień metafizycznych (jego program – por.
część II, rozdział 19 – zaczyna się od znamiennych słów: „lubię poezję trudną”...) oka-
zał się jednocześnie doskonałym praktykiem wiersza postawangardowego, różewi-
czowskiego.

Teresa Kostkiewiczowa w Odzie w poezji polskiej określa wiersze Sity jako adapta-
cje, to jest „udane zabiegi pastiszu i stylizacji odtwarzającej istotę językowego kształtu
liryki renesansu i baroku (w jej zróżnicowaniu gatunkowym i stylowym)”. Jako przy-
kład podaje autorka Strofy do ciszy z Ucieczki do Egiptu. Owe nawiązania i przekształ-

                                                
396 Jerzy S. Sito, urodzony w 1934 roku, debiutował w paryskiej „Kulturze” w 1955 roku. Wydał tomy

poezji: Wiozę swój czas na ośle (1958), Zdjęcie z koła (1960), Ucieczka do Egiptu (1964), Wiersze dawne
i nowe (1974). Jest autorem utworów dramatycznych: Pasja doktora Fausta, Potępienie doktora Fausta,
wybitnym tłumaczem literatury angielskiej, w tym Szekspira, Eliota, poetów metafizycznych XVII wieku
(zbiór Śmierć i miłość, Warszawa 1963).
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cane konwencje mają też według niej wymiar ideowy: służą ukazywaniu „antynomii
między ładem a katastrofą, dziedzictwem a wydziedziczeniem 397.

To między innymi za sprawą Rymkiewicza i Sity otworzyła się po 1956 roku swo-
ista „moda” na barokową (Morsztyn) i metafizyczną (anglosaską) poezję XVII wieku.
O okolicznościach tego zjawiska tak pisze Stanisław Balbus: „W każdym razie kryzys
«postawangardy» i ekspansja «neoklasycyzmu» bez wątpienia wiążą się ze stylizator-
skimi zabiegami wobec tej barokowej przestrzeni intertekstualnej”. Jak podkreśla Bal-
bus, problematyka metafizyczna została z poezji polskiej dawno i gruntownie wyelimi-
nowana. Nie dało się jej podjąć „w sposób «naturalny»”, natomiast jako „stylizacja
z jej znaczeniowymi dystansami” przyczyniła się nawet do „pewnego zwrotu” poezji
lat sześćdziesiątych w tym właśnie kierunku398. Balbus przedstawia też mechanizm tej
stylizacji:

poeta, mówiąc „obcym” językiem, mówi zarazem w nadrzędnej ramie semiotycznej własnego ję-
zyka współczesnego i [...] typowy „wewnętrzny światopogląd” tamtego języka wchodzi poprzez
ów język współczesny w ściśle zaprojektowaną przez sam tekst (jego heterogenną konstrukcję
artystyczną) aktualną perspektywę światopoglądową; odpowiada na współczesne niepokoje,
oczekiwania, niedostatki399.

Używając terminologii Balbusa, można więc mówić w wypadku takich tekstów jak
Strofy do ciszy Sity o „jawnym naśladownictwie wzorów” oraz o odwoływaniu się do
„wspólnego świata kultury”. Pytaniem kluczowym jest jednak: Czy każde „stylizacyj-
ne przebranie” w szaty z innej epoki jest neoklasycyzmem, czy raczej muszą to być –
w sensie tematu i topiki – szaty antyku bądź renesansu, a w sensie poetyki i języka –
reminiscencje klasycystycznego normatywizmu?

Szukanie ładu, scalanie świata poprzez wymiar metafizycznego przeżycia, poprzez
dialog z Bogiem czy zgłębianie tajemnic Odkupienia stały się ideą fundamentalną
w poezji Eliota, ale to nie z tego (i tylko tego) powodu mówi się o autorze Ziemi jało-
wej jako jednej z najważniejszych postaci XX-wiecznego klasycyzmu. O tych proble-
mach (jako trudności ustalenia granic między poezją religijno-metafizyczną a klasycy-
styczno-refleksyjną) pisaliśmy w rozdziale o Brandstaetterze i tu są one również aktu-
alne (jako wątpliwość towarzysząca eksplikowaniu neoklasycznych poetyk immanent-
nych).

W wypadku Sity czy Rymkiewicza tematyka metafizyczna służy przede wszystkim
do prowadzenia dialogu (a nawet gry) z tradycją, jej topiką, podstawowymi ideami
(w sensie Eliotowskim, por. część I, rozdział 2), a dialog ten przebiega na gruncie – jak
go nazywa Rymkiewicz – „idiomu konwencjonalnego”, a więc programowego jawne-
go naśladownictwa wzoru (w tym także pastiszu). Przy czym stylistyczną postać owe-
go dialogu traktować należy umownie. Mamy oto bowiem do czynienia z przesunię-
ciem: stylistyczne cechy wiersza średniowiecznego czy barokowego wchodzą w miej-
sce klasycystycznego normatywizmu, są emblematem opanowania formy, wycelowa-
nym w awangardę. A więc nieporozumieniem jest mówić o klasycyzmie barokowym
czy romantycznym, trafniejsze jest zaś określenie: neoklasycyzm idiomu konwencjo-
nalnego.

                                                
397 T. Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku, dz.cyt., s. 362.
398 S. Balbus, Między stylami, dz.cyt., s. 65.
399 Tamże, s. 64.
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Należy w tym miejscu postawić sobie pytanie: Na czym polega atrakcyjność poezji
metafizycznej XVII wieku dla zwolenników XX-wiecznego klasycyzmu? A także: Jak
mają się do siebie te zjawiska w przestrzeni intertekstualnej?

Otóż już T.S. Eliot w szkicu z 1921 roku (Poeci metafizyczni), starając się wyod-
rębnić główne cechy angielskiej poezji metafizycznej, pisze m.in. o „prostym i czy-
stym języku”, acz dodaje, że „strukturze zdań czasem brak prostoty”, ale to nie wada,
lecz „wyraz wierności w stosunku do myśli i uczucia”. Następnie podkreśla, że:
„umysł poety – jeżeli jest doskonale do pracy przysposobiony – bez przerwy harmoni-
zuje najróżnorodniejsze przeżycia”, a „tendencja do przekształcania pojęć we wraże-
nia, do transponowania doznań zmysłowych na stany umysłu”400 to cechy twórczości
Donne’a czy Vaughana, które mogą podobać się zwolennikom neoklasycyzmu jako
opozycyjne do subiektywizmu, gry wyobraźni i niehamowanej niczym metaphoritis.

Także Stanisław Barańczak w swym wstępie do Antologii angielskiej poezji metafi-
zycznej XVII stulecia401 zwraca uwagę na konceptyzm tej poetyki402, konkretność
i wielostronność wyobraźni, koncentrację, a wreszcie fakt, iż „wiersz metafizyczny to
rozszerzony epigramat”. Jak podkreśla Barańczak, w poezji metafizycznej wielką rolę
odgrywa też strofika, wersyfikacja, nawet wyszukana typografia. Gdy przejdziemy do
wymiaru ideowo-artystycznego, a zwłaszcza do tematyki, dostrzegamy różnice. Domi-
nanty poezji metafizycznej sprowadzają się, jak to zwięźle wywodzi Barańczak, do
„dwu wielkich źródeł inspiracji”: (1) miłości zmysłowej i miłości do Boga, (2) poszu-
kiwania obecności Boga, kontaktu z nim; ponadto charakterystyczne jest tu traktowa-
nie natury jako obrazu Raju Utraconego, sięganie po zasady „teleskopu i mikroskopu”
(„budulcem metafory są tu albo przestrzenie kosmiczne [...], albo najdrobniejsze ele-
menty materialnej rzeczywistości”, jak pchła czy łza403).

Przyjrzyjmy się bliżej tym utworom Sity, które stanowią nawiązania do stylistyki
i tematów nowożytnych epok przedklasycystycznych. W debiutanckim tomiku trafia-
my na Madrygał dla zakochanych, ponowienie gatunku poezji miłosnej, ulubionego
przez A. Morsztyna. Jak przystało na dialog z tradycją, jakim jest prawdziwie dojrzały,
nieimitacyjny neoklasycyzm, ponowienie dokonane przez Sitę napisane jest wierszem
nieregularnym, wersem awangardowym, ale z zachowaniem genetycznych zasad kon-
ceptyzmu, obecności wyszukanego komplementowania wybranki, gradacji czy używa-
nia przesadni:

Twoje oczy zadziwiają mnie.

Tyle w nich Tataraku,
Tyle Trzcin rozchwiałem
i zaciągnąłem Rzęsą
że wezbrały
Już są rzeką, a za chwilę będą Pacyfikiem.

                                                
400 T.S. Eliot, Poeci metafizyczni, w: tegoż, Szkice literackie, wyb. i red. W. Chwalewik, przeł.

H. Pręczkowska, M. Żurowski, W. Chwalewik, Warszawa 1963, s. 44–50.
401 Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia, wyb., wstęp i przekł. S. Barańczak, War-

szawa 1982.
402 Barańczak przytacza definicję konceptu podaną przez Helen Gardner: „Koncept to porównanie, któ-

rego pomysłowość jest bardziej uderzająca, a w każdym razie bardziej bezpośrednio uderzająca niż jego
słuszność” (H. Gardner, Introduction, w: The Metaphysical Poets, London 1961, cyt. za: Antologia angiel-
skiej poezji metafizycznej, dz.cyt., s. 9).

403 Tamże, s. 7.
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Także w innych utworach trafiamy na perły konceptyzmu. Na przykład Pochwała
słońca budzącego się kotem a usypiającego dziewczęcą piersią przynosi wspaniały
obraz:

słońce
mruczy w rzęsie wodnej
trzepocząc rzęsami promieni.

W Wiozę swój czas... rozpoczyna się też stosowana potem dość często przez Sitę
stylizacja barokowa tytułów (choć same utwory utrzymane są często w stylistyce po-
stawangardowej): Elegia, którą kot Jupiter śpiewał z żalu za straconym czasem, Po-
chwała słońca budzącego się kotem a usypiającego dziewczęcą piersią, Poemat na
dzień szary i nawilgły ku czytaniu przed ogniem ale twarzą ku oknu spisany. Nawiąza-
niem (inkrustacyjnym) do tradycji horacjańskiej jest tytuł: Carmina humanitatis.

W Ucieczce do Egiptu znajdujemy najbardziej chyba wyrafinowane ponowienie ba-
rokowe – Żal każdy – oparte na zagadkowym koncepcie personifikacji Ziemi, wygła-
szającej swoją prośbę, stylizowaną zarazem na modlitwę Zwiastowania; uderza tu per-
fekcja archaizowanego języka:

Oto ja maju mego służebnica korna,
na której łuku strzały Pan napina miłe;
oto mnie, Sebastiana, wskroś przerasta ziarno,
które Anioł zawiązał nim mi się objawił.

Ponowieniem konwencji poezji metafizycznej są Strofy do ciszy z tegoż tomu,
w pastiszowy sposób łączące eschatologię z erotyzmem:

[...] niepokój bioder, piersi przywdziej nagość,
i bądź w łonach mych matek otwartych na deszcze,
w każdej spermy drobinie; w chybkich palców radość
wpleć pasmo mego cienia drżącego, i jeszcze

gdy już wszystko i we mnie i ze mną przemienisz,
którym z ziemi powstał, przywróć mnie mej ziemi.

Związki z poezją metafizyczną i barokową realizują się też poprzez widoczną obec-
ność tematyki śmierci, fascynacji nią, na co zwracał uwagę już Czerniawski404, a co
podchwycił Gustaw Ostasz, autor szkicu o Sicie w tomie Poetycki krąg „Kontynen-
tów”405. Idzie o utwory: Opadanie owoców, Spółkowanie z abstrakcją, Fizjologia
śmierci, Siedem sonetów do Persefony. Także sam tytuł Zdjęcie z koła nawiązuje do
tematyki śmierci i tortur.

Fizjologia śmierci oraz Spółkowanie z abstrakcją (Zdjęcie z koła) przynoszą dodat-
kowo ponowienie średniowiecznych „rozmów ze śmiercią”, obejmujące także styliza-
cję języka oraz wersyfikacji:

śmierci
bych cię nisko miał
toż bych cię kołysał

                                                
404 A. Czerniawski, Sito przed-neoklasyczny, w: tegoż, Liryka i druk, dz.cyt., s. 29–30.
405 G. Ostasz, Z „Merkuriusza Polskiego” do „Współczesności”, w: Poetycki krąg „Kontynentów”,

dz.cyt., s. 76–77.
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a tak tarczy twej
brzucha
strzała moja nie słucha

Równie ważny jak ponowienia, a może ważniejszy, jest wszakże klasycyzmu wy-
miar ideowy, a nawet soteryczny. Jak pamiętamy, Ryszard Przybylski postrzegał
prawdziwy neoklasycyzm jako świadomość wygnania z mitu i próbę (heroiczną) szu-
kania, odbudowywania ładu, „tęsknotę za...” (por. część II, rozdział 19). Tak też opi-
suje on lirykę Sity w To jest klasycyzm406, przede wszystkim jako „potyczki z proble-
mami chrystologicznymi”, „obsesję chrystologiczną”, badanie szans „chrześcijańskiej
teodycei” w epoce po Oświęcimiu. Stanowisko demitologizacyjne (Przybylski używa
ostrzejszego terminu: demaskacja) zostało też przez badacza wymownie określone
tytułami podrozdziałów: Proces przeciwko Chrystusowi, Wtóra śmierć Chrystusa.
Kluczowe dla tego wątku twórczości Sity utwory to Człowiek o siedmiu twarzach
(Wiozę swój czas na ośle), Pasja schematyczna (Zdjęcie z krzyża) oraz Stefan, biskup
Antiochii, wielbi prochy Ariusa na synodzie ekumenicznym w Philippolis (Ucieczka do
Egiptu). Zarówno w pierwszym, jak i drugim z wymienionych utworów Przybylski
identyfikuje stylistyczne nawiązanie do XVII-wiecznego gatunku medytacji, typowego
dla poezji metafizycznej, która, jak już powiedzieliśmy, jest ważnym adresatem dialo-
gu, jaki ten poeta prowadzi z tradycją. Ocena ta wydaje się nieco przesadzona: Czło-
wiek o siedmiu twarzach jest pisany wierszem różewiczowskim, słownictwo jest tu
współczesne, składnia eliptyczna, a metaforyka uboga. Być może prawdą jest zgodność
kompozycyjna z pierwowzorem (poezja medytacyjna), gdy idzie o posługiwanie się
schematem „trzech sił duszy” (pamięć, rozum, wolna wola), na uwagę zasługuje także
powtarzająca się kilkakrotnie – w tym i w tytule – symbolika liczby „siedem” (obraz
porządku doskonałego, boskości, wiecznego życia, szczęścia). Istotą demitologizacji
wpisanej w Człowieka... jest zdaniem Przybylskiego – a także naszym – „noc oświę-
cimska”, która zdegradowała mistyczną „noc ciemną”. W utworze jest ona nazwana
„ciężką szatą Chrystusa” i stanowi podstawę dramatycznych pytań i bolesnych obra-
zów:

W jaki kształt zakląć
rozpacz żydowskich matek?
Jakim słowem ukołysać miauczenie
spalonych dziewczynek

albo:

Ponad głową,
wciąż spływającą w dół
niby przepiórka,
niby krawiec prują noc nietoperze
opadające płatki
dymu
bukiety Oświęcimia.

                                                
406 R. Przybylski, Między Chrystusem a nocą, w: tegoż, To jest klasycyzm, dz.cyt.
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Te pośrednie oskarżenia chrystianizmu stanowią dobrą ilustrację słuszności tezy
Adorna o zamilknięciu poezji po Oświęcimiu. Ale kluczowa wydaje się nam niezau-
ważona chyba przez Przybylskiego strofa poematu:

Jeżeli w słodkich ogrodach
słonecznej Nagasaki
drobne kwiaty konwalii
kładły się małe dziewczynki
niby zwęglone patyki,
na których dzwonią wiatry
wiejące od Peloponezu

w e z w a n i e

niech winni nie ujrzą słońca.

Wina leży więc oto także po stronie innych niż Niemcy dziedziców cywilizacji
śródziemnomorskiej, tych, którzy użyli pierwsi atomu do celów wojennych. Oskarżo-
nymi są dzieci „wiatrów wiejących od Peloponezu” – mit mitów klasycyzmu został
więc poddany totalnej demitologizacji.

Pasję schematyczną zwie Przybylski – chyba nieco przesadnie – „demaskacją mitu
o Bogu-Człowieku”. Naszym zdaniem utwór ten nie jest bynajmniej opatrzony iro-
nicznym tytułem; jest on, istotnie, dość banalnym uwspółcześnieniem tego, co wyda-
rzyło się na Górze Zmarłych407.

Stefan, biskup Antiochii, wielbi prochy Ariusa na synodzie ekumenicznym w Phi-
lippolis to natomiast jeden z najciekawszych utworów Sity, a zarazem modelowy przy-
kład brzegowych dokonań neoklasycyzmu jako nurtu poezji erudycyjnej, a wręcz her-
metycznej. Sito dopisuje się tym utworem do listy autorów takich jak Eliot (autor Zie-
mi jałowej) czy Pound (jako autor Cantos). Czym jest Stefan, biskup Antiochii...? Nie-
wątpliwie, po pierwsze, nawiązaniem do formy dysput teologicznych – w tym wypad-
ku chodzi o niewielki epizod, jakim był kontrsynod w Filippolis, na którym biskupi
wschodni odmówili zasiadania do obrad z biskupami Zachodu (przyczyną był ruch
ariański i tzw. reakcja antynicejska). O hermetyczności utworu Sity świadczy fakt, iż
pięciotomowa historia Kościoła poświęca temu wydarzeniu jedno zdanie408. Cały po-
emat jest więc glosą do skomplikowanych i mało frapujących „zwykłego” czytelnika
poezji a nawet miłośnika historii epizodów teologicznych. Kolejne piętro utworu sta-
nowi odtwarzany portret duchowy tytułowego biskupa i jego interlokutorów w tryni-
tarskim sporze. Poeta wpisał w swój poemat, za pomocą użycia cudzysłowów, liczne
sugestie „cudzego słowa” i kryptocytatu, których autentyzm trudny jest do sprawdzenia
(Eliot umieszczał w takich przypadkach przypisy). I wreszcie najciekawsza chyba war-
stwa, jaką jest stylizacja oparta na archaizmach, inwersjach składniowych, figurach
retorycznych, teologicznych pojęciach z epoki, mająca niejako przenosić czytelnika
w atmosferę schyłku starożytności:

                                                
407 Nie jest pewne, czy jedyny naprawdę zaskakujący fragment („Potem wieczór, / i świeci łza Boga-

-Człowieka, i Człowieka-Złodzieja, i Człowieka-Kłamcy”) stanowi oskarżenie Chrystusa-Złodzieja i Chry-
stusa-Kłamcy, jak chce Przybylski, czy może są to po prostu peryfrazy imion t r z e c h  postaci, Chrystusa
i dwóch złoczyńców, którzy zawiśli z nim na krzyżach.

408 Por. J. Daniélou, H.I. Marrou, Historia Kościoła, przeł. M. Tarnowska, t. I, Warszawa 1986, s. 252.



442

Więc Homoiusios, iż Syn jest z podobnej
Ojcu Substancji, nigdy zaś tej samej;
więc Logos, Rozum Najwyższego Boga,
powłokę ludzką obrał za mieszkanie;
więc Człowieczeństwo mego Zbawiciela
zmarło na Krzyżu pod Piłatem z Pontu.

Ten niezwykle trudny utwór ma też naszym zdaniem wymiar wielkiej metafory hi-
storii i jej filozofii, a zwłaszcza niezbywalności w nich pierwiastka duchowego i etycz-
nego; tu poeta nawiązuje zarazem do najgłębszych podstaw klasycystycznych norm:

ludy wędrujące
ująć w prawidła Etyki; osadzić
Ziemię i Ciała wokół niej krążące;
nicejski dyskurs w czasie i w Przestrzeni
w kamień węgielny Cesarstwa zamienić.

Sito kilkakrotnie jeszcze sięgał po formę „portretu” wielkich jednostek, przy czym
nie zawsze szło o wielkość Dobra przez nie reprezentowanego. Tak było w przypadku
wiersza Adolf Eichmann, ludobójca, pogrąża się w sobie, nawiązującego do słynnego
procesu i skazania demona Holocaustu przed izraelskim sądem. Wiersz, a właściwie
poemat, zbudowany jest na zasadzie kontrapunktu dwóch linii: zohydzającego fizycz-
nego opisu zbrodniarza i jego zachowań („Ma wyschniętą głowę, / i błoną zasnuł oczy
przed kamerą; ów żółw stuletni, kiedy w starczych wargach / rozciera pamięć dawnych
wodorostów”) oraz oskarżycielskiej „mowy” podmiotu wiersza, skierowanej jednak
nie przeciw małemu nikczemnemu człowieczkowi, jak go w poemacie ukazano, ale
przeciw europejskiej cywilizacji, zwłaszcza jej polityce i filozofii, które wyhodowały
owego „sumiennego kraba”, pracującego „w ciele Starej Europy”, jak i tych, którzy
w dniu tego procesu spokojnie w „dalekich Niemczech” siedzą nad kuflami piwa, „śpią
snem spokojnym”. Ten wątek oskarżycielski jest erudycyjnym kolażem „cudzych tek-
stów” (myśli filozofów, historyków, przyrodników, artystów), aluzji do wielkich
zbrodni dokonywanych w majestacie prawa czy wyższej konieczności, także przez
twórców Piramid czy „wspaniałych” antycznych Greków (masowe eksterminacje lud-
ności Mitylene i Platei). Przed trybunałem staje w gruncie rzeczy myśl ludzka, naj-
chętniej posługująca się – usypiającą sumienia – perspektywą makro:

Przyszły historyk widzi sens przemiany,
byt odczytuje jako walkę Światła
z Ciemnością grząską;
bezwzględne są prawa
którym jest dana kontrola Rodzaju.
(Kamienie Rzymu krwią były spajane,
stąd trwałość Rzeczy w rytmie Przeobrażeń.)
[...]
Wszystko jest wzburzone
mówi Heraklit, płynne, niszczycielskie.

Ponurą pointą dla cywilizacji humanistów są w wierszu ostatnie słowa Eichmanna,
który cynicznie „nie troszczy się o umarłych”.
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Także „portret” Paweł VI przemawia do Zjednoczonych Narodów (Ostasz nazywa
go „traktatem”) jest oskarżeniem wojny, przeciwstawieniem jej wartości chrześcijań-
skich i wystawieniem rachunku całej europejskiej cywilizacji:

[...] Trzeba się oblec w nowego człowieka.
Tak nas nauczał nasz apostoł, Paweł.
Być może przyjdzie nam jeszcze zaczekać.
Lecz dom spalony. Nie ma już odwrotu.
Z każdego kroku zdać musimy sprawę.

Z punktu widzenia formalnego utwór ten stanowi ciekawe połączenie trawestacji
przemówienia oraz zastosowania cudzego słowa, generalnie jednak odstręcza swą
ciężką, monotonną retoryką. To samo można powiedzieć o „portrecie” Herod, tetrar-
cha Judei, widzi Salome tańczącą, gdzie jednak do głosu dochodzi też żywioł epicki,
udatnie dramatyzujący scenę biblijną.

Zupełnie inną stylistykę prezentują „portrety” Święty Marek (z Wiozę swój czas na
ośle) czy Rubens nawiedza kobiety (ze Zdjęcia z koła). Temat potraktowany jest żarto-
bliwie, włączona zostaje transformująca wyobraźnia, wiersz odznacza się postawan-
gardową budową. I tak święty Marek zostaje ożywiony jako właściciel Wenecji, który
ma w niej dom, plac, katedrę, lwy, drzewa – tyle że chwilowo

nie ma Marka w domu
bo wyjechał nocą
gdy wabiły go gwiazdy wodne.

To bardzo piękna i nietypowa demitologizacja (desakralizacja) ewangelisty oraz
miasta-perły sztuki jednocześnie. Podobnie Rubens pokazany jest w pół surrealnych,
pół turpistycznych obrazach jako władca kobiet, które uwiecznia jako swoją obsesję:

Rubens
z garnków wyjmuje białe larwy kobiece
z płócien cienkich
z pończoch
które im łydki kaleczą
wyłuskane piersi
uda o barwie łzy zwisającej z łodygi mleczu
kształt łez tych odnajduje wargami
rubens
w pożądliwość srebrną wzrok
umaczał.

Ów freudowski nieomal portret barokowego artysty stanowi zarazem znakomity
przykład tego, co Czerniawski nazywa przekładaniem na wiersz nie konkretnego obra-
zu, ale „konwencji malarskiej” (por. część II, rozdział 18). Oto jeszcze jedna próbka tej
techniki:

przez mrok idą w chłód płócien
rubens
świeci im świeczką

Przykładem transponowania malarskiego stylu artysty jest też wiersz Marginesy
Mondriana, zaś interpretacją konkretnego dzieła: Okręt błaznów, poświęcony obrazowi
Sebastiana Branta (oba z Ucieczki do Egiptu).



444

Silny, acz skromny objętościowo wątek stanowią u Sity demitologizacje starote-
stamentowe, reprezentowane przede wszystkim przez: „O Jeruzalem, miasto...”
i Z Pięcioksięgu Mojżesza. Szczególnie zaskakuje drugi z nich, gdzie Żydzi, wyprowa-
dzeni przez Mojżesza, „powracają ukradkiem / do Ziemi / Egipskiej”, powodując jej
upadek, w akcie zemsty.

Neoklasycyzm Jerzego S. Sity stanowi zjawisko wyjątkowe na tle wszystkich tego
typu tendencji. Stosunkowo skromny dorobek poetycki pokazuje szeroki diapazon
stylizacji, nawiązań, strategii demitologizacyjnych. Poeta podejmuje wysiłek odbudo-
wania harmonii zarówno w aspekcie uniwersum cywilizacji śródziemnomorskiej oraz
jej kultury, jak i w wymiarze węższym, acz aktualniejszym – teleologii chrześcijań-
skiej. Zaskakuje biegunowość wzorców: Sito jest wyrafinowanym, perfekcyjnym styli-
zatorem, a także zwolennikiem klasycyzmu redukcyjnego, posługującym się biegle
wierszem różewiczowskim, przenoszącym cały ciężar dialogu z tradycją na poziom
czystego dyskursu. Jego liryka stanowi więc niezwykłą harmonię, także tego, co jest
i co nie jest klasycyzmem, jako sumy metafizycznego porządku. Pytania o poetykę,
o epistemologię nie zostają postawione w sposób, do jakiego nawykliśmy. Dostajemy
za to raz po raz przesłania otwartego traktu, na którym lampę zapalić musimy już tylko
sami, jak w siódmym Sonecie do Persefony:

Nim zaniesie się fletnia Trelem Tartiniego,
jest ciemność, mit się kończy, czy tylko nie sięga
mitu pamięć, gdy jądra ciemności dobiega?

28. KLASYCYZUJĄCY ANTYKLASYK (ZBIGNIEW HERBERT)

W refleksji nad liryką Herberta klasycyzm stanowił, i to od początku, ważne odniesie-
nie409. Poprzestawano jednak zwykle na konstatacjach: klasyczna prostota, umiar, in-
telektualizm, kultura. Równie istotne wydawały się też, zwłaszcza po dwóch pierw-
szych tomach, inne konteksty: katastrofizm postmiłoszowski, pesymizm, awangardyzm
Przybosiowy i Różewiczowski, egzystencjalizm410.

                                                
409 O poezji Herberta pisali m.in.: E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1938–1965, cz. 2: Ideologie

artystyczne, Warszawa 1988; S. Barańczak, Uciekinier z Utopii, Londyn 1985; J. Dudek, „Wierny niepew-
nej jasności”: dramaturgia wyobraźni i racjonalizmu intuicyjnego w twórczości Zbigniewa Herberta z lat
1974–1998, w: tejże, Poezja polska XX wieku wobec tradycji, Kraków 2002; A. Fiut, Dwa spojrzenia na
antyk – Kavafis i Herbert, w: Stare i nowe w literaturze najnowszej. Z problemów literatury polskiej po
1945 roku, red. L. Wiśniewska, Bydgoszcz 1996; T. Jastrun, Pan Herbert, „Polityka” 1998, nr 32; Jeśli
masz drogi dwie..., wywiad Z. Nastulanki z Z.H., „Polityka” 1972, nr 9; A. Kaliszewski, Gry Pana Cogito,
Kraków 1982, wyd. II, rozszerzone, Łódź 1990; tegoż, Liryka Herberta. Między klasycyzmem a poetyką
faktu, „Roczniki Humanistyczne”, t. XLVII, z. 1 (1999); J. Kornhauser, Uśmiech Sfinksa, Kraków 2002;
A.S. Kowalczyk, Klasycyzm dzisiejszy. O liryce Zbigniewa Herberta, „Polonistyka” 1986, nr 3;
R. Przybylski, Polska poezja klasyczna po roku 1956, „Pamiętnik Literacki” 1964, nr 4; J. Siedlecka, Pan
od poezji. O Zbigniewie Herbercie, Warszawa 2002; W.P. Szymański, Suchy poemat moralisty?, „Znak”
1958, nr 1; K. Wyka, Składniki świetlnej struny, w: tegoż, Rzecz wyobraźni, Warszawa 1959, wyd. II, 1977.

410 Por. np. ustalenia zawarte w: K. Wyka, Składniki świetlnej struny, w: tegoż, Rzecz wyobraźni,
dz.cyt.
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Bardziej metodycznie podjął kwestię klasycyzmu Herberta Jerzy Kwiatkowski,
w obszernym szkicu Imiona prostoty411. Widział źródła sukcesu autora Pana Cogito
(PC) w zachowaniu miary, harmonii, równowadze „między rewelacją a komunikacją.
Między konstrukcją a emocją. Między ważkością problematyki a siłą estetycznego
oddziaływania”. Kwiatkowski spostrzega tę cechę, którą za Arystotelesem nazywa się
uniwersalnością: „Jego twórczość stanowić może arkę przymierza między dawnymi
a młodszymi laty, miejsce pojednania pokoleń i postaw poetyckich”.

Najważniejszym przeciwnikiem Herberta jako klasyka czy neoklasyka stał się Artur
Sandauer, który dowodził daleko posuniętego eklektyzmu liryki autora Pana Cogito;
zdaniem badacza, Herbert ucieka się do „stylizacji klasycznej”, jest nawet kolejnym
neoparnasistą, czerpiącym z drugiej ręki412.

Z kolei Jan Błoński w swym szkicu Tradycja, ironia i głębsze znaczenie unika bez-
pośredniego konfrontowania liryki Herberta z klasycyzmem historycznym czy neokla-
sycyzmem, diagnozując co najwyżej ironię, „słowa czyste i dostojne”, rolę historii jako
tematu. Wskazuje natomiast patrona poety: „jeśli szukać mu nauczycieli, to najprędzej
– Czesława Miłosza, który już w 1947 roku zalecał rehabilitację refleksji i swobodne
manipulowanie różnymi idiomami”413.

Dogłębną interpretację klasycyzmu Herberta jako reakcji na „demuzykalizację
świata” dał Ryszard Przybylski w swej książce To jest klasycyzm414. Krytyk przedsta-
wia, po pierwsze, nawiązując metaforycznie do szermierki, tzw. trzy pchnięcia, który-
mi poeta rozprawił się z intelektualnymi utopiami: „stoickiej idei wewnętrznej harmo-
nii umysłu”, „utopii franciszkańskiej” oraz „absolutnego momentu historycznego”.
Celem głównym Herberta jest według Przybylskiego pokazanie, iż współczesny świat
nie jest harmonijny. Również sztuka uległa demuzykalizacji, czego wykładem jest dla
Przybylskiego Herbertowa Pieśń o bębnie, głosząca „nową harmonię” („niespokojne
poglądy, zerwane więzy, rozbite ogniwa”)415. Więcej wątpliwości budzi generalizujące
stwierdzenie Przybylskiego, iż według Herberta „sztuka jest cierpieniem”, co ostatecz-
nie stanowi zerwanie z prawdami parnasizmu i dawnego klasycyzmu. To właśnie etos
cierpienia daje zdaniem krytyka podstawę demaskacji pięknej sztuki, pięknych bogów,
pięknych pozorów harmonii świata. Kluczem do zrozumienia tego przesłania poety
jest, zdaniem Przybylskiego, wiersz Apollo i Marsjasz. Wiersz – dodajmy – będący
niejako programowym opowiedzeniem się za indywidualizmem, naturalizmem
i ekspresją, przeciw harmonii, ogólności, mistrzostwu, chłodowi uczuć, symbolizowa-
nymi przez boga artystów.

Większa część książki Gry Pana Cogito autora niniejszego opracowania była próbą
sytuowania liryki Herberta wobec tradycji i kultury. Posługując się metodami szkół
mitograficznej i tematycznej wyodrębniono trzy strategie poety wobec mitów (jako
tzw. powszechników kultury): demitologizację, remitologizację i mitopoezę (por.
wstęp do części III niniejszej książki). Właśnie w pierwszej z tych strategii znalazło się
gros wierszy Herberta reprezentujących jego „klasycyzm”, objawiający się poprzez
częste użycie kodu kulturowego (apelu do tradycji) zwłaszcza tematu antycznego,

                                                
411 J. Kwiatkowski, Imiona prostoty, w: tegoż, Klucze do wyobraźni, Kraków 1973.
412 A. Sandauer, Włos dzielony na czworo, w: tegoż, Poeci czterech pokoleń, Kraków 1977.
413 J. Błoński, Tradycja, ironia i głębsze znaczenie, w: tegoż, Romans z tekstem, Kraków 1981.
414 R. Przybylski, Między cierpieniem a formą, w: tegoż, To jest klasycyzm, dz.cyt.
415 Tamże, s. 129.



446

traktowanego jako archetyp aktualnej problematyki, a także jako nośnik „uniwersal-
nych prawd”; zauważalna, wręcz programowa, jest dążność Herberta do dyskursywno-
ści, uniwersalizacji tematu, funkcjonalnej (intelektualnie opanowanej) metaforyki czy
racjonalnie weryfikowalnego przesłania.

Demitologizacja u Herberta to posługiwanie się kilkoma strategiami „gry” z mita-
mi, takimi jak ponowienie, glosa, reinterpretacja, uwspółcześnienie czy desakralizacja.
Ogólnie rzecz biorąc, klasycyzm tak analizowanych utworów określaliśmy jako tzw.
klasycyzm tematu, zaś stylistykę traktowaliśmy jako narzędzie pomagające weryfiko-
wać, uobecniać współcześnie ewokowane przez temat-mit wartości.

W swej książce Między stylami, zawierającej ujęcie literatury jako strategii intertek-
stualnej, Stanisław Balbus przywołuje Tren Fortynbrasa jako dobry przykład „kultu-
rowej transpozycji tematu” – Fortynbras „wychodzi z własnej kultury”, nie wypiera się
jej, ale też „nie zabiera ze sobą własnego języka”; ma nam dużo do powiedzenia, mówi
więc „naszym językiem”, przekazując sensy, które dotyczą tak samo czasów Szekspira,
jak i naszej współczesności („konflikt między «niepraktyczną» aktywnością duchową
człowieka, intelektualisty lub poety, [...] a «praktyczną» aktywnością polityka”416). Na
tej zasadzie, dodajmy, zbudowana jest większość Herbertowych wierszy-masek czy jak
nieraz bywają nazywane takie utwory – sylwetek i portretów. Inny nurt tematyczny
twórczości (wątki antyczne poddawane reinterpretacji) określa u Balbusa termin
„transpozycji kulturowej motywu” (np. Apollo w utworze W drodze do Delft): mecha-
nizm polega tu na „wewnętrznym napięciu” między „płaszczyzną współczesnych
ukształtowań językowo-stylistycznych i techniki narracji a płaszczyzną świata przed-
stawionego ukonstytuowaną przez archaiczny temat”417. A więc, posługując się meto-
dologią Balbusa, widzielibyśmy znak rozpoznawczy i wyróżniający Herbertowskiego
klasycyzmu właśnie we wprowadzaniu „elementów semiotycznych przeszłości kultu-
rowej” (zwłaszcza kultury śródziemnomorskiej) w „zespół paradygmatów właściwych
językowi współczesności, który je artykułuje”418. Przy czym owo wprowadzanie, do-
dajmy, niesie przeważnie zamierzony efekt niestosowności, stanowiący narzędzie
uwspółcześnienia i próby restytucji w nowej trudnej rzeczywistości.

W Uciekinierze z Utopii Stanisława Barańczaka419 klasycyzm i neoklasycyzm ja-
wią się jako problem marginalny, co jest zgodne z koncepcją tej – dedykowanej
Adamowi Michnikowi – książki, zogniskowanej na kwestiach etycznych, otwierają-
cej się ku odczytaniom konkretyzującym mity i przesłania w kontekście politycznym,
jakim była PRL. Kluczowe dla Barańczakowskiej wędrówki między wierszami Her-
berta pojęcia to: ironia, demaskacja, antynomia. Kwestii klasycyzmu przyznaje kry-
tyk w swej syntezie bardzo wątłe prawo bytu, mianowicie jako „powściągliwości,
niechęci do emocjonalnego rozchełstania czy użalania się nad sobą”. Jako że Herbert
nie unika „sytuacji granicznych” w planie etycznym swojej twórczości, byłaby to
„wizja tragiczna” (określenie Murraya Kriegera użyte przez Barańczaka), ale jednak
„relacjonowana klasycznym stylem”420. Tak naszkicowana sylwetka poetycka autora

                                                
416 S. Balbus, Między stylami, dz.cyt., s. 358–361.
417 Tamże, s. 347–348.
418 Tamże, s. 152.
419 S. Barańczak, Uciekinier z Utopii, dz.cyt.
420 Tamże, s. 17.
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napisu mieści się też notabene w koncepcji dialektycznego romantyzmu Barańczaka
(por. część II, rozdział 23).

Edward Balcerzan trafnie podsumował dykcję Herberta jako formułę „bezpieczeń-
stwa odbioru”, przeciwstawną awangardowej formule „efektu obcości”421. A więc
u Herberta wyraźny jest „węzeł konfliktu, jawność tematu, czytelność sytuacji, pery-
frastyczność, uwiarygodnienie fikcji przez całą galerię postaci-znaków, faktów-
-znaków, leksyki wartościującej”. Balcerzan stwierdza jednak zarazem, że Herbert
chciałby bardzo obyć się bez „śmietnika współczesnego języka”. Tu rodzą się nasze
wątpliwości. Czy czasem kunszt Herberta nie zawdzięcza czegoś także temu „śmietni-
kowi”? Chyba jednak tak.

Barbara Sienkiewicz w pracy Poezja kształtów oczywistych422 słusznie zwraca uwa-
gę na „prozaizację jako uczłowieczenie sytuacji” w liryce autora Napisu. Wprowadza
też pojęcie „eseizacji” oraz „form gotowych” (cytaty, stereotypy).

Interesującym choć dość ogólnikowym głosem w sprawie Herbertowego klasycy-
zmu jest tekst Andrzeja S. Kowalczyka Klasycyzm dzisiejszy423. Adaptacja kluczowego
terminu dokonuje się tu drogą poważnej eliminacji jego zakresu: klasycyzm dzisiejszy
to sprawa wartości, dowodzi Kowalczyk. „Klasycy współcześni nie uważają, że […]
człowiek jest miarą rzeczy. Miarą, owym probierzem, są prawdziwe wartości, istnieją-
ce poza człowiekiem. On pragnie je dopiero poznać i osiągnąć”. W tym ujęciu analiza
wiersza ma przebiegać drogą aksjologii, choć ogólnie Kowalczyk widzi też klasycyzm
współczesny jako „spór ze swą tradycją” czy podejmowanie dawnych konwencji (np.
Horacjańskiej, czego już jednak na liryce Herberta bliżej nie sprawdza).

* * *

Prześledzimy teraz główne dominanty stylu Herberta, stanowiące jako suma neokla-
syczny model liryki. Zaczniemy od tego, co mówi sam poeta na temat poetyckich pra-
wideł w swojej refleksji metapoetyckiej.

W drugim tomie (Hermes, pies i gwiazda [HPG]) natrafiamy na Przypowieść,
wiersz regularny, stroficzny, podejmujący główny dogmat arystotelesowskiej poetyki,
tj. mimesis424: „poeta naśladuje” (powtórzone trzy razy) naturę, ujętą tu poprzez moż-
liwie ogólne desygnaty, jak ptak, kamień. Poza tym poeta:

śpiąc wierzy że on jeden
zgłębi tajemnice istnienia
i że bez pomocy teologów
chwyci w spragnione usta wieczność

– jest to echo klasycznych dyskusji o prawdzie artystycznej: Herbert, jak ongiś Ary-
stoteles, przyznaje więc poezji zdolność kontemplacji świata na równi z nauką (por.

                                                
 421 E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1938–1965, dz.cyt.
 422 B. Sienkiewicz, Poezja kształtów oczywistych, w: Czytanie Herberta, red. P. Czapliński, Poznań

1995.
423 A.S. Kowalczyk, Klasycyzm dzisiejszy. O liryce Zbigniewa Herberta, „Polonistyka” 1986, nr 3.
424 Wszystkie przytoczenia z poetyk klasycznych pochodzą z: Trzy poetyki klasyczne, przeł. i oprac.

T. Sinko, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1951; Trzy stylistyki greckie, przeł. i oprac. W. Madyda,
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1953; W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, cz. 1: Estetyka starożytna,
Warszawa 1985.
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część I, rozdział 1). Retoryczne pytanie: „czym byłby świat bez krzątaniny poety” jest
wyraźną aluzją do zdolności katartycznych poezji, ale i do sztuki jako „rzemiosła” oraz
„solidnej pracy”.

Kołatka (HPG) jest opowiedzeniem się za doskonaleniem moralnym jako celem
sztuki słowa. *** (Zasypiamy na słowach…) (Napis [N]) to z kolei typowo klasyczna
deklaracja po stronie logosu jako pełni i harmonii. Jak wiadomo, według Arystotelesa
piękno leży w odpowiedniości, właściwej wielkości, ładzie, proporcjach, a więc ma
rację Herbert, gdy ubolewa: „niebezpieczne są słowa, które wypadły z całości / urywki
zdań sentencji”. Koniec wiersza nie pozostawia wątpliwości, iż podmiot jest po stronie
klasyków:

trzeba śnić cierpliwie
w nadziei iż treść się dopełni
że brakujące słowa
wejdą w kalekie zdania
i pewność na którą czekamy
zarzuci kotwicę

Do kluczowego rzeczownika „klasyk” odwołują się tytułami dwa wiersze. Klasyk
(HPG) to quasi-pamflet na stylistów (parnasistów, imitatorów). Wiersz nawiązuje do
starożytnego już dylematu: co jest ważniejsze, talent czy umiejętności. Przykładem
talentu (w rozumieniu Horacego) jest u Herberta znajdowanie we wszystkim aspektu
ludzkiego, wrażliwość, np. umiejętność skojarzenia żyłek w marmurze z pękniętymi
naczyniami krwionośnymi niewolników, którzy ten marmur obrabiali i dźwigali.

Do fundamentalnych zasad klasycyzmu odwołuje się słynny wiersz Dlaczego kla-
sycy (N); to uniwersalizm, górność, ważność i typowość tematu:

jeśli tematem sztuki
będzie dzbanek rozbity
mała rozbita dusza
z wielkim żalem nad sobą

to co po nas zostanie
będzie jak płacz kochanków
w małym brudnym hotelu
kiedy świtają tapety

Wraz z powołaniem do życia Pana Cogito zmienia się zakres i ton metapoetyckich
wypowiedzi Herberta. Pan Cogito to sceptyk, ale tęskniący za pewnością, kochający
„pełne zdania”, a więc postać głównie tragiczna. Można dojść do wniosku, że imię
owego alter ego było świadomą ironią, nie zaś afirmacją klasycznej postawy: Pan Co-
gito to również rzecznik prywatności, wątpliwości aksjologicznych, cierpienia i prze-
mijania.

W Raporcie z oblężonego miasta (RzOM) znajdujemy quasi-programowy wiersz
Pan Cogito i wyobraźnia. Zaczyna się pochwałą poezji narracyjnej i obiektywnej:

Pan Cogito nigdy nie ufał
sztuczkom wyobraźni

Zbliżanie się do prawdy ma być jednak dla Pana Cogito drogą od abstrakcji ku
szczegółowi, od faktów historycznych ku uczuciom, zwłaszcza ku współczuciu i cier-
pieniu (jak twierdzili starożytni, historia jest tylko kroniką, poezja ją uzupełnia). Nie do
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końca jasne są te rozważania Pana Cogito, zakończone oksymoronicznym epitetem
„niepewna jasność”. Zwróćmy uwagę, że wprawdzie wyobraźnia Pana Cogito jest
bardziej zmysłowa niż klasyczna, ale przebiega, jak mówi, „precyzyjnie” od cierpienia
do cierpienia, ma więc wymiar logiczny i etyczny zarazem.

Bardzo podniosły, utrzymany w klasycznej dykcji, „nizany” długimi okresami, jak
to określał Arystoteles w Retoryce, a także ponawiający klasyczny gatunek, jest wiersz
Do Ryszarda Krynickiego – List. To swoista obrona takich wyznaczników klasycyzmu,
jak piękno jako dobro („uwierzyliśmy zbyt łatwo, że piękno nie ocala”), decorum czy
wielkość tematu i postaci.

Czy warto zatem zniżać świętą mowę
Do bełkotu z trybuny do czarnej piany gazet

– pyta retorycznie podmiot, czyniąc niewątpliwie aluzje do poetyki pokolenia ’68.
Pewnym zaskoczeniem jest w tym utworze zasługującym na miano ars poetica na-

gły nostalgiczny apel do stricte klasycystycznej i parnasistowskiej topiki:

nikt z nas nie potrafił obudzić topolowej driady
czytać pismo chmur
dlatego po śladach naszych nie przejdzie jednorożec
nie wskrzesimy okrętu w zatoce pawia róży
[...]
za mało świetlistych zmierzchów luster wieńców uniesienia
nic tylko cienie psalmodie jąkania animuli
urny popiołów w spalonym ogrodzie

Poezja, zdaje się mówić podmiot Do Ryszarda Krynickiego, nie może być wieżą
z kości słoniowej, ale też jest jej za mało, gdy staje się li tylko agitatorką, propagatorką
godnych postaw. To także „przyjemność umysłowa”, „tryb życia wolnego człowieka”,
jak mówi Arystoteles w Polityce, i nie można o tym zapominać.

Do tego samego nawiązuje słynna Potęga smaku: droga do wolności i prawdy bie-
gnie także przez właściwe wybory estetyczne, jako że to, co niepiękne, nie może być
dobre (typowa starożytna kolokagatia). „Pięknym jest to, co zasługuje na uznanie dzię-
ki temu, że jest samo przez się godne wyboru, lub to, co będąc dobrym, jest przyjemne
przez to, że jest dobre” – mówi Arystoteles w Retoryce. A Herbert:

Tak więc estetyka może być pomocna w życiu
Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie

Nie zwrócono dotąd uwagi, że dość zaskakujący koncept wiersza, polegający na
uczynieniu właściwych, konkretnych wyborów politycznych (odrzucić komunizm
radziecki) prostą funkcją klasycznego smaku, czyli gustu estetycznego, zawdzięcza,
być może425, swą genezę, a na pewno kontekst, artykułowi Voltaire’a dotyczącemu
smaku właśnie. Encyklopedysta pisze: „Istnieją wielkie państwa, do których smak
nigdy nie doszedł”, i dalej: „Jest to jedną z przyczyn, dla której Azjaci nie posiadali
nigdy arcydzieł w żadnej prawie dziedzinie i dla której smak pozostał udziałem tylko
niewielu ludów Europy”426.

                                                
425 Obok osoby prof. Ireny Bąbskiej, której wiersz jest dedykowany.
426 Encyklopedia. Wybór, przeł. E. Rzadkowska, Wrocław 1952, s. 118.
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Zastanawiająca w świetle dotychczas omówionych „quasi-programowych” utwo-
rów Herberta jest Podróż (Elegia na odejście [EnO]). Tytułowa wędrówka to symbol
peregrynacji po tematach i mitach, podróż w głąb czasu historycznego i kulturowego,
w wymiarze ponadindywidualnym, wyrzeczenie się podmiotowości na rzecz uniwer-
salizmu i „wiecznego teraz”, a więc coś na kształt Rymkiewiczowskiej wędrówki po-
śród „idiomów konwencjonalnych”427 i teorii wiecznych ponowień. Herbert na plan
dalszy odsuwa tu tak ważny zwykle walor etyczno-moralizatorski (a takim walorem
malował tradycję Pan Cogito w Przesłaniu…). Archetypiczny obraz świata powoduje
więc częściowe zamilknięcie rozumu jako punktu dojścia („zamilcz swoją wiedzę”),
następuje za to ponowne odwoływanie się do zmysłów: „smakuj wodę ogień powietrze
i ziemię”, „odkryj znikomość mowy”; to nakaz „podróży elementarnej”, pojednania
z żywiołami. Ta podróż może też być odkryciem platońskiego obiektywnego piękna
prostych kształtów lub tęsknotą za „trójjedyną choreją” sztuki archaicznej (taniec–
–muzyka–poezja), jako powrotem do źródeł sztuki i wiedzy.

Elegia na odejście… może uchodzić za testament poetycki Pana Cogito i Herberta,
przynajmniej w odniesieniu do poetyki. Z pozoru zatopione w dyskursie o przemijaniu,
dzieciństwie, upadku obyczajów przedmioty: pióro, atrament, lampa, są zarazem alego-
riami konkretnych ideałów klasycznych:

srebrna stalówko
wypustko krytycznego rozumu [= intelektualizm, „wynalazcze obmyślanie”]

atramencie […]
o świetnych antenatach
urodzony wysoko [= ważkość tematu i postaci, uniwersalizm]

lampo błogosławiona
[…]
a byłaś dawniej
jasną alegorią
[…]
jawna
przejrzysta prosta [= ład, umiar, przejrzystość]

Dalej poeta definiuje bliżej swą „zdradę”:

trawiłem lata by poznać prostackie tryby historii
monotonną procesję i nierówną walkę

Czy więc mamy jednak do czynienia z krytyką zbytniego uwikłania we współcze-
sne problemy i tematy, niskiego stylu eliminującego klasyczną harmonię i parnasistow-
sko-kamienną posągowość? A może to tylko ironia?

W ostatnim tomie Herberta (Epilog burzy [EB], najbardziej chyba osobistym ze
wszystkich) trwa samorozliczanie. I tak w Babci poeta jest tym, który jako dziecko
dopiero czeka na poznanie „powierzchni i dna słowa” – słowo ma się tu zapewne koja-
rzyć z podwójnym znaczeniem starożytnego „logosu”: jako język, którym mówimy,
ale i wiedza o prawidłowościach świata (Arystoteles). Stojący po Babci cykl Brewiarzy
przenosi nas nagle na drugi biegun żywota Pana Cogito. Znów samooskarżenie, znane
z Elegii…: podmiot „tonie […] śmiertelnie skupiony na ciągłym poszukiwaniu drobia-

                                                
427 Por. J.M. Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm, dz.cyt.
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zgów”. Świadomość klasyka, którą, jak widać, zachował przez całe życie, została
w praktyce rozbita przez „krzątaninę” wśród rzeczy i spraw „naprawdę ważnych” (por.
Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy). Brewiarz (obdarz mnie…) ewokuje więc
znowu potrzebę długich i logicznych zdań, retorykę stylu okazałego, „nizanego”
i „okresowego”. Herbert prosi Boga:

Obdarz mnie zdolnością układania zdań długich
[…]
obdarz mnie siłą i zręcznością tych, którzy
budują zdania rozłożyste jak dąb pojemne
[…]
a także aby zdanie główne panowało pewnie nad podrzędnymi
kontrolowało ich bieg zawiły ale wyrazisty jak basso continuo428.

W Brewiarzu (…wiem że dni moje) schyłek życia fizycznego, jednostkowego uka-
zywany jest właśnie poprzez rozpad stylu klasycznego czy w powiązaniu z nim:

życie moje
powinno zatoczyć koło
zamknąć się jak dobrze skomponowana sonata
a teraz widzę dokładnie
na moment przed codą
porwane akordy
źle zestawione kolory i słowa
Jazgot dysonans
Języki chaosu

Jeden z ostatnich wierszy ostatniego tomu, Czułość (EB), to zarazem akt kapitulacji
Herbertowego Cogito przed tytułową wartościową cechą ludzką, która wprawdzie

psuje wszystko zmienia na opak
streszcza tragedię na romans kuchenny429

idei lot wysokopienny
zmienia w stękanie eksklamacje szlochy

a więc prowadzi do obniżenia stylu, rezygnacji z typowości poetyckiego mimesis,
z chłodnego uogólniania doświadczeń, lecz jednak jest wartością niezbywalną. „Opisać
to jest zabić” – stwierdza podmiot z ironią do czułości – „twoja rola siedzieć w ciem-
ności […] gdy rozum spokojnie gwarzy”. Ale wiemy, że poeta postawiony przed
ostrym wyborem wybierał czułość właśnie.

U końca swej poetyckiej drogi Herbert podjął więc na nowo najważniejszy być mo-
że dylemat klasycyzmu: konflikt rozumu i uczucia. Czy oczyszczenie przez sztukę to
oczyszczenie jej z uczuć jako chaosu, słabości i lęków, czy oczyszczenie samych
uczuć, wydobycie na światło tych najlepszych430? Arystoteles, przypomnijmy, nie

                                                
428 Opis „zdań” w tym utworze można też czytać bezpośrednio w powiązaniu z tytułem i odnosić do

budowy modlitw, jak i wersetów biblijnych będących wszakże przykładem stylu wysokiego.
429 Por. słynne: Brak węzła, Piekło, Próba rozwiązania mitologii.
430 Edward Balcerzan w książce o ideologiach artystycznych (Poezja polska w latach 1939–1965,

dz.cyt.), rozróżnia u Herberta (na podstawie Pieśni o bębnie) „proste uczucia” i „proste wzruszenia”. Tylko
te ostatnie zdaniem badacza poeta akceptuje bez zastrzeżeń, bowiem są zawsze pozytywne, podczas gdy
pierwsze mogą być również negatywne, np. uczucie nienawiści.
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wykluczał wzruszenia, ale po stronie odbiorcy raczej niż podczas procesu twórczego
czy zbierania doświadczeń: „Celem poezji jest, aby poeta uczynił bardziej wzruszają-
cym to, co przedstawia”.

Neoklasycyzm Herberta, który zaliczyć należy do typu redukcyjnego, przejawia się
przede wszystkim jako dialog z tradycją kręgu śródziemnomorskiego, badanie żywot-
ności „posagu Europy” i polskiego, współczesnego miejsca wobec niej, a także używa-
nie tematu kulturowego i historycznego jako archetypu problematyki aktualnej.
W książce Gry Pana Cogito mówiliśmy dlatego w stosunku do Herberta o „klasy-
cyzmie tematu” lub „kodu kulturowego”.

Stosunek Herberta do tak pojętej tradycji i historii nie jest zwykle li tylko odtwór-
czy, ilustratorski ani tym bardziej komplementarny. To demitologizacje, i to o charak-
terze przede wszystkim reinterpretacyjnym.

Liryka Herberta przesycona jest bowiem przekonaniem o niemożności neohelleni-
zacji świata współczesnego, ale i świadomością, iż bez tradycji świat ten nie może
jednak godnie egzystować. Nie opowiada się więc poeta za typową dla neoparnasistów
biało-czarną antytezą „wczoraj-dziś”, nie wzdycha za wiecznym Rzymem i białymi
posągami. Krytycznej i ironicznej analizie poddawane są oba obszary: klasyczny
i współczesny, oddziałują one też wzajemnie na siebie w świecie przedstawionym
autora Napisu.

Tematem sporej grupy tekstów Herberta jest zatem rozpatrywanie antynomii: bo-
gowie – ludzie, wieczny ideał – historyczna prawda o nim, przekaz kultury – doświad-
czenie współczesne, mit – współczesność mitu. Poeta krytykuje (z użyciem strategii
wymienionych we Wstępie do części III) „bogów ozdobnych”, tych utrwalonych
w posągach, rycinach, wierszach, podręcznikach; to samo dotyczy wzniosłych mitów,
pozornie „wiecznych” kanonów sztuki, dumnych opinii uczonych.

Antyczni bogowie – obiekt nostalgii tak parnasistów, jak i klasycznych filologów –
to u Herberta zaledwie puste formy. Oni

stoją nieruchomo, na jałowych wyspach, wśród żywych kamieni pod liściastym niebem. Syme-
tryczna Afrodyta, Jowisz opłakiwany przez psy. Bachus opity gipsem.

(Ozdobne a prawdziwe, N)

Motyw posągu jako demitologizującego znaku martwoty całej kultury i religii wra-
ca u Herberta kilkakrotnie. Jest symbolicznym obalaniem świętości parnasistów. Już
w pierwszym tomie znalazł się utwór Do Apollina – młody poeta buntuje się w nim
przeciw skostniałej tradycji i klasycznemu wychowaniu, które nie wytrzymało próby
brutalnej historii:

kamienny
od sandałów
do wstążki we włosach
[...]
oddaj mi
młody okrzyk
[...]
oddaj moją nadzieję
milcząca biała głowo

(Do Apollina, SŚ)
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Jednak naczelną ideą Herbertowskiej demitologizacji świata antyku jest nie nisz-
czenie, ale odbudowa wartości w kształcie, jaki był możliwy w XX wieku, po jego
tragicznych doświadczeniach. A trzeba podkreślić, iż zdaniem Herberta, podobnie jak
Jastruna (por. część II, rozdział 10) – XX-wieczne zło „spełnionej Apokalipsy” ma też
rodowód w skarbnicy śródziemnomorskich „wartości”. Ilustracją tej prawdy ma być
Apollo ze słynnego wiersza Apollo i Marsjasz: okrutny, mściwy, podstępny, bez-
względny w egzekwowaniu swych praw, cyniczny oprawca bezbronnego muzyka.

Poeta szuka więc – podążając ścieżką strategii demitologizacyjnych – czulszej twa-
rzy bóstw. „Awansuje” w tym celu bogów i władców z drugiego szeregu. Poznajemy
Hermesa szukającego przyjaźni (Hermes, pies i gwiazda), Nike współczującą umiera-
jącym (Nike, która się waha), Agamemnona przeżywającego śmierć córki (Ofiarowa-
nie Ifigenii), matczyne cierpienie Eos (Fragment wazy greckiej), płaczącego w chwili
słabości Achillesa (Achilles. Pentezylea). Owo humanizowanie bogów i herosów idzie
też w parze z odbrązawianiem pomnikowo-klasycznego bohaterstwa i patosu bitew,
odkłamywaniem heroizmu, wydobywaniem na pierwszy plan problemów egzysten-
cjalnych. Herbert skupia swą uwagę na anonimowych żołnierzach, ukazując ich nie
w chwili zbiorowego triumfu lub patetycznej klęski, ale właśnie w obliczu cichej sa-
motnej śmierci:

kiedy leży
przebity włócznią
a usta jego rany
domykają się
nie widzi
ani morza
ani miasta
ani przyjaciela
widzi
tuż przy twarzy
tamaryszek

wstępuje
na najwyższą
suchą gałązkę tamaryszku
i omijając
liście brunatne i zielone
stara się
ulecieć w niebo
bez skrzydeł
bez krwi
bez myśli
bez –

(Tamaryszek, SP)

Wiersz powyższy jest też demitologizacją wysokiego stylu epiki bohaterskiej (ho-
meryckiej). „Zapomnieć o tamaryszku” to znaczy zapomnieć o człowieku, a pamiętać
o historii, ojczyźnie, bohaterstwie, sztuce, wielkich słowach; widzieć bitwy w licz-
bach...
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Obiektem demitologizacji bywają też u Herberta pojęcia i figury religii chrześcijań-
skiej, zwłaszcza katolickiej. Choć poeta ironizuje zarówno z chłodno-abstrakcyjnych
wykładni teologicznych (absolut, dusza, niebo), jak i z naiwno-zmysłowej wiary ludo-
wej (obraz diabła i anioła, Sądu Ostatecznego, nieba), to nie dotyka raczej centralnych
postaci konfesji.

Szczególnie bliski podmiotowi Herberta, bo najbardziej ludzki, jest wymyślony
przez niego samego „siódmy anioł” (z wiersza pod takim właśnie tytułem): brudny,
nerwowy, skazany za przemyt grzeszników..., będący konsekwentnym odwróceniem
wzorców utrwalonych w angelologii i ikonografii.

Sąd Ostateczny ukazany jest u Herberta w strategii uwspółcześniania i desakraliza-
cji jako selekcja do obozu (U wrót doliny), a obrazy nieba kontaminowane są z aluzja-
mi do komunistycznej utopii (Sprawozdanie z raju), służąc jako ironiczne prefiguracje
sytuacji politycznej. W wierszach z kolei takich jak Jonasz, Hakeldama, Na marginesie
procesu czy Domysły na temat Barabasza, podejmuje Herbert udane próby dobudo-
wywania zaskakujących glos do kanonicznych opowieści.

Potwór Pana Cogito (RzOM) to alegoryzujące uwspółcześnienie apokryficznego
mitu o św. Jerzym: współczesny smok ukrył się w skórze relatywizmu, koniunkturali-
zmu, oportunizmu; to nie on, ale Pan Cogito-Jerzy upadnie „powalony bezwładem /
uduszony bezkształtem”. Do najlepszych reinterpretacji mitu chrześcijańskiego zali-
czyć należy glosę Tomasz (EB), ukazującą filozoficzny wymiar zwątpienia poprzez
aluzje do obrazu Leonarda da Vinci, a także Domysły na temat Barabasza (EnO), bę-
dące kontynuacją pomysłu Hakeldamy, a pokazujące dramat drugoplanowych postaci
wydarzeń na „górze zwanej Czaszką”.

Wcale obszerny jest też nurt remitologizacji, w którym mit rodzinnej, osobistej,
kresowej przeszłości, a także mit akowski, zostają wzmocnione nie tylko patosem, ale
subiektywną quasi-romantyczną tkliwością, podmiot staje się np. Strażnikiem Grobów
czy Wiecznym Wygnańcem. To tu użyty zostaje mit Troi do uwznioślenia, na sposób
klasycystyczny, fatalizmu losu współczesnych bohaterów – powstańców Warszawy:

O Trojo Trojo
archeolog
przez palce twój przesypie popiół
A pożar większy od Iliady
na siedem strun
[...]

Szli wąwozami byłych ulic
jak przez czerwone morze zgliszcz

[...]
na harmonijce
gra kaleka
o wierzb warkoczach
o dziewczynie

poeta milczy
pada deszcz

(O Troi, SŚ):
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Herbertowskie strategie wobec mitów, choć same w sobie intrygujące, oryginalne,
czasem zabawne, mają jednak wyższy wspólny cel – udowodnić, że nie ma niezawod-
nych przetrwalników wartości, które symbolizował Apollo czy dzieła na miarę Akro-
polu. Mądrość, dobro, piękno, szlachetność i wieczność trzeba wciąż odnajdywać,
odbudowywać, także w sobie. To wielki wysiłek, ale też w konsekwencji dowód na to,
że kultura i religia nie wyczerpały się, że zawierają kolejne czekające na odkrycie po-
kłady sensów i wartości. Klasyczność nie jest wiecznym continuum, ale nieustającym
procesem szukania związków z czasem przeszłym i zaprzeszłym, aby pewniej wkra-
czać w przyszłość.

Późne tomy Herberta przynoszą grupę wierszy, w których motywy klasyczne stają
się elementem inkrustacyjnym, ekwiwalentem metafory: kontaminowane ze sobą czy
układane w dłuższe ciągi, nierzadko z różnych dziedzin i czasów, służą ilustrowaniu
stosunkowo nieskomplikowanej idei wiersza. Tak jest w Pan Cogito i wyobraźnia
(RzOM), Podróży Pana Cogito (EnO), Pana Cogito przygodach z muzyką (EnO),
Zwierciadło wędruje po gościńcu (Rovigo [R]), Rovigo (R), Strefie lirycznej (EB),
Porze (EB), Portrecie końca wieku (EB). Na przykład:

pragnął pojąć do końca

– noc Pascala
– naturę diamentu
– melancholię proroków
– gniew Achillesa
– szaleństwa ludobójców
– sny Marii Stuart
– strach neandertalski
– rozpacz ostatnich Azteków
– długie konanie Nietzschego
– radość malarza z Lascaux
– wzrost i upadek dębu
– wzrost i upadek Rzymu

zatem ożywiać zmarłych
dochować przymierza

(Pan Cogito i wyobraźnia, RzOM)

Nie jest chyba nieuzasadnione kojarzenie takich fragmentów z techniką kolażu wy-
pracowaną przez szkoły awangardowe (od futuryzmu począwszy) czy z postróże-
wiczowskimi wyliczankami. Wydaje się, że poezja Herberta, którą na początku „po-
mawiano” o związki z Różewiczem431, teraz jakby zamyka koło. Obok owej kolażowo-
ści świadczy też za tym przewaga mitu współczesnego nad antycznym, większe upod-
miotowienie utworu.

Niemało wierszy poświęcił nasz poeta mitom „nieśmiertelnej” sztuki, jej twórcom
i konkretnym arcydziełom, które poddawał brawurowym transpozycjom. Podmiot
wierszy Herberta (jak i jego esejów) patrzy na arcydzieła zarówno poprzez pryzmat
zmiennych kontekstów, jak i poprzez indywidualne zdolności percepcyjne swych bo-
haterów, tak jak w słynnej Mona Lizie, gdzie arcydzieło Leonarda (możliwość jego
podziwiania w Luwrze) staje się namiastką powrotu do normalności po wojennej Apo-

                                                
 431 Por. rozdz.: Jest Różewicz, w: A. Kaliszewski, Gry Pana Cogito, dz.cyt.
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kalipsie, jak i mitem powrotu Polski do Europy, symbolizowanej tu przez renesansową
sztukę; ale ten sam wiersz jest dowodem na przemijalność estetycznych kanonów,
śmiertelność „wiecznego piękna”:

tłusta i niezbyt ładna Włoszka
na suche skały włos rozpuszcza

od mięsa życia odrąbana
porwana z domu i historii

o przeraźliwych uszach z wosku
szarfą żywicy uduszona

jej puste ciała woluminy
są osadzone na diamentach

między czarnymi jej plecami
a pierwszym drzewem mego życia

miecz leży
wytopiona przepaść

(Mona Liza, SP)

Zagadkowa wydaje się symbolika owego „miecza”: może on być oczywistą pery-
frazą wojny i komór gazowych, które odebrały ostatecznie sztuce i poezji pozycję sę-
dziego i nauczyciela, ale zarazem da się interpretować jako odcięcie się poety od mi-
tów piękna czystego i wiecznego, związków sztuki i prawdy, realizacji kanonów usta-
lonych przez Mistrzów.

A jednak mimo wszystko cała poezja Herberta wyraża nostalgię za pięknem, które
nie jest ani hedoniczne, ani sofistyczne, ani relatywne; bo jego cel to – na wzór kla-
syczny – użyteczność w wykładaniu prawdy, pouczaniu, weryfikowaniu mitów. „Pięk-
no” z pozoru surowych, często sprozaizowanych, postróżewiczowskich wierszy Her-
berta to właśnie ich sfunkcjonalizowanie na rzecz obiektywizmu przekazu, to słowna
tkanka po klasycznemu przejrzysta, upodabniająca go do rozprawy raczej, do traktatu,
przypowieści czy monologu retorycznego. Nawet stwierdzając postęp chaosu czy de-
strukcji, Herbert nie mówi tego, jak niektórzy inni poeci (np. Białoszewski), językiem
chaosu. Każdy utwór nosi cechy uporządkowania, celowości, spójności jako owoc
pracy intelektualnej. Znakomitym przykładem na to jest Przesłanie Pana Cogito (PC),
Dlaczego klasycy (N) czy O Troi (SŚ).

Refleksami hellenistycznymi w poezji Herberta (bądź intertekstualnym apelem
w tym właśnie kierunku) jest, naszym zdaniem, dystans do tonu bohaterskiego, szacu-
nek dla „szarych ludzi”, statystów historii, także poczucie erozji systemów wartości.
Podobna jest też apologia form krótkich, choćby epyllionu, drobnego utworu narracyj-
nego, o treści mitologicznej, pełnego dygresji, aluzji, którego pochodną można by
określić część wierszy demitologizacyjnych, reinterpretacyjnych oraz glos. Patronem
Herberta wydaje się być więc raczej Kallimach (autor Berenike, Posągu Herosa Pie-
szego czy Rady Pittakosa) niż Pindar i Homer.

Hellenizm był także okresem pogłębiającej się dyskusji nad rolą zmysłów i intuicji
w poezji. Te zainteresowania wyraźne są i u Herberta (tak częste w wierszach motywy
dotyku, słuchu, wzroku, powierzchni materii). Rozwijał je jako problemat estetyczny
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i filozoficzny tak w wierszach, jak i w esejach oraz dramatach (Jaskini filozofów czy
Rekonstrukcji poety).

Największym zaskoczeniem jest wszakże sposób, w jaki Herbert ponawia kla-
syczne zasady „stosowności”, „górności”, decorum. Tu kryje się paradoks jego anty-
klasycystycznego klasycyzmu. To właśnie z zaskakującego podmieniania wysokiego
tonu prozaizacją, zmieszania stylów funkcjonalnych, zderzania języka Biblii i idiomu
konwersacyjnego, powstaje grunt dla techniki demitologizacji i uwspółcześnienia
tematu, który jak bumerang powraca w wymiarze już nie imitatorskiej, ale aksjolo-
gicznej wielkości. Tak jest na przykład w Apollo i Marsjaszu, U wrót doliny, Siód-
mym aniele, Męczeństwie Pana Naszego..., większości utworów z cyklu Pan Cogito,
Boskim Klaudiuszu.

Z drugiej strony nie wolno zapominać – rzadkich! – utworów, w których nasz autor
przyjmuje stosowny to jest wysoki ton, a nawet akceptuje rygory wersyfikacyjne, jedy-
ne w klasycznym rozumieniu, do prezentowania ważnego tematu. Przykładem może
być Przesłanie Pana Cogito (PC), Do Marka Aurelego (SŚ), *** (Zasypiamy na sło-
wach…) (N), Poległym poetom, Dwie krople czy Czerwona chmura (SŚ).

Widzimy też u poety na przestrzeni lat niemałą wcale skłonność do ponawiania
niektórych klasycznych struktur gatunkowych, zwłaszcza tych z obrębu wysokiej liry-
ki. I tak nierzadkie są elegie, takie jak: Poległym poetom (SŚ), Do Marka Aurelego
(SŚ), Moje miasto (HPG), Gauguin koniec (SP), Wilki (R). Odami można nazwać Bal-
kony (HPG), Szufladę (SP), Dom (SŚ), Domy przedmieścia (PC), Do rzeki (RzOM).
Hymnami: O Troi (SŚ), Do Ateny (SŚ), Do Apollina (SŚ) (ten ostatni z nutą demitolo-
gizacji gatunku). Są quasi-treny: Pan od przyrody (HPG), Pan Cogito. Lekcja kaligra-
fii (EB), Artur (EB), In Memoriam Nagy Laszlo (RzOM), Tren (RzOM), Beethowen
(RzOM), Izadora Duncan (RzOM), Matka (PC). Satyrą jest Homilia (R).

W tytułach niektórych wierszy pojawiają się nawiązania, świadczące nawet o pew-
nym upodobaniu do normatywizmu: Przypowieść o emigrantach rosyjskich (HPG),
Przypowieść o królu Midasie (SŚ), Przypowieść (HPG), Wersety panteisty (SŚ), Prolog
(N), rozmaite „studia”, wreszcie tytuły sugerujące wprost nawiązanie czy naśladow-
nictwo: Fragment wazy greckiej (SŚ), Epizod (HPG), Fragment (Usłysz nas…) (SP),
są liczne wiersze okolicznościowe i listy, jak Do Henryka Elzenberga (w stulecie uro-
dzin) (R), Pacyfik III (Na Kongres Pokoju) (R). Sam Herbert nazywa wiersz Do Piotra
Vujicića „xenią” i mówi w nim, że „pisze xenie”, ale ten gatunek nie jest zbyt łatwy do
rozpoznania w jego tomach.

Przyglądając się wszystkim zbiorom Herberta, znajdujemy niemało regularnych
form stroficznych, o zrytmizowanym wersie tonicznym, a nawet i sylabotonicznym.
A więc dość lubiane chyba przez niego tercyny: Do pięści (HPG), Prośba (HPG), Or-
namentatorzy (HPG), Babylon (RzOM) Beethoven (RzOM), Tren (RzOM), Pora (EB);
także kwartyny: Jak nas wprowadzono (HPG), Opis króla (N), Stoimy na granicy
(HPG), Późnojesienny wiersz… (PC), Homilia (R), Kwiaty (EB), Piosenka (EB), Por-
tret końca wieku (EB), Czułość (EB), Głowa (EB), Tkanina (EB).

Jednak Teresa Kostkiewiczowa w swej monografii ody432 wyraża zdziwienie, że
nasz poeta tak rzadko „odsyła do obszarów poezji wysokiej” czy do motywów liryki
Horacego, że dominują u niego formy narracyjno-opisowe, nie apelatywne. Słusznie

                                                
432 T. Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku, dz.cyt., s. 362–364.



458

mówi też badaczka o „rozbrajaniu podniosłości tonem liryzmu” albo też wypowiadaniu
moralnego przesłania przy uniknięciu ostentacyjnej podniosłości a nawet z zabarwie-
niem ironicznym (por. nawiązujący do gatunku ody wiersz Szuflada [SP], przyrównu-
jący tę ostatnią do siedmiostrunnej liry).

Zachwycając się Herbertowską „prostotą” – nie klasyczną raczej, ale tą postawan-
gardową, opartą na idiomie konwersacyjnym – krytycy i badacze jakby lekceważyli
erudycyjne czasem oblicze autora Napisu. A przecież pełne rozumienie tej liryki, poru-
szającej się po znacznie większym niż antyczny obszarze tradycji, lubującej się
w miejscach wymagających dopełnienia, pełnej zapomnianych epizodów, antycznych
imion, nazw – wymaga korzystania z leksykonów, encyklopedii, czasem nawet słow-
nika. Szereg utworów opartych jest na znajomości szczegółów mitologii, niuansów
systemów filozoficznych (np. Głos wewnętrzny, Kuszenie Spinozy) czy treści klasycz-
nych utworów literackich (Las Ardeński, Tren Fortynbrasa). Herbert jest niewątpliwie
erudytą, lecz nie tym chowającym się za murem aluzji, cytatów i przypisów; potrafi
poprzez poetycki „wykład” zachęcić czytelnika do zagłębiania się w obszary kultury
i historii jak w ciekawą powieść sensacyjną. Weźmy jako przykład początek Jonasza,
będący streszczeniem księgi starotestamentowej:

Jonasz syn Amittaja
uciekając od niebezpiecznej misji
wsiadł na okręt jadący
z Joppen do Tarszisz

potem były rzeczy wiadome
wiatr wielki burza
załoga wyrzuca Jonasza w głębokości
morze staje od burzenia swego
nadpływa przewidziana ryba
trzy dni i trzy noce
modli się Jonasz w brzuchu ryby
która wyrzuca go w końcu
na suchą ziemię

(Jonasz, SP)

Herbert jak dobry nauczyciel wabi do tematu, następnie niezauważalnie, bez patosu
i nadętej dydaktyki, sączy przekaz filozoficzno-moralny. To niewątpliwie jedna z ory-
ginalniejszych cech jego poezji i jego neoklasycyzmu, którego osobliwość polega na
udatnym renesansie aksjologicznych aspektów literatury, przywróceniu jej wiary
w zdolność pokazywania, „jak żyć godnie”, jak „dać świadectwo” humanizmu, dobra,
piękna. To właśnie Herbert ułożył swą poezją najpełniejszą – pozytywną – odpowiedź
na filozoficzne apele kierowane do ludzi sztuki i pióra przez Henryka Elzenberga (por.
Wstęp oraz część I, rozdział 3 niniejszej książki).

Temu zadaniu służy Pan Cogito i poświęcony mu słynny pisany do końca życia po-
ety cykl wierszy. Rzecz znamienna, iż w poetyckiej drodze nie towarzyszyli Herberto-
wi jako przewodnicy: Apollo, Orfeusz, Muza, Homer, Kochanowski czy Dante. Kim
naprawdę jest Pan Cogito, ta postać (alter ego) raz poważna i sarkastyczna, innym
razem groteskowa i zagubiona, pełna bezpretensjonalnej mądrości, ale i swojskiego
zdrowego rozsądku? Dobrą odpowiedź na to pytanie dał Julian Kornhauser:
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poeta na własnym przykładzie ukazuje tragiczne rozdarcie współczesnego intelektualisty, pocho-
dzącego z naszej części Europy, ale odgórnie wydziedziczonego z tradycji śródziemnomorskiej.
Pan Cogito jest zawieszony między dwiema skrajnościami: pospolitością życia a wysoką kulturą,
świadomością bylejakości a siłą dziedzictwa, wątpliwościami a wiernością wobec przeszłości433.

Z kolei Jolanta Dudek w rozprawie „Wierny niepewnej jasności”...434 charaktery-
zuje Pana Cogito jako obrońcę „najdrobniejszych okruchów zmysłowego świata po-
szczególnych istnień przeciwko czystym racjonalistom”, jako alter ego poety, mające
przywracać „właściwe proporcje między intuicją a dyskursem”, przy tym posługujące
się „wyobraźnią rozumiejącą” i „racjonalizmem intuicyjnym”, które to kategorie au-
torka wyprowadza odpowiednio z myśli Eliota i Elzenberga. Choć Dudek w ogóle nie
nazywa poezji Herberta neoklasyczną, to w gruncie rzeczy przedstawia ją, jak widać,
poprzez odniesienia do istotnych prawideł klasycymu.

Kreacja Cogito najbardziej i nieprzypadkowo chyba kojarzy się z Panem Teste
francuskiego neoklasyka Paula Valéry’ego; jest też niewątpliwie pochodną filozofii
kartezjańskiej (cogito ergo sum). Ów bohater wpisuje się niewątpliwie w dyskusje
wokół europeizmu i zdrady klerków (por. część I, rozdział 3). Pana Cogito można tak-
że postrzegać w kontekście bohaterów słynnych powiastek filozoficznych (takich jak
Kubuś Fatalista, ale i polski Profesor Tutka Jerzego Szaniawskiego). Trudno nie do-
strzec, jak bohater ten wpisuje się w ciąg polskich powieści, esejów i opowiadań rozra-
chunkowych (Cz. Miłosz, K. Brandys, T. Konwicki, J. Andrzejewski), gdzie bohate-
rami są intelektualiści, artyści, zagubieni w rzeczywistości PRL-u, miotający się mię-
dzy etosem, marzeniem, bylejakością kultury masowej i cynizmem polityki.

Ryszard Przybylski w To jest klasycyzm nazywa Cogito „personą” i przeciwstawia
go – słusznie – „francuskim monstrom intelektualnym”, zwłaszcza „czystej myśli”,
jaką jest Pan Teste. Przybylski pisze:

Pan Cogito stanowi kolejne wcielenie „barbarzyńcy w ogrodzie”. Jak mały chłopiec przekra-
da się przez ogrodzenie do bujnego ogrodu kultury śródziemnomorskiej i ciągle mu się tam coś
nie podoba. Tom Pan Cogito narodził się bowiem z zasadniczego sprzeciwu Herberta wobec
abstrakcyjnego europejskiego intelektualizmu435.

Ironiczne oblicze Pana Cogito, narzekającego, ubolewającego nad małością snów,
nad gazetową papką, potokiem komercjalizacji i pospolitości zalewającym życie (także
życie sztuki), ma swoje – i to wcześniejsze – analogie w liryce Różewicza (por. np. Et
in Arcadia ego, Spadanie, Non-Stop-Shows), co odbiera, spojrzeniu Cogitowskiemu
nieco oryginalności.

Z kolei pełne sentymentalnej refleksji, nawet sakralizacji, są te najbardziej osobiste
liryki Pana Cogito, inspirowane wspomnieniem przyjaciół, Lwowa, upływem czasu
(np. Pan Cogito myśli o powrocie do rodzinnego miasta, Kalendarze Pana Cogito).

Niewątpliwie poczesne miejsce w historii literatury zajmuje Pan Cogito jako prze-
nikliwy interpretator historii i jej filozofii, odważny badacz pojęć „naprawdę ważnych”
i spraw ostatecznych (Rozważania Pana Cogito o odkupieniu, Pan Cogito rozmyśla

                                                
433 J. Kornhauser, Uśmiech Sfinksa, dz.cyt., s. 61.
434 J. Dudek, „Wierny niepewnej jasności”: dramaturgia wyobraźni i racjonalizmu intuicyjnego

w twórczości Zbigniewa Herberta z lat 1974–1998, w: tejże, Poezja polska XX wieku wobec tradycji,
dz.cyt.

435 R. Przybylski, To jest klasycyzm, dz.cyt., s. 160–161.
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o kuszeniu Spinozy, Przesłanie Pana Cogito), a zwłaszcza bezkompromisowy promotor
niemodnej i ośmieszanej przez relatywistów „postawy wyprostowanej”.

Pojawiają się w wierszach Herberta postacie, których nie dotyka ironia,
a przeciwnie – nagradzane są idealizacją i nostalgią. Do nich zalicza Herbert Marka
Aureliusza, Tukidydesa, Katona Młodszego, Hektora, Rolanda. To zwykle ludzie
identyfikujący się z przegraną a słuszną sprawą, obrońcy „miasta popiołów”. Gdy na-
około panuje „handel i kopulacja”, a prawie wszyscy „uczęszczają na przyspieszone
kursy padania na kolana”, Pan Cogito mówi: „Bądź wierny Idź” (Przesłanie Pana
Cogito). Wiersze takie jak Pan Cogito o postawie wyprostowanej, Co myśli pan Cogito
o piekle, Pan Cogito – powrót, Heraldyczne rozważania Pana Cogito, a zwłaszcza
słynne Przesłanie – przywróciły poezji jej zdawałoby się dawno zagubiony etyczno-
-moralizatorski wymiar, odrodziły klasyczne docere.

Opierając się na myśli Sokratesa (rozum-cnota-dobro), stoików (godność, dystans,
chłód uczuć, umiejętność przegranej, wierność), Platona (idee przed rzeczami), egzy-
stencjalistów (potwór nicości, samotność i absurd przegranej), teorii wartości Henryka
Elzenberga, a także na wierności własnym patriotycznym korzeniom, poeta buduje
w Przesłaniu coś na kształt Dekalogu albo dawnych apoftegmatów. Pan Cogito uważa
oto, iż rzeczywistość końca XX wieku nie zwalnia nas z obowiązku posiadania stałego
i ugruntowanego w tradycji systemu wartości. Przeciwnie: to właśnie teraz musimy
zbudować sobie jakiś stały punkt odniesienia, by nie dać się urzeczowić, zmanipulo-
wać, a w domyśle – byśmy mogli wyzwolić się, gdy nadejdzie wyzwanie historii, od
niewolących systemów, a przynajmniej byśmy mieli odwagę „dać świadectwo” buntu.
Uderza bezkompromisowość, rygoryzm zawartych w Przesłaniu „przykazań”, nie do
końca zresztą zgodnych z etyką chrześcijańską:

niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda
dla szpiclów katów tchórzy [...]

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
przebaczać w imieniu tych których zgładzono o świecie

a także minimalizacja rozmiaru przegranej wobec kategoryczności ofiary dla idei:

ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo
[...]
a nagrodzą cię za to tym co mają pod ręką
chłostą śmiechu zabójstwem na śmietniku

(Przesłanie Pana Cogito, PC)

Inne punkty tego dekalogu – jak rozum i czułość, odwaga, skromność, przywiąza-
nie do „wielkich słów”, tradycji i narodowych archetypów (źródło zaranne, ptak, dąb)
– przywodzą też na myśl wielką literaturę romantyczno-powstaniową. Wydaje się, że
maksymalizm przesłań wiersza miał być rodzajem katharsis w konkretnej sytuacji
politycznej, gdy większości wydawało się, że zwycięstwo wolności i prawdy nieprędko
będzie możliwe. I istotnie, z tego punktu widzenia ów słynny wiersz miał wielki rezo-
nans oraz odegrał nie tylko literacką, ale i historyczną rolę.

W cyklu o Panu Cogito udało się Herbertowi zbudować bogaty, uniwersalny, pełen
sprzeczności – ale i przez to prawdziwy – portret współczesnego człowieka; zdobył się



461

też na skuteczne rzucenie wyzwania relatywizmowi, eskapizmowi, atrofii wartości,
opowiedział się za klasycyzmem idei.

Słynne stało się również Herbertowskie wystąpienie po stronie „smaku” (stosowno-
ści, decorum, bienséance), ale nie tylko jako piękna absolutnego, ale piękna zespolo-
nego nierozerwalnie z prawdą, swoistego bezpiecznika uczciwości, lakmusowego pa-
pierka idei, co stanowi rygoryzujące rozwinięcie myśli Horacjańskiej i XVII-
-wiecznego klasycyzmu, a także współczesne zastosowanie biblijnej maksymy „po
owocach ich poznacie je” (Mt 7, 16):

Tak więc estetyka może być pomocna w życiu
nie należy zaniedbywać nauki o pięknie

Zanim zgłosimy akces trzeba pilnie badać
kształt architektury rytm bębnów i piszczałek
kolory oficjalne nikczemny rytuał pogrzebów

(Potęga smaku, RzOM)

Istotną dominantą stylu Herberta jest eseizacja wypowiedzi poetyckiej. Erudycja,
cytat wspierający, dygresyjność, dopuszczenie mniemań i domysłów, ekspozycja inte-
lektualnego konceptu, odwoływanie się do wiedzy czytelnika, prezentacja quasi-
-naukowej argumentacji przy dość swobodnym toku wywodu, środki artystyczne obok
specjalistycznych terminów – to cechy eseju widoczne w niektórych utworach poetyc-
kich Herberta, a najwyraźniej w wierszach: Pan Cogito o magii (PC), Pan Cogito
a pop (PC), Georg Heym przygoda prawie metafizyczna (PC), Pan Cogito rozmyśla
o cierpieniu (PC), Rozważania o problemie narodu (SP), Pan Cogito myśli o krwi
(RzOM), Mordercy królów (RzOM), Pana Cogito przygody z muzyką (EnO). Oto
próbka tego stylu:

bardzo długo
utrzymywało się przekonanie
że człowiek nosi w sobie
spory rezerwuar krwi

pękatą beczułkę
dwadzieścia parę litrów
– bagatela

stąd można zrozumieć
wylewne opisy bitew
pola czerwone jak koral
wartkie strumienie posoki
[…]
teraz wiemy dokładnie
że w ciele każdego człowieka
[…]
płynie zaledwie
cztery pięć litrów
tego co nazywano
duszą ciała

(Pan Cogito myśli o krwi, RzOM)
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Sporo utworów Herberta stanowi realizację częstej w praktyce parnasizmu i neokla-
sycymu formy: „sylwetki”, „maski” czy „roli”. Celem jest odbrązowienie ludzi-
-pomników, zgłębianie losu dyktatorów, złoczyńców, karierowiczów, ostrzeganie nimi
przed historią czy polityką. Dobrym przykładem są tu monologi postaci: Kaligula
(PC), Boski Klaudiusz (RzOM), ewentualnie Powrót prokonsula (SP). Wszystkie trzy
są wyimaginowanymi autoobronami postaci dwuznacznych czy negatywnych w histo-
rii, pokazują relatywizm faktów i nieograniczone możliwości ich machiawelicznej
interpretacji. Portret jest zwykle przesycony kolokwializmami, niedomówieniami, ale
i napuszoną retoryką na pokaz. To tak jak nieobrobiony jeszcze zapis magnetofonowy
zwierzeń wygłaszanych przed dziennikarzem, np.:

latami grałem przygłupa
idioci żyją bezpieczniej
spokojnie znosiłem obelgi
[…]
edukację odebrałem wszechstronną
Liwiusz retorzy filozofowie
Po grecku mówiłem jak Ateńczyk

(Boski Klaudiusz, RzOM)

Osobną grupę stanowią te wiersze-portrety, w których autor eksponuje sensacyjne,
nieznane czy tajemnicze wątki biografii znanych postaci (portrety stają się tu glosami).
Mamy na myśli utwory: Pan Cogito z Marią Rasputin – próba kontaktu (RzOM), Iza-
dora Duncan (RzOM), Beethoven (RzOM), Mademoiselle Corday (R), Album Orwella
(R), Gauguin koniec (SP), Śmierć Lwa (EnO), Kant. Ostatnie dni (EB). Mieści się to
w Herbertowskiej koncepcji demaskowania historii, szukania w niej prawdy o poje-
dynczym człowieku. Także tu istotną urealniającą i dramatyzującą funkcję pełnią
zwroty kolokwialne czy publicystyczne słownictwo, stojące obok form biblijnych czy
archaicznych, np.:

Kraj Nadziei musiała pożegnać niestety
Na pocieszenie wzięła kosztownego poetę
Nieprzytomny Jesienin sobaczył kochał wył

Zaprawdę finał sztuki godny był dramatu
Po życiu pełnym wzlotów i upadków
Narzędziem śmierci stał się kaszmirowy szal

(Izadora Duncan, RzOM)

Herbertowska aprecjacja poezji jako prawdy prowadziła go – niezależnie od inklinacji
klasycystycznych i począwszy od pierwszego tomu – do tego, co nazywane bywa „po-
etyką faktu”, a stanowi ironiczny uwspółcześniony wymiar klasycznego mimetyzmu.

Zanim przejdziemy do przykładów, warto wyjaśnić, co rozumieć będziemy pod
pojęciem „poezja faktu”. Otóż koncepcja ta jest rozwinięciem wniosków zawartych
w pracy Marii Gołaszewskiej Poetyka faktu436. Autorka wyróżnia tam trzy poetyki:
idei, struktur artystycznych i właśnie faktu. Ta ostatnia, zapoczątkowana chyba nie
tylko futuryzmem, jak chce Gołaszewska, ale mająca swoje korzenie jeszcze w epi-
gramacie greckim, polega na dominacji konkretu, ekspozycji genezy tekstu, mowy
potocznej, faktomontażu czy kolażu na wzór strony prasowej, mozaikowości, symulta-
                                                

 436 M. Gołaszewska, Poetyka faktu, Kraków 1984.
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niczności z dużym udziałem tzw. cudzej mowy (ale branej raczej nie z biblioteki, ale
z ulicy i mass mediów), wpływie gatunków dziennikarskich, operowaniu skrótem,
liczbą, datą437. Naśladowaniem asertorycznego stylu informacji prasowej jest na przy-
kład początek Apolla i Marsjasza:

Właściwy pojedynek Apollona
Z Marsjaszem
(słuch absolutny
contra ogromna skala)
odbywa się pod wieczór
gdy jak już wiemy
sędziowie
przyznali zwycięstwo bogu

(Apollo i Marsjasz, SP)

Jest regułą, że zdania asertoryczne często otwierają utwór Herberta. Chwyt ten ma
zapewne za zadanie uwiarygodnienie przekazu, przyciągnięcie uwagi w sposób, jaki
czyni to prasowy lid.

Pokrewna cecha referencyjności polega na identyfikacji spójności syntaktycznej,
logicznej z nadrzędnym zamiarem przedstawienia, wyłożenia, udowodnienia tezy czę-
sto podanej już na początku. Na przykład w Nike która się waha (SŚ):

Najpiękniejsza jest Nike w momencie
Kiedy się waha
[…]
widzi bowiem
[…]
ale boi się
[itd.]

Styl gatunku dziennikarskiego, jakim jest sprawozdanie, znaleźć możemy w liryce
Herberta w kilku miejscach. Oto U wrót doliny (HPG), gdzie podmiot wciela się
w sprawozdawcę dobrze znającego swą robotę, dbającego o tempo, o plastyczny, ale
prosty przekaz, o dramatyczne momenty podnoszące sensacyjność, użycie mowy za-
leżnej, a także elementów wywiadu-sondy.

Po deszczu gwiazd
Na łące popiołów
Zebrali się wszyscy pod strażą aniołów

Z ocalałego wzgórza
Można objąć okiem
Całe beczące stado dwunogów
[…]
ale dość tych rozważań
przenieśmy się wzrokiem
do gardła doliny

                                                
 437 Oczywiście zjawisko to, wcześniej rozpoznane na gruncie prozy (utwory z pogranicza epiki i ro-

dzajów dziennikarskich, np. powieść reportażowa), na obszarze liryki ma przedstawicieli bardziej repre-
zentatywnych niż Herbert. Szerzej o tym w: A. Kaliszewski, Poezja faktu. Wpływ gatunków dziennikarskich
na gatunki literackie, w: Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W. Furman, K. Wolny-
-Zmorzyński, Rzeszów 1998.
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Bardzo podobnie zostały skonstruowane Sprawozdanie z raju (N), Apollo i Mar-
sjasz (SP), Wycieczka Dinozaurów (R) czy pierwsza część Szachów (EB):

Oczekiwany
W wielkim napięciu
Turniej człowieka
Znak szczególny: nóż w zębach
Z potworem maszyny
Znak szczególny: olimpijski spokój
Skończył się zwycięstwem
Smoka

Stylizacją na sprawozdanie jest Arijon (SŚ), gdzie po zrelacjonowaniu (w czasie te-
raźniejszym, dynamicznie, krótkimi a plastycznymi zdaniami) występu i aplauzu opi-
suje się, jak idol „wsiada w porcie na grzbiet oswojonego delfina” i odpływa wśród
zachwytów wielbicielek.

W aspekcie erudycyjności, jak i „poetyki faktu” właśnie rozpatrywać można u Her-
berta „cudzy tekst”. W tym drugim przypadku cytat ma przede wszystkim charakter
faktu ukonkretniającego, np.:

[…] czy to nie on powiedział
„wystrzegać się złych snów” […]

(Kant. Ostatnie dni, EB)

[…] bunt ludu – res tam foeda – budził w nim odrazę […]
(Przemiany Liwiusza, EnO)

Wyobrażam sobie dokładnie co robisz w tej chwili –
Czytasz garstce wyznawców bo są jeszcze wyznawcy.
Das war sehr schön, Herr Zagajewski”. „Wirklich sehr schön”.
„Danke”. „Nichts zu danken”. „Das war wirklich sehr schön”.
No widzisz wbrew temu co wydumał tragiczny Adorno

(Widokówka od Adama Zagajewskiego, R)

[…] ciebie mała panienko z Antyli pamiętam chyba najlepiej
widziana raz jeden chez le marchand de journeaux
patrzyłem oniemiały wstrzymałem oddech […]

(Przysięga, R)

Wielkie znaczenie w procesie Herbertowskiej demitologizacji jako strategii dialogu
ze światem kultury i historii ma też tzw. tekst praktyczny. To on pozwala przeciwsta-
wiać: świat zmysłów – abstrakcji, człowieka – historii, wiarę – teologii itd.

Zjawisko tekstu praktycznego w liryce Herberta dotyczy przede wszystkim: wpro-
wadzania semantyki kolokwialnej, semantyki środowiskowej (tzw. języka pragmatycz-
nego, socjolektu), składni kolokwialnej, frazeologii kolokwialnej i jej modyfikacji,
dialogu kolokwialnego i pragmatycznej obudowy dialogu438 oraz tzw. markerów439.

Użycia te służą referencyjności i asertoryczności kosztem autoteliczności rzecz ja-
sna. Odbywa się to głównie na wzór kodów informacyjno-publicystycznych, czasem
naukowych, języka dialogu filmowego czy powieści obyczajowej. Nieprzypadkowe
                                                

438 Zjawisko to badam za Aldoną Skudrzykową, która zajmowała się nim na gruncie prozy współcze-
snej: Język (za)pisany. O kolokwialności dialogów współczesnej prozy polskiej, Katowice 1994.

439 Formy typu: hm… hm, phi...
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jest to uprzystępnianie, rozjaśnianie wypowiedzi właśnie z użyciem form typowych dla
kultury masowej, stylu potocznego mówionego. To właśnie te płaszczyzny porozumie-
nia stały się najpowszechniejsze, uniwersalne, stanowiąc teraz wobec odświętnego
języka klasycznego – z którego wyrosła liryka Herberta – jej wtórny system modelują-
cy440.

Oto garść przykładów.

● S e m a n t y k a  k o l o k w i a l n a:

o b m y ś l i ć  lepszy system więzień (Tren Fortynbrasa, SP)
bóstwo w r o z w a l o n e j  świątyni (Kapłan, SŚ)
u m y ś l i ł  sobie (Przypowieść o królu Midasie, SŚ)
dlaczego s t o i c i e  p o  k ą t a c h  (Jak nas wprowadzono, HPG)
potem b y ł y  r z e c z y  w i a d o m e  (Jonasz, SP)
pozuje na oryginała (O tłumaczeniu wierszy, HPG)
więzień s a d z i  wielkimi susami (Gra Pana Cogito, PC)
p t a s z y s k o  m o ż e  d o s t a ć  z a w a ł u  s e r c a  ze strachu / i n a  m i e j s c u  s k o n a ć
(Pica pica L., EB)
ż y c i o w a  książka (Podróż do Krakowa, HPG)

● S e m a n t y k a  ś r o d o w i s k o w a ,  j ę z y k  p r a g m a t y c z n y:

pani od polskiego (Pan Cogito. Lekcja kaligrafii, EB)
Pan od przyrody (Pan od przyrody, HPG)
my teraz właśnie robimy oddolny ruch literacki (Jak nas wprowadzono, HPG)
jest rzeczą prawdopodobną […] podejrzana wydaje się zgodność opinii […] jak się zdaje cała
sprawa (Na marginesie procesu, N)
pan artysta świat buduje (Nic ładnego, SP)
szeroki klin polarnego powietrza (Tarnina, EnO)
trzeba wziąć miasto za gardło i wstrząsnąć nim trochę (Tren Fortynbrasa, SP)
czekali na efekt lawinowy i czy potem pójdzie po krzywej nakreślonej na kartce papieru (Oj-
cowie gwiazdy, SP)
do pewnych rozsądnych granic (Powrót prokonsula, SP)
gdzie kończy się wmówienie / a zaczyna związek realny (Rozważania o problemie narodu,
SP)
w paszporcie Bąbowa (Pan Cogito. Lekcja kaligrafii, EB)
Ma rację Mircea Eliade / jesteśmy – mimo wszystko / społeczeństwem zaawansowanym (Pan
Cogito o magii, PC)

● S k ł a d n i a  k o l o k w i a l n a:

tury jednorożce wiewiórki / w ogóle wszelka zwierzyna (Przypowieść o królu Midasie, SŚ)
nic tylko szmery / klaskanie wybuchy (Głos, HPG)
tylko ten książę duński trochę za wielki mazgaj (Podróż do Krakowa, HPG)
niech tam się ojciec nie martwi […] niech ludzie widzą (Co robią nasi umarli, HPG)
to wszystko plus dwa nieudane małżeństwa (Pan Cogito z Marią Rasputin…, RzOM)
ci którzy stoją na szczycie schodów / oni wiedzą (Ze szczytu schodów, RzOM)

                                                
440 Używam tego określenia za A. Okopień-Sławińską, Semantyka wypowiedzi poetyckiej, Kraków

1998, rozdz.: Znaczenie referencyjne.
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● F r a z e o l o g i z m y  k o l o k w i a l n e:

nie byłeś do życia (Tren Fortynbrasa, SP)
podobnie ma się sprawa (Rozważania o problemie narodu, SP)
bili nas po łapach (Jak nas wprowadzono, HPG)
nastawić herbatę […] nie ruszy mnie ani dzwonek listonosza (Objawienie, SP)
które się grzebią w trupach (Zimowy ogród, N)

Neoklasycyzm Herberta to zatem nakierowany głównie na wartości etyczne dialog
z tradycją, celowo prowadzony językiem człowieka, który daleko odszedł już od „po-
sagu Europy”, ale nie może o nim zapomnieć i próbuje od czasu do czasu po niego
powrócić.

29. „MÓJ WIERSZ: OTWARTA TRUMNA”441 (NEOKLASYCYZM
JAROSŁAWA MARKA RYMKIEWICZA)

Jarosław Marek Rymkiewicz jest jedynym chyba z polskich poetów XX wieku442,
którego cała prawie twórczość poetycka była zgodnie utożsamiana przez krytykę
z neoklasycyzmem443 i nie budziła w związku z tym klasyfikacyjnych wątpliwości,
a nawet wyznaczała pewien stereotyp mówienia i pisania o tym kierunku. Zarazem
pisarz zaliczany jest do ścisłej czołówki współczesnych polskich liryków, trudno wy-
obrazić sobie jakąkolwiek antologię czy podręcznik bez tego nazwiska (czego nie
można powiedzieć o wielu innych neoklasykach tu omawianych). Jest też ewenemen-
tem fakt, iż sam autor Konwencji, publikując tom manifestów i interpretacji Czym jest
klasycyzm (por. część II, rozdział 17) dał niejako obszerny autokomentarz i klucz do
interpretacji swoich utworów, z którego badacze korzystali.

                                                
441 J.M. Rymkiewicz, Moje dzieło pośmiertne, w: tegoż, Moje dzieło pośmiertne, Kraków 1993, s. 19.
442 J.M. Rymkiewicz opublikował tomy wierszy: Konwencje (1957), Człowiek z głową jastrzębia

(1960), Metafizyka (1963), Animula (1964), Anatomia (1970), Co to jest drozd (1973), Thema regium
(1978), Poezje wybrane (1981), Ulica Mandelsztama (1983, 1984, 1992), Moje dzieło pośmiertne (1993),
Znak niejasny, baśń półżywa (1999), Zachód słońca w Milanówku (2002), Cicho ciszej. Wiersze wybrane
z lat 1963–2002 (2003).

443 O poezji Rymkiewicza pisali m.in.: S. Balbus, Transpozycja tematyczna wobec stylizacji, w: tegoż,
Między stylami, dz.cyt.; J. Błoński, Czym był, czym mógł być klasycyzm, w: tegoż, Odmarsz, Kraków 1978;
S. Burkot, Jarosław Marek Rymkiewicz, w: tegoż, Spotkania z poezją współczesną, Warszawa 1977;
Z. Jarosiński, Klasycyzm. Idiom konwencjonalny – idiom konwersacyjmy, w: tegoż, Postacie poezji, War-
szawa 1985; J. Kurowicki, Poeta wyczekujący etatu u dworu, „Poezja” 1978, nr 5; J. Kwiatkowski, Sprawa
Rymkiewicza, w: tegoż, Remont pegazów, Warszawa 1969; J. Łukasiewicz, Ucieczki w historię, w: tegoż,
Zagłoba w piekle, Warszawa 1965; W. Maciąg, Wiara klasycystów. Poezja Jarosława Marka Rymkiewicza,
w: tegoż, Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej 1918–1980, Wrocław 1992; J. Maciejewski,
Jarosław Marek Rymkiewicz, w: Debiuty poetyckie 1944–1969. Wiersze, autointerpretacje, opinie krytycz-
ne, wyb. i opr. J. Kajtoch, J. Skórnicki, Warszawa 1972; R. Matuszewski, Dwa razy Jarosław Marek Rym-
kiewicz, w: tegoż, Z bliska, Kraków 1981; J. Pieszczachowicz, Poeta jest drozdem, w: tegoż, Pegaz na
rozdrożu. Szkice o poezji współczesnej, Łódź 1991; R. Przybylski, Między śmiercią a tekstem, w: tegoż, To
jest klasycyzm, dz.cyt.; W.P. Szymański, Wieczny komiwojażer. Poezja J.M. Rymkiewicza, w: tegoż, Outsi-
derzy i słowiarze, dz.cyt.; J. Trznadel, Zamknięte i otwarte i Poezja wokół nas, w: tegoż, Róże trzecie.
Szkice o poezji współczesnej, Warszawa 1966.
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Rymkiewicz wyznaczył klasycyzmowi trudne do pobicia rekordy programowej
stylizacji, a zwłaszcza aktualizacji historycznego języka tematu444 (głównie poezji
barokowej i jej toposów), zdominowania własnej twórczości przez archeteksty, które
ponawia czy wręcz „użycza im swego głosu”. Na przeciwnym biegunie znalazła się
poezja innego popaździernikowego debiutanta – Zbigniewa Herberta, którego uznać
można z kolei za mistrza klasycyzmu redukcyjnego, ograniczającego się głównie do
gry z tekstem kultury i historii jako „archetypem” aktualnej problematyki, zaś w war-
stwie językowej i genologicznej szeroko korzystającego z dokonań awangardy zwłasz-
cza w zakresie interpunkcji i wiersza nieregularnego.

Ekstremalny rzec można (stylizacyjny, monotematyczny) charakter poezji Rym-
kiewicza prowokował jednak – przy ogólnej aprobacie i podziwie – do ambiwalent-
nych ocen ze strony wybitnych krytyków.

Wielki zwolennik koncepcji klasycyzmu według Rymkiewicza – Ryszard Przybyl-
ski, widzi w „zaklinaniu chaosu” poprzez symboliczny i archetypiczny język kultury,
na przekór szerzącym się indywidualizmowi i historyzmowi, próbę ustanawiania no-
wego porządku po „śmierci Boga”. Przybylski zaprzecza, jakoby Rymkiewiczowskie
ponowienia były zwykłą imitacją, są one „rytuałem”, to włączanie się piszącego w czas
ponadhistoryczny, w „Wieczne Teraz”. Zdaniem Przybylskiego, Rymkiewiczowskie
odwoływanie się do świata zbiorowej świadomości i podświadomości (za Jungiem)
spełnia zarazem podstawowy warunek zaistnienia poetyki klasycystycznej: to zobiek-
tywizowanie wypowiedzi445.

Z drugiej strony Przybylski, analizując wszechobecność tematyki śmierci u autora
Animuli (śmierć jest też „demiurgiem kultury”), wskazuje na romantyczne korzenie
owych bohaterów-wampirów i barokowe – rozkładających się ciał, prochów, pleśni.
Także Rzym („biały Rzym” z wiersza Rymkiewicza Natura jest Rzym) to trup świata,
który ożywa w „wiecznym Teraz” kultury. Jak widać więc, czołowy rzecznik, a dla
niektórych „współtwórca” neoklasycyzmu po 1956 roku, daje poezji Rymkiewicza
całościową i przekonującą ideową wykładnię, daleką od roztrząsania li tylko chwytów
stylistyczno-imitacyjnych. I ma rację.

Najbardziej przenikliwy i obiektywny w opisie i ocenie programu jak i poetyckich
dokonań Rymkiewicza był chyba jednak Jan Błoński w studium Czym był, czym mógł
być klasycyzm. Zadaje on między innymi kluczowe pytanie: Czy Rymkiewicz jest
w zgodzie, czy w sprzeczności z duchem klasycyzmu (przy świadomości wszystkich
zastrzeżeń, jakie budzi ten termin, o czym już pisaliśmy, a co Błoński również wyja-
śnia na wstępie). Otóż zdaniem badacza sprawa wygląda następująco:

Programowy gmach, który z takim rozmachem wystawił Rymkiewicz, fasadę ma istotnie kla-
syczną. Rządzi nią bowiem dostojna zasada naśladownictwa. Jeśli jednak podnieść wzrok, odsło-
nią się gotyckie maszkarony i romantyczne wieżyczki, gdzie ze strzelistych okienek wyglądają
wieszczowie i prorocy, wznosząc oczy ku niebu cudowności, ku rajom archetypów446.

Podkreśla też Błoński, iż więź z archetypami dokonuje się „w półśnie, natchnie-
niu”... Ostatecznie badacz decyduje się na określenie Rymkiewicza „romantycznym
«klasykiem»” (zwróćmy uwagę, że w dystansujący cudzysłów wzięte zostało słowo

                                                
444 Termin S. Balbusa, Między stylami, dz.cyt.
445 R. Przybylski, To jest klasycyzm, dz.cyt., s. 26.
446 J. Błoński, Czym był, czym mógł być klasycyzm, dz.cyt., s. 135.
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„klasyk”, a nie romantyzm!) i nie neguje tej postawy, acz stawia wobec niej ważne
pytania: czy można „połączyć klasyczną imitatio perfecta i romantyczny furor poeti-
cus”447? Cóż, dyskretnie pozostawia to pytanie głównie jako retoryczne. „Złośliwy”
jest natomiast (jak sam pisze) w kwestii oceny proponowanej przez Rymkiewicza
„powszechnej wyprzedaży mitów i religii”: „Byle tylko zachować «sweet phrases,
lovely metaphors». Czy jednak naprawdę ilość bogów przejdzie w jakość poezji? Ja
w takie dialektyczne sztuczki nie wierzyłem przed dwudziestu laty i na starość także
nie uwierzę”448. Fundamentalne dla opisu Rymkiewiczowskiego stylu wydaje się jed-
no, acz jakże trafne określenie Błońskiego – cudowność, magia (i związane z nimi:
myślenie prelogiczne, participation mystique, romantyczny klasycyzm). To dopiero po
przyjęciu tej diagnozy w pełni rozumiemy kluczowe frazy wiersza, uważanego po-
wszechnie za program autora Człowieka z głową jastrzębia:

[...] Umierał za
Sonet dystych jamb spondej dopełniacz wiersz wolny za
Interpunkcję Aż Nie
Da się zaprzeczyć Był
Poetą
Dziś
Stuka do drzwi
Budzi zmarłych Wkłada
Koszulę Budzi zmarłych Kroi
Chleb Wysyła list Płacze w nocy Budzi
Zmarłych

(Czym jest klasycyzm)

Ostatecznie Błoński opowiada się za innym modelem współczesnego klasycyzmu,
budowanym nie na magicznej, mitycznej i cudownej substancji, ale na

zespole znaków, zespole form, który potrafi zjednoczyć – w danym momencie – rozmaitość li-
rycznych substancji. Ale jeśli tak, zwrócony byłby w przyszłość, nie w przeszłość, nie ku zacza-
rowanym ogrodom, ale ku niepięknym polom, ugorom i śmietnikom współczesności449.

Trafiał wszakże nasz poeta na znacznie większych jeszcze sceptyków co do trafno-
ści obranej przez niego drogi, mającej prowadzić ku klasycyzmowi, a czasami wypro-
wadzającej na manowce.

Do takich należał Wiesław Paweł Szymański, autor quasi-pamfletu (jak sam nazy-
wa swój tekst) pod znamiennym tytułem Wieczny komiwojażer, sygnalizującym, iż jest
to poezja nie tyle wtórna, co niepokojąca, nie do końca zrozumiała w intencjach.

Niepokoi więc badacza nadmierna rola pastiszu i stylizacji „zrobionych na serio”
czy obecność „ponowień”, które można by nawet nazwać plagiatem, jak ma to miejsce
z zapożyczeniami z Burnt Norton Eliota w Wierszach w kwartanie Rymkiewicza.
Zwraca też uwagę Szymański na poruszanie się naszego poety w zbyt wąskim kręgu
motywów i pojęć, uleganie pokusie swoistej „gry na jednej strunie”, wariacyjności,
operowania sylogizmami, a nawet sofizmatami. Warto podkreślić, że wariacyjność,
monotematyczność narastała z upływem czasu. Wystarczy zaglądnąć do wydanego

                                                
447 Tamże, s. 136.
448 Tamże, s. 137.
449 Tamże, s. 141.
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w 1993 roku tomu Moje dzieło pośmierne czy pochodzącego z 1999 roku Znak nieja-
sny, baśń półżywa, by uderzyła nas hipertrofia tematu śmierci i nicości, dominującego
i we wcześniejszych tomach.

Szymański kwestionuje też to, co nazywa się „metafizyką” Rymkiewicza. Brak mu
prawdziwie metafizycznych pytań, mamy za to do czynienia z pytaniami przypomina-
jącymi mowę dzieci: bo dziecko nie czeka na odpowiedź, zadaje kolejne i kolejne py-
tania, zapominając o tych dopiero co postawionych (przykładami mogą być Wiersze
w kwartanie czy Wiersze Daniela Naborowskiego). Na koniec Szymański dokonuje
ważnego i śmiałego podsumowania, będącego jednym z ważniejszych głosów przeciw
klasycyzmowi ponowień. Odwołuje się do podstawowego kryterium: oryginalności.

Skąd więc dojrzała świadomość debiutującego poety, w jakim kierunku pójdzie konsekwent-
nie jego liryka? [...] Zapewne z poczucia znikomej potencji własnej, oryginalnej wyobraźni. Zbyt
mało jej było, aby pokusić się o niezależne akty wyobraźni, a na tyle okazała się ona wystarczają-
ca, by w oparciu o tradycję, kulturę, dobrane poetyki tworzyć coś, co na pewno o wiele czystszy
kształt znalazłoby w eseju [...] dla aktu twórczego Rymkiewicza zawsze jest potrzebny ktoś drugi:
tradycja, kultura, filozofia, taka czy inna poetyka, taki czy inny twórca. Do już stworzonego do-
daje dopiero to własne. Ale często zawodzą proporcje: to „już stworzone” przeważa nad „wła-
snym”450.

Uzasadnione zarzuty Szymańskiego wynikają, naszym zdaniem, głównie z faktu, iż
Rymkiewicz nie czyni partnerem dialogu samych mitów historii i kultury, mniej jest
zainteresowany dialogiem z tradycją, jej estetycznym i etycznym przesłaniem dla współ-
czesności, bardziej zaś językiem ich przeszłych referentów; nie tworzy tekstu, ale meta-
tekst, który poddaje wariantowym ponowieniom w sposób podobny sztuce czystej czy –
chwilami mamy takie wrażenie – surrealizmowi, który wszakże również wyrósł z poetyki
snu, teorii podświadomości, nauk Freuda i Junga. Podmiot Rymkiewicza (a są nim wszy-
scy i nikt zarazem) śni więc swój sen nad Morzem Śródziemnym, a raczej sen o pisa-
rzach tego kręgu, ze wszystkimi konsekwencjami onirycznej techniki.

Do krytyków zaniepokojonych sposobem realizacji „mitu klasyczności” przez
Rymkiewicza należał także Jacek Łukasiewicz.

Rymkiewicz – pisze – absolutyzując teorie psychologiczne i wyciągając ekstremistyczne
wnioski z cudzych koncepcji czasu (wystarczy porównać, co o czasie w poezji pisze Eliot), ufa
konsekwentnie, aż podejrzanie konsekwentnie, propagowanej przez siebie nowoczesnej teorii re-
inkarnacji451.

Łukasiewicz zastanawia się też nad specyfiką budowy postaci przywoływanych
przez Rymkiewiczowskiego „narratora”, a realizujących zasadę „wszędzie i zawsze”.

Jego narrator, aczkolwiek podszywa się pod innych [...] przemawia do nas stylem jednolitym,
przy pomocy zasobu obrazów, które świadczą o tej, a nie innej wrażliwości, z takimi a nie innymi
ograniczeniami – już nie mówię, że o takim, a nie innym zasobie lektur452.

Z drugiej strony – to nasze rozwinięcie uwagi krytyka – niepokoić musi hybrydycz-
ność, a czasem surrealność owych „postaci”, głosów” czy „zmarłych”, jak ich niejed-
nokrotnie nazywa sam poeta. To nie są „maski”, do jakich przyzwyczaili nas inni neo-
                                                

450 W.P. Szymański, Wieczny komiwojażer. Poezja J.M. Rymkiewicza, w: tegoż, Outsiderzy i słowiarze,
dz.cyt., s. 276–277.

451 J. Łukasiewicz, Ucieczki w historię, dz.cyt., s. 151.
452 Tamże, s. 150.
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klasycy (służące wydobyciu fizjonomii psychologicznej, zinterpretowaniu twórczości
czy odnalezieniu „uniwersalnych prawd”).

Przybylski sugeruje, że Rymkiewicz posługuje się właśnie nie „maskami”, ale „per-
sonami”, jak Pound; persona nie jest „ironiczną formą rewerbalizacji myśli umarłego”
– „Pound mówi ustami postaci historycznych, jak chciał Eliot, ale jednocześnie prze-
cież postacie te mówią ustami Pounda. Persona wyraża w ten sposób prawdę ponad-
czasową”453. Ale zwykły czytelnik staje w zakłopotaniu: kto, do kogo i co chce powie-
dzieć? Czy tekst jest refleksją o charakterze intelektualnym, czy zabawą obrazami
o różnej proweniencji?

Podobnie jest ze spiętrzeniem pytań, z których zbudowana została poezja Rymkie-
wicza: tu mamy niejednokrotnie do czynienia z piramidami incydentalnych obrazów,
nie zamykających się w jakiś ciąg logiczny, nie prowadzących do przesłania czy choć-
by jakiejś demitologizacji: otrzymujemy kolejny emblemat czasu, który jest przeszło-
ścią zanurzoną w przyszłości i na odwrót, a oba są teraźniejszością (vide Eliot). Czy to
nie za mało? I czy to klasycyzm, czy romantyczny klasycyzm, czy może wręcz „klasy-
cyzm surrealny”? Takie wrażenie mamy np. gdy czytamy wiersz Popołudnie Krzysz-
tofa Kolumba z tomu Metafizyka:

Na co wicekról liczy, co wie młody Vasco,
O czym głodny wiatr śpiewa ponad mieliznami,
Kto śni się Izabelli?
Kolumb na tarasie
Gryzie orzeszki ziemne, przedrzeźnia królową,
Pisze testament, płacze i wysyła
Telegram do papieża. Pluje tytoniem i krwią, ostrzy
Noże, oblicza tantiemy w dolarach,
Rozmawia z ptakiem Gamma, w dzienniku podróży
Zapisuje sny: sen delfina, sen kolibra i
Sen admirała. Głaszcze psa, połyka
Miltown, i odpływa na Guanahani.
O świcie, przemoczony, wraca po koronę.

Dowiodę, mówi, że kłamie Seneka.
Zegary, mówi, niech czas przeszły liczą.
Czy wiecie, mówi, że zmarłem przed laty.
Dowiodę, mówi, że ziemia jest stożkiem.

Korzenie podrożały i nikt mu nie wierzy,
Choć skórę ma czerwoną i śpiewa jak Golfstrom.
Pod zamglonym księżycem płonie szkielet ptaka.
A po dniu śmierci dzień twoich narodzin.

(Por. Mickiewicz w Paryżu, Dante, Zbigniew Morsztyn wraca z Warszawy do Królew-
ca, Kurort, Bias z Priene, Gibbon, Trzy albo cztery wiersze owego Rimbauda, tamże.)

Trudno oprzeć się urokowi (i melodyce) przepływu opartych przeważnie na para-
taksie i przerzutni obrazów, pełnych trudno weryfikowalnych i nie zawsze czytelnych,
celowo czasem chyba „szyfrowanych” faktów, aluzji, cytatów, dających wrażenie eru-

                                                
453 R. Przybylski, To jest klasycyzm, dz.cyt., s. 30.
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dycyjnych i właśnie układających się w tytułowy polor „metafizyki”454. Język poety
tylko z pozoru jest dyskursywny, sfunkcjonalizowany, podobnie jak przywoływane
elementy kodu kulturowego. Bliżej mu do techniki kolażu, romantycznej improwizacji,
automatyzmu surrealistów nawet niż do wyjściowej dla większości klasyków retorycz-
ności czy eseistycznego toku. Janusz Maciejewski mówi wręcz, iż wiersze Rymkiewi-
cza są „ciemne”, pełne niepokoju, tematyka przejawia się w turpistycznym wręcz uję-
ciu, daje się zauważyć „nerwowość” (to bardzo dobre określenie!) komunikatu języ-
kowego, „sprzeczną z klasycznym spokojem”, wreszcie zaznacza się „fragmentarycz-
ność”, „mówienie strzępami”455.

Czy z faktu jedzenia przez Kolumba orzeszków na tarasie, używania dolarów (nie
było ich wtedy), połykania „Miltown” (jakiś współczesny medykament) coś wynika?
Czytelnik, onieśmielony „potęgą” tych faktów, boi się pytać. Ale zaczyna rozmyślać,
szukać: gdzie i po co zapowiedział Kolumb dowiedzenie, iż ziemia jest stożkiem i kim
był „ptak Gamma”. Podobnie: co oznacza, iż Gibbon „tyle pamięta” (czyli mało) i kim
była dla niego „margrabina w płonącej pościeli”? Takie pytania mnożą się, choć wiemy,
iż takich pytań nie powinno się zadawać poecie i poezji, chyba... że jest to poeta-klasyk
i poezja neoklasyczna. Bo wtedy należy mówić o wyrafinowanej grze, i to nie
z poszczególnymi mitami, ale tradycją jako całością, o demitologizowaniu jej sensu,
weryfikowaniu porządku, pamięci o niej w szczególności. Taka sama gra prowadzona
jest z fundamentami zachodniej filozofii i estetyki w tomie Co to jest drozd. Gdy to poj-
miemy, przestajemy pytać: kto to, po co i dlaczego, a zaczynamy rozumieć intencje
Rymkiewicza i jego przesłanie z pierwszego wiersza (Poeta) z debiutanckich Konwencji:

Naprawdę nikogo nie chcę ocalić,
Ani wskrzesić. Nie jestem
Grabarzem, ani kaznodzieją,
Ani parazytologiem. Czy muszę
Głowę posypać popiołem,
Lub odprawiać egzorcyzmy? Występuję
W teatrze kilku masek
I jednego aktora.
[...]
Proponuję kilka spośród wielu konwencji
Do wyboru czytającego.

(Poeta)

To nie jest poezja etyczna, egzegetyczna czy transpozycyjna (wobec dzieł sztuki).
Przypomina raczej późniejszą postmodernistyczną koncepcję literatury-labiryntu Julio
Cortazara czy jego metodę „myślenia o rzeczach nieistotnych” (Gra w klasy). Rym-
kiewiczowska koncepcja ponowień zdaje się antycypować – zwłaszcza na gruncie
polskim – postmodernistyczną teorię wyczerpania. W kontekście postmodernizmu,

                                                
454 Podobną myśl wyraził – bardziej dosadnie i krytycznie – Jan Kurowicki w szkicu-pamflecie Poeta

wyczekujący etatu u dworu: „Brak interesującego podłoża myślowego nie wyklucza urody poetyckiej. Tu
wszakże jej brak. Słowa gniotą słowa, nie odsłaniając żadnych, ni starych, ni nowych, ni wewnętrznych, ni
zewnętrznych krajobrazów. Płyną kontrolowaną strugą, której brzegi zostały do tego celu starannie przy-
gotowane”. Kurowicki wyprowadza te wnioski z lektury Traktatu metafizycznego i Wierszy w kwartanie,
ale dodaje, że wskazuje na coś, „co generalnie charakteryzuje jego [Rymkiewicza – AK] poezjowanie”
(J. Kurowicki, Poeta wyczekujący etatu u dworu, dz.cyt).

455 J. Maciejewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, dz.cyt., s. 538–540.
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poststrukturalizmu i intertekstualizmu należy też czytać kategoryzacje Stanisława Bal-
busa, który umieszcza twórczość Rymkiewicza w obszarze reminiscencji stylistycz-
nych, a więc „brania sobie na własność” języka tradycji dla prowadzenia z nią gry. Ba-
dacz wyraźnie rozdziela „role” Rymkiewicza: jako poety, jako krytyka, jako „docenta
literaturoznawstwa”456, ale po to jednak, by przekonać nas, iż dopiero razem są one
w stanie „poprowadzić istotną – nie formalistyczną – konwersację współczesności
z tradycją”. Szczególnie istotne dla zrozumienia immanentnego programu Rymkiewicza
wydaje się przykładowe omówienie przez Balbusa cyklu Na trupa jako „transpozycji
tematycznej wobec stylizacji”. Polega ona na tym, iż „przetransponowany temat przynosi
ze sobą do utworu pewne rudymenty struktur stylistycznych, w których obrębie wystę-
pował pierwotnie”457. A więc nie idzie o imitację czy pełną rekonstrukcję języka należą-
cego do transponowanego tematu. Podstawę stanowi język współczesny, ale widoczne są
elementy tamtego języka, aluzje do niego, próby „fingowania” jakiegoś „języka obcego”,
by dawał efekt „inności” stylistycznej. W cyklu Rymkiewicza jest więc tytuł wzięty
z baroku i poezji metafizycznej, jest barokowo generalnie ujęty (transponowany) temat
śmierci i rozkładu (wyraźne koneksje z Emblematami Zbigniewa Morsztyna, Pokutą
w kwartanie Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, W kwartanie Andrzeja Morsztyna,
Śmiercią George’a Herberta), ale jako topos wchodzący też w intertekstualne związki
(„wielokierunkowe konwersacje”) z wieloma innymi utworami (Balbus wymienia teksty
Baudelaire’a, Leśmiana, Benna). Dzięki temu – dowodzi Balbus – światopogląd poetycki
(i utwory) Rymkiewicza mogą żyć „między stylami”, życiem własnym, a tematy są po-
traktowane „syntetycznie”, służą „dialogowi poety z historią tematu” (czyli, jak my mó-
wimy, dialogowi z tradycją z użyciem kodu kulturowego). „Temu służy [...] właśnie –
podsumowuje Balbus – nie dokończona stylizacja”.

Dopiero na przełomie wieków ukazały się dwie monografie poezji Rymkiewicza.
Adam Poprawa458 jest nastawiony na intertekstualizm, badanie języka, autotematy-

zmu (stosuje też w interpretacji strukturalizm). W kwestii interesującego nas prądu
i takichże tendencji wypowiada się zdecydowanie już na wstępie: „Zważywszy na to
wszystko, uchylam w niniejszej książce kwestię Rymkiewiczowskiego neoklasycy-
zmu”459. Dla Poprawy wiersze Rymkiewicza są przede wszystkim metajęzykiem.

Marzena Woźniak-Łabiniec natomiast nie odżegnuje się od badania klasyczności
poezji autora Metafizyki. Eksponuje nawet kluczowy termin w tytule swej rozprawy:
Klasyk i metafizyka460. Charakteryzując klasycyzm Rymkiewicza, zwraca autorka
uwagę na jego swoistość: „sięganie do przeszłości nie jest więc formą ucieczki od
teraźniejszości”; klasycyzm ten nie jest „adwersarzem” ani zwolenników Boileau, ani
romantyków, zwraca się przede wszystkim przeciw awangardzie, dlatego pisarz nasz
nie faworyzuje żadnej epoki461. Kluczowym zagadnieniem interpretacyjnym staje się
                                                

456 S. Balbus, Między stylami, dz.cyt., s. 298.
457 Tamże, s. 362.
458 A. Poprawa, Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Wrocław 1999.
459 Tamże, s. 8. Teza ta jest wynikiem następującego rozumowania: problem klasycyzmu Rymkiewicza

jest niejako wyprowadzany z jego manifestów, a zdaniem krytyka to błąd. „Pracy swojej przypisałem
zadanie konsekwentnego zakwestionowania takiej propozycji interpretacyjnej” (s. 7). Poprawa zgadza się,
że manifesty są „naturalnym kontekstem” dla odczytań poezji, ale sam proponuje wyodrębnić dzieło
z minionego życia literackiego, poniechać dawnych kontekstów wyjaśniających (s. 8). Dlatego rezygnuje
nawet z odwoływania się do Eliota i Junga! Będzie czytał „sam tekst”.

460 M. Woźniak-Łabiniec, Klasyk i metafizyka. O poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Kraków 2002.
461 Tamże, s. 32–33.
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jednakże dla Woźniak-Łabiniec właściwe rozumienie Rymkiewiczowskiej „metafizy-
ki”, która jest czymś innym niż podają słowniki: to „zrównanie świata żywych i świata
umarłych”, którzy „żyją w porządku kultury”. W konsekwencji autorka wprowadza
nazwę: „klasycyzm metafizyczny” na określenie istotnego zrębu poezji autora Metafi-
zyki. Dalej wszakże, opierając się na teorii Junga (podświadomości zbiorowej), przeno-
si punkt ciężkości na archetypy: „Metafizyka to sięganie w sferę podświadomości ko-
lektywnej, wydobywanie z niej zapomnianych archetypicznych wzorów i przywracanie
ich społeczności, w szatach symboliki czasu teraźniejszego”462. Nie do końca można
z tym się zgodzić: mając na uwadze repetycje, jakie Rymkiewicz często stosuje, tytuł
tomu stanowi przede wszystkim nawiązanie do „poezji metafizycznej” i tego, co na jej
obszarze znaczy słowo „metafizyka”, a więc jest to przede wszystkim „dostrzeganie
jedności przeciwieństw”, „tworzenie heterogenicznych analogii”, „wyrażanie uniwer-
salnych odpowiedniości we wszechświecie”463; jeśli spojrzeć na „metafizykę” w poezji
Rymkiewicza poprzez pryzmat definicji Słownika terminów literackich464 (ma charak-
ter refleksyjno-intelektualny, obracający się przede wszystkim w sferze przeżyć reli-
gijnych), to również zauważa się innowacyjność jego ujęcia. Wydaje się, że najbardziej
do „metafizyki” Rymkiewicza pasuje drugie z sześciu znaczeń podanych przez Anto-
niego B. Stępienia w jego Wstępie do filozofii: „Od czasów Kanta metafizykę pojmo-
wano też jako rozważania o tym, co pozadoświadczalne, pozazjawiskowe”465.

Marzena Woźniak-Łabiniec pisze sporo o koncepcji czasu u Rymkiewicza, który
jest „kołowy”, z czym nie do końca można się zgodzić, gdyż poecie idzie zwykle
o „jedność” czasu, więc bezczas, przenikanie i nakładanie się faktów i postaci w obu
kierunkach, wieczne Teraz. Wyłożył to Rymkiewicz w eseju O jedności czasu466,
a przede wszystkim w części IV poematu Wiersze w kwartanie:

Jeśli czas jest wszędzie, czas jest tylko teraz,
Czas przeszły teraz i czas przyszły teraz,
Tylko teraz i tylko po raz pierwszy teraz,
I teraz po raz ostatni, tylko raz czas przeszły,
Nim będzie czasem przyszłym, jest i będzie teraz,
Teraz po raz ostatni, nieustannie, teraz,
Raz po razie i mówię to po raz ostatni,
Co powiem po raz pierwszy, a z tych samych ust
To samo słowo, choć zamilkły usta,
Słowo uczestniczące w Słowie, jedno w wielu słowach,
Zawsze i jedno, toż samo, aby byli jedno,
Jako i my, będący, którzy tam będziemy,
Jako są, jako i my, jak byli i będą,
Czas przeszły teraz i czas przyszły teraz,
Splątane teraz wokół, są zawsze i jedno.

                                                
462 Tamże, s. 38.
463 To określenia J.A. Mazzeo, cytowane i rozwijane przez S. Barańczaka w jego Wstępie do Antologii

angielskiej poezji metafizycznej XVII wieku, dz.cyt. Szerzej o istocie poezji metafizycznej według Barań-
czaka piszemy w rozdziale o Sicie.

464 M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literac-
kich, red. J. Sławiński, Wrocław–Warszawa–Kraków 2002, hasło: metafizyczna poezja.

465 A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 1995, s. 362.
466 J.M. Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm, dz.cyt.
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W gruncie rzeczy więc u Rymkiewicza czasu nie ma (bo zwykle czas to przepływ,
nieodwracalność, rzeka Heraklita, a tu: wieczne Teraz). W rezultacie nie ma dawnej
i nowej literatury, jest literatura; i śmierci nie ma, bo zmarli rozmawiają z nami, wra-
cają, karmimy ich, a oni służą nam obrazami, my umieramy i zmartwychwstajemy
w micie, w wielu czasach.

Jak pisał w 1972 roku Janusz Maciejewski – używając paradoksu – „w świecie po-
ezji Rymkiewicza nie ma śmierci, choć tak często o niej się mówi. Jest ona tylko jedną
z form bytu – formą dostojną, uroczystą, ale ani przerażającą, ani będącą kresem ży-
cia”467.

Pierwszym prawdziwie neoklasycznym tomikiem Rymkiewicza jest Człowiek
z głową jastrzębia. Natrafiamy tam na dwa ciekawe ponowienia mitu Atlantydy (Sier-
pień, Nowa Atlantyda), a także liryczną transpozycję historii Odysa, która zawiera
uogólniające przesłanie do współczesnych: „Wystarczy uwierzyć, / Że tam, gdzie teraz
stoisz, twa Itaka leży”. Trafiamy też na żartobliwe uwspółcześnienie (utrzymane
w ogólnej konwencji ody) postaci Muzy (Na siedemnastoletnią, poprawiającą uczesa-
nie), gdzie czytamy:

Kontynuuje, po czym stopę drobną
W pończosze czarnej wsuwa w mój poemat,
Monika, jedna z moich pięknych Muz.

Włosy błądzące między epokami
I sex w konwencji dzisiaj powstającej.

Najważniejsza wszakże z punktu widzenia późniejszych dokonań poety wydaje się
obecna w Człowieku... i zyskująca kilka sugestywnych realizacji perspektywa „tele-
skopu i mikroskopu”, tj. owego zderzania abstrakcji i konkretu, tak charakterystyczne-
go dla poezji metafizycznej (por. rozdział o Sicie, gdzie przytaczamy Barańczakowski
opis tegoż nurtu). Kolejne utwory przynoszą więc zderzenia przejmujących i zaskaku-
jących obrazów „żuków grabarzy”, zęba mrówki, „żądła, nogi pająków i metalu jasz-
czurek”, „Apokalipsy owadów”, owadów „ginących w obrzędach magicznych”, „dyna-
stii chrząszczy” – z tematami dotyczącymi ludzkiej egzystencji, wiary, sfery wartości;
osobny acz spójny z tym „owadzim” wątek metaforyzacyjny stanowią ptaki, ich życie,
pióra, kości. Potężny świat ludzki, boski, także metafizyczny właśnie, przegląda się
w lustrze praw i przemian królestwa materii i nie chodzi tu bynajmniej o panteizm czy
naturalizm. Na przykład:

Gdzie są królowie? Gdzie piękne dynastie?
Dokąd książęta zbiegli z kartotek Wolności?
Tu brzęczy pszczoła. Lecz kim jest ta pszczoła?

Co o dynastiach chrząszczy wie majowy chrząszcz?
Czy ćma przez płomień wpada w nieśmiertelność?
[...]

Entomologu na dworze zieleni,
Gdy będziesz ścigał ulotne dynastie
Z siatką i szpilką przez krajobraz lipca,

                                                
467 J. Maciejewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, dz.cyt., s. 536.
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Wspomnij nasz los, niejasne intencje Wolności
(Czy pająk wstąpi w niebo? Gdzie chrząszcz w grudniu leci?)
I okaż łaskę królom. A wtedy być może,

Mały ptaszek historii, we fraku jaskółki
Polujący po deszczu, przyzna nieśmiertelność
Brzęczeniu pana X, łapkom pana Y.

(Królowie)

Mierząc czas lotny, słońca przetaczając,
Nie wiedzą wcale, że mocne warsztaty
Zamknięte w kropli na gałązce maja
Ciągle pracują nad stworzeniem świata.

(Bogowie)468

Czasem konfrontacja światów mikro i makro, materii i eschatologii przybiera typo-
wy dla baroku, epatujący makabrą wymiar vanitas vanitatis:

Ząb mrówki, tysiącletni pałac budujący,
Jedwab twej skóry zmieni w łuskę suchej kory,
Przetnie trefione włosy i powieki drżące
I sięgnie źródła pulsu pod bransolet wzorem.

(Ostrzeżenie)

Na podkreślenie zasługuje umieszczanie w powyżej przedstawionej strukturze mitu
– Europy (ważnego z punktu widzenia klasycyzmu): jest on na równi z ludzkim cia-
łem, ludzkimi wytworami i czynami deprecjonowany, wchłaniany przez kosmos i po-
rządek natury:

Łagodne, ciepłe wiatry,
kwiat ostu fioletowy
Nad cegłą fundamentów
Czarną i pokruszoną.

Tysiąc i tysiąc pokoleń,
Apokalipsa owadów,
Arsenał zardzewiałych
Włóczni, automatów.

(Europa)

Tom Człowiek z głową jastrzębia stanowi pośredni etap stylizacyjny między Kon-
wencjami a Metafizyką, zostawiający jeszcze miejsce na funkcjonalną metaforę, jasny
tok składniowy, a nawet quasi-klasycystyczne, logiczne konstrukcje przesłania. Kolej-
ne tomy to potęgowanie się strategii gry z konwencjami, zacieranie się podmiotu
i granic czasowych, o czym była mowa wyżej.

Animula (1964) przynosi trzy poematy (Wiersze w kwartanie, Animula, Wiersze
z wygnania), które wbrew nawiązaniom pierwszego poematu, a raczej niejako obok
nich, są w całości reminiscencjami Eliotowskimi. Rymkiewicz eksperymentuje tu
z formą poematu wielogłosowego, erudycyjnego, opatrzonego przewrotnymi (nie zaw-
sze coś tłumaczącymi, a często stwarzającymi dodatkowy dystans intelektualny) przy-

                                                
468 Por.: Epitafium dla mrówki, Europa, Opisanie nocy miłosnej, Człowiek z głową jastrzębia, Paszkwil,

Pogrzeb metafizyka, tamże.
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pisami. Analiza tych utworów w kontekście doktryn klasycystycznych musi prowadzić
do sprzeciwu wobec wariacyjności, wielosłowia, quasi-wortycyzmu, metatekstowości,
mającej na celu udowodnić chyba to głównie, iż poeta sam czuje dystans wobec pro-
wadzonego przez siebie eksperymentu ponowień, np.:

Tego umrzyka, to ciało zmierzwione, te
Białych kości białe pióra,
To spalcie je o świcie, o poranku (cienie
Zwierząt włóczą się za nami) różowym i niewinnym (lub
Wietrzystym,
Wszetecznico białowłosa, febrycznym i wietrzystym, gdy) (lecz
Nie mówmy już o tym) i zapiszcie imię: (porównaj:
Homera Odyseja, pieśń jedenasta)

(Animula)

Animula rozpoczyna się częścią I, w której czytamy:

Zmarli śnią się zmarłym
Nadchodzi
Groźny luty fiewral febrero fewrary
Febryczny miesiąc psów miesiąc i febry

To wariacyjne ponowienie Eliotowskiego Grzebania umarłych z Ziemi Jałowej, za-
czynającego się od słów:

Najokrutniejszy miesiąc – kwiecień. Wywołuje
Z ziemi umarłej gałąź bzu. Kojarzy
Pożądanie z pamięcią.

Kolejne strofoidy przynoszą gęstwę nawiązań mitologicznych, renesansowych, ro-
mantycznych, poddawanych quasi-eseistycznym komentarzom, asocjacjom, apostro-
fom. Można powiedzieć, iż Animula stanowi ekstremum, jeśli idzie o Rymkiewiczow-
ską koncepcję klasycyzmu, objawiającego potęgę erudycji i – niestety – nieco nudnej
gry dowodów poetyckiej omnipotencji, filologicznej retoryki naukowca IBL-u.

Z kolei Anatomia oraz Co to jest drozd przynoszą dojrzałą, ustatecznioną („ukla-
sycznioną” właśnie) wersję (wariację) dokonań znanych z poprzednich zbiorów; to tu
leży chyba „złoty środek” Rymkiewiczowskiej poetyki immanentnej. Naśladowania
poezji metafizycznej przyjmują dojrzałą i samoograniczającą formę w wierszach Na
Zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Na Ciało i Krew Pana naszego
Jezusa Chrystusa, Na ciało moje gdy umiera, Do Boga mego gdy umieram, Na różę.
Znajdujemy ponowienia wiersza Samuela ze Skrzypny Twardowskiego Dafnis
w drzewo bobkowe przemienieła się i cały cykl nawiązujący tematycznie oraz styli-
stycznie do sonetu Do trupa Andrzeja Morsztyna (w Anatomii: Na trupa, I–IV; w Co to
jest drozd: Na trupa V, Do trupa, Jak on ten trup). Pojawiają się znów portrety-maski:
Andrzej Trzebiński, Osip, będące manifestacją ponadczasowej i „ponadgranicznej”
wspólnoty artystów. Ciekawą próbą transpozycji poetyckiej stylu malarskiego jest
Bonjour M. Gauguin. W Anatomii umieścił też Rymkiewicz swoją parafrazę słynnego
wiersza Du Bellaya Starożytności Rzymu – tutaj: Natura jest Rzym. Zgodnie z tytułem
swego tomu (Anatomia) poeta nasz dokonuje brawurowej demitologizującej „anatomi-
zacji”, tj. wiwisekcji kultury i historii, aktu triumfu biologii (nie: ruin) nad tradycją
i humanizmem:
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To jest Rzym a pogrzebany w białym Rzymie
Latem mrówka gdy w spróchniałe tkanki stuka
Ćma w arteriach gdy jesienią drogi szuka
Gdy zasycha w pleśniach białe imię
[...]
Czarne mrówki po nim chodzą czarne osy
To jest Rzym gdy pszczoły wznoszą z białych kości
Rzym w obłokach biały Rzym na wysokości

(Natura jest Rzym)

Wydany w 1978 tom Thema regium to wręcz poetyckie imperium śmierci jako
przedmiotu, podmiotu, wręcz światopoglądu. Wzorcem poetyckim jest teraz nie Daniel
Naborowski czy Andrzej Morsztyn, ale poeta schyłkowego baroku, jezuita Józef Baka,
niegdyś synonim złego smaku i tandetnej makabry, „wieszcz śmierci”. Dlatego
w swych przewrotnych ponowieniach Rymkiewicz balansuje między pastiszem, maka-
brycznym humorem a ponurą apologią przemijania i rozkładu. Kreując swój podmiot
na „nowego Bakę”, przejął autor Metafizyki i wydoskonalił to, co u XVIII-wiecznego
poety wyśmiewano: kuriozalność, dosadność obrazów i rymów. Rymkiewicz nieomal
delektuje się quasi-bakowskimi egzemplifikacjami marności świata: próchnienie, bu-
twienie, kaszel, ślina, krew, czkawka, kości... U Rymkiewicza znajdujemy jednak bo-
gatszy wers, składnia jest bardziej rozbudowana (wszak jak mówiliśmy, poeta nasz nie
idzie w pełną imitację, ale „stylizację niedokończoną”). Baka pisał więc:

Śpisz długo,
Śmierć sługą:
Pościele
W popiele.

Rymkiewicz podobny zmysłowy obraz zaskoczenia śmiercią i rozkładem rozbudo-
wuje, ale trzyma się tej samej struktury zdań przyczynowo-skutkowych:

Ledwie w co się odzieję już na tyłku dziura
I w strzępach leci ze mnie zapleśniała skóra
Ledwie na krześle siędę ono w proch się sypie
Jeszcze mi w brzuchu burczy a już i po stypie

(Lament księdza Baki)

Przykładów podobnych ponowień dostarczają wiersze: Ksiądz Baka rozmawia z Je-
zusem, Męczeństwo księdza Baki, Nagrobek księdza Baki. Rymkiewicz poddaje działa-
niu śmierci podmiot pierwszoosobowy, co zwiększa dramatyzm i makabryczną pikan-
terię. Podmiot jest „ja autorskim” albo wręcz samym wierszem, czasem zaś po prostu
toposem marności, gdy mówi:

Zlepili mnie na wieczność albo na dwie doby
Moich żeber i uszu pełne są dziś groby
Cmentarne moje gardło i cmentarne wargi
Cmentarne w moich płucach moich zmarłych skargi

(*** [I skąd mi to się...])

Zgodnie z poetyką baroku, który naśladuje, Rymkiewicz sięga po serie paradoksów,
z których najbardziej przejmujący jest ten mówiący, iż to nie śmierć jest nieuniknioną
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konsekwencją życia, ale na odwrót: życie jest (tylko) „łzą którą płaczą mogiły” (Jakby
życie było łzą).

Szukając idei porządkującej, podmiot odkrywa współzależność dwu od dawna do-
minujących w wierszach Rymkiewicza kategorii: śmierci i czasu. Śmierć jest władcą
absolutnym, tworzącym wspólnotę „gliny i trawy”, poprzez którą „Zmartwychwstają
przeszłe pokolenia”. Akt śmierci, zapewniając ciągłość materii, jest równoznaczny
z „rozbiciem klepsydry” (okr. Ryszarda Przybylskiego) – umożliwia ciągłe budzenie
już i jeszcze zmarłych, którzy zmartwychwstają, zamieszkując w sobie nawzajem;
śmierć „robi porządek” nie tylko i nie przede wszystkim z życiem, ale z czasem:

Śmierć chodzi po pokojach Jest to przeszłość która
Nie jest przeszłością Jest to przeszłość która
Jest choć jej nie ma Przeszłość która już
Była przeszłością Jest to przyszłość która
Będzie przeszłością Przyszłość która jest
I która była Chodzi po pokojach
Z kubłem i ścierką sprząta zamiata
Robi porządek Nie ma jej i jest

(Śmierć chodzi...)

Po kilkunastu latach ten sam królewski temat ożywa w tomie Moje dzieło pośmiert-
ne, będącym przejmującą poetycką symfonią śmierci we wszystkich prawie jej metafi-
zycznych i stylistycznych tonach. To już nie tylko Naborowski i Baka, ale Wujek, św.
Jan Ewangelista, Szymon Mag, Mickiewicz, Manet, Mozart, Schubert i Dworzak,
a przede wszystkim sam podmiot stają się bohaterami tej najważniejszej tajemnicy,
obsesyjnie i beznadziejnie nierozszyfrowywalnej.

Temat śmierci staje się też w ostatnich jak na razie tomikach Rymkiewicza – Znak
niejasny, baśń półżywa i Zachód słońca w Milanówku – komponentem ponowienia
i uwspółcześnienia mitu arkadyjskiego w wersji Et in Arcadia ego. Oto mysz przynie-
siona przez koty, „pachnące ścierwo”, „krwawe liście” jesienne, kondukty umierają-
cych jesienią owoców, muchy nad kompostem, zmarłe koty (czy mają Boga?), inne
stworzenia, które ciągle „znikają” poecie, skrywają się w „kosmosie” – wszystko,
kwiaty, zwierzęta, ludzi pochłania „śmierć-zagadka”, „istnieniowy błąd”, a sztuka jest
jej sprzymierzeńcem; pozostają tylko „duchy nicości”, które głoszą zwycięstwo innych
niż klasyczna poetyk:

I na nic mi klasyczne wieńce
Wcale mi nie jest w nich do twarzy
O gdybym mógł być tym młodzieńcem
Co szuka szczęścia na cmentarzu

(Sentymentalny wierszyk marca)

Wydaje się, iż to Tanatos stanowi wraz z toposem Et in Arcadia ego oś całej po-
etyckiej twórczości Rymkiewicza. Wieczności sztuki i potędze „uniwersalnych prawd”
przeciwstawione zostają prawdy nicości. Ale to ta nicość i jej recepcja okazują się
wrotami do nieśmiertelności, stanowią klucz do Wiecznego Teraz.
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30. CZYM JEST OSTENDA, CZYLI OD NEOKLASYCYZMU
DO POSTMODERNIZMU (BOHDAN ZADURA)

Twórczość poetycka Bohdana Zadury469 stanowi dobry przykład nieprzewidywalności
procesu historycznoliterackiego. Autor Pożegnania Ostendy przez ponad dwie dekady
był – niczego nie ujmując jego twórczości – przykładem literackiego outsidera, pisarza
uprawiającego spokojnie, z dala od pokoleniowych sporów swój solidny (neoklasycz-
ny) ogródek. Nazwisko Zadury nie gości w syntezach literatury współczesnej tak czę-
sto jak nazwiska rówieśników, np. Zagajewskiego i Barańczaka, czy nieco starszych –
Waśkiewicza bądź Leszina. Stanisław Burkot w wydanej w 2002 roku Literaturze
polskiej w latach 1939–1999 wymienia go raz tylko, przy okazji omawiania zmian
w poezji po 1989 roku jako „niestowarzyszonego rówieśnika” Nowej Fali. Zadura
„zginął” między pokoleniami. Kojarzony z Orientacją nie dał się poznać jako jej ak-
tywny uczestnik, nie należał do żadnej z ówczesnych grup470. Niezwykle skrupulatny
badacz pokolenia Orientacji – A.K. Waśkiewicz – nie poświęca mu rozdziału w części
W kręgu Orientacji swej książki Modele i formuła471. Wspomina natomiast o „progra-
mie imitacjonizmu, formułowanym przez Maja i Zadurę” jako o „godnym uwagi”472

oraz „szkole neoklasycznej” tychże autorów, nie osiągających wszakże poziomu Iw-
aszkiewicza i Rymkiewicza473.

A jednak – paradoksalnie – to poezja Zadury staje się dla Barańczaka jednym z ko-
ronnych dowodów na „klasycystyczne myślenie arbitralne”, cechujące pokolenie
Orientacji („Hybrydy”), formulistów czy wręcz całą ówczesną (przednowofalową)
„młodą poezję”, bo takiego określenia używa też autor Nieufnych i zadufanych wobec
poprzedników.

Według Barańczaka nasz autor – podobnie jak inni przedstawiciele Orientacji oraz
formulizmu – ma za cel „unieruchomienie świata w słowie”, wprowadzenie w jego
obraz nadrzędnych zasad Wzniosłości, Ozdobności i Harmonii, w sposób arbitralny,
demiurgiczny zamykających świat „w błyszczące ramki schludnego, wypracowanego
porównania czy metafory. Czegokolwiek dotknie ów liryczny król Midas, zmienia to
natychmiast w definicyjną formułę”474. Staje się więc poeta – Homo Simplificans

                                                
469 Urodzony w 1945 roku, debiutował w 1962 roku na łamach „Kameny”. Wydał tomy wierszy:

W krajobrazie z amfor (1968), Podróż morska (1971), Pożegnanie Ostendy (1974), Małe muzea (1977),
Zejście na ląd (1983), Starzy znajomi (1986), Prześwietlone zdjęcia (1990), Cisza (1994), Kaszel w lipcu
(2000), Ptasia grypa (2002), Kopiec kreta (2004). Jest też autorem tomów prozy (m.in. Lato spokojnego
słońca), esejów, recenzji, tłumaczem literatury węgierskiej, angielskiej rosyjskiej, redaktorem, a następnie
redaktorem naczelnym miesięcznika „Twórczość”. W roku 2005 ukazały się Wiersze zebrane Zadury
(t. 1–3).

470 Por. E. Głębocka, Grupy literackie w Polsce 1945–1980, Warszawa 1993, hasło: Orientacja Poetyc-
ka Hybrydy.

471 A.K. Waśkiewicz, Modele i formuła. Szkice o młodej poezji lat sześćdziesiątych, Wrocław–Warsza-
wa–Kraków–Gdańsk 1978.

472 Tamże, s. 48.
473 Tamże, s. 216.
474 S. Barańczak, Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm w młodej poezji lat sześćdziesiątych, Wro-

cław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 112.
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(człowiekiem upraszczającym), chroniącym się, i to zbyt łatwo, „w bezpieczną Arkadię
uproszczenia”475.

Barańczak widzi w Zadurze czołowego reprezentanta „poezji kultury”, którą ten da-
rzy umiarkowanym zaufaniem jako alternatywę dla poezji natury i „samego życia”. Pu-
łapką poezji kultury jest według Barańczaka pokusa zbyt powierzchownego traktowania
aluzji literackich i mitologicznych, cytatów, stylizacji, pastiszów, tj. niedostrzeganie
w literaturze antynomii, a za to „zanurzenie się po uszy w ożywczy strumień kulturalnej
tradycji”476. Barańczak ubiera następnie to spostrzeżenie w szaty złośliwości:

Zadura należy właśnie do tych poetów, którzy dużo czytają. I którzy nie omieszkują podkre-
ślić tego faktu w swoich wierszach – za pomocą środków rozmaitych [...] czytelnik, którego bawi
sprawdzanie rozległości własnej erudycji, rozszyfrowuje tu m.in. aluzje do Homera, Szekspira,
Morsztyna, Goethego, Mickiewicza, Yeatsa, Eliota, Ingmara Bergmana, cytaty ze Słowackiego
czy Staffa, obok stylizacji staropolskich – stylizacje „pod” Grochowiaka (Rozebrana) i Brylla
(Pięta Achillesa), nie mówiąc już o niezliczonych aluzjach mitologicznych oraz powoływaniu się
na nazwiska Platona, Epikura, Wergiliusza, Dantego, Malebranche’a, Kanta, Nietzschego, Kniaź-
nina oraz Marii Wirtemberskiej. Czego dowodzi to pomieszanie nazwisk i stylów z rozmaitych
parafii, ta umiejętność bezbolesnego godzenia ze sobą przeciwstawnych kierunków poetyckich,
niezauważalnego przechodzenia od Yeatsa do Samuela Przypkowskiego, od Bursy do Homera?
Chyba przede wszystkim tego, że Zadura, będąc [...] typowym przedstawicielem „poezji kultury”,
reprezentuje zarazem ten jej odłam, który traktuje kulturę jako spójną i nierozerwalną całość:
nieważne, że Dante to nie to samo, co Kniaźnin, ważne, że obaj byli, pisali, żyją do dziś dla nas
w swoich utworach, należą do gromady naszych antenatów477.

Zacytowaliśmy ten długi fragment, bo jest on znamienny dla zrozumienia najczę-
ściej wysuwanych wobec neoklasycyzmu zarzutów: współczesny czytelnik zaakceptuje
klasycyzm jako dramat klasycyzmu, jako cierpienie tęsknoty, nie zaś jako wiarę w jego
„automatyczną moc nobilitacyjną”, pewność, dystans, artyzm, rzemiosło, mądrość,
przekonanie o jedności kultury wreszcie. Warto też zwrócić uwagę, iż zarzuty Barań-
czaka są w gruncie rzeczy zarzutami wobec ukrytego mistrza Zadury, to jest Jarosława
Marka Rymkiewicza. Barańczak zdaje się nie rozumieć, że poeta Zadura istotnie „sły-
szy głosy” poetów, że mówią oni przez niego... i to jest klasycyzm, w wersji nie mają-
cej niczego wspólnego z formalistyczną pedanterią, za to sporo z teorią Freuda i Junga,
z tożsamością czasów według Eliota.

Debiutancki tomik Zadury zdaje się być ponowieniem drogi Iwaszkiewicza, pisa-
rza, którego Zadura ceni, którego poezje opracowywał i wydawał, któremu poświęcił
piękne epitafium. A więc odnajdujemy w Krajobrazie z amfor obszerny cykl Szkice do
sonetów, będący postparnasistowskimi wprawkami gatunkowymi, inkrustowanymi
elementami kodu kulturowego, stanowiącego uwznioślające tło, a czasem punkt odnie-
sienia dla podmiotu i jego towarzyszki. Podobnie jak u wczesnego Iwaszkiewicza, to
żywioł osobisty plus idiom konwencjonalny wyznaczają optykę tych wierszy (por.
zwłaszcza Imiona, Don Juan, Lesbos, Siódma pieczęć, Arche, Lascaux). Dobrym przy-
kładem jest wiersz tytułowy, zaczynający się strofą:

                                                
475 Tamże, s. 159–160.
476 Tamże, s. 155.
477 Tamże, s. 156.
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gdzie jesteś – Anno – w krajobrazie z amfor
twój ślad rozwieją szybkonogie wiatry
jak zapach gorzkich jałowców i tarnin
gdziekolwiek jesteś – wiatry wieją stamtąd

– w której to strofie archetypiczny obraz wnosi li tylko konwencjonalne piękno, tak
samo jak mit poetyzowanej przyrody (gorzkie jałowce i tarniny). Pointa (pointa sone-
tu!) przynosi tu tylko spotęgowanie tej metaforyzacji w hiperboli: „kochanko burzy
i matko milczenia / latarnio morska pływających poetów”.

Kolejny cykl Krajobrazu z amfor (Praesens continuum) podejmuje koronny i arcy-
trudny temat neoklasyków: czas jako wieczne teraz. Poeta nasz wykazuje tu postawę
rozdwojenia. Z jednej strony opowiada się za barokowym toposem marności (zniko-
mości) świata i człowieka, budując przejmujące obrazy:

czas jest szerszeniem wije gniazda w sadach
wplata się we włosy przenika źrenice

(Czas jest szerszeniem)

gdzie są te miasta gdzie tonie ta rzeka
i jakie morze pogrąża ją w sobie

(Praesens continuum)

jej stopę obciska pantofelek z zamszu
a na policzku lewym szara myszka śpi
na oczy spadły dwie powolne ćmy
i pisklę już nie stuka w skorupkę jej żeber

(Stypa)

Z drugiej strony spotykamy w cyklu głosy nostalgii za wiecznym klasycystycznym
(bądź chrześcijańskim) continuum:

o znajdź mi jedno miejsce nieruchome
nieporuszone oko trójkątami bólu
znajdź mi krajobraz który się nie słania

(Źródło)

Idee i obrazy to cykl oktostychów, gatunku często podejmowanego przez Zadurę
(być może „wzorem” Iwaszkiewicza), ale też poddanego modyfikacji zgodnie z du-
chem klasycyzmu redukcyjnego: wiersze pisane są bez użycia interpunkcji i wielkich
liter, rymy nie zawsze są dokładne bądź w ogóle zanikają. Pojawiający się tu kod kul-
turowy ma podobną do tej z sonetów funkcję inkrustacyjno-kontekstową, ale czasem
służy do budowania ciekawych fraz o charakterze aforystycznym. A więc poetyckiej
podróży poprzez tytułowe obrazy towarzyszą zwięzłe (i przeważnie powierzchowne)
odwołania do parnasistowskiej antytezy „wczoraj – dziś” czy jej wariantu „południe –
północ”:

wśród rozprażonych metropolii
los nasz podobny losowi Odysa

(Itaka)

miasto poza mną – płynę do Bizancjum
smugą autostrad w dusznej woni spalin
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tędy szli wszyscy którzy na wygnaniu
szukali prawdy i nie powracali

(Bizancjum)

gwiazda ma świeci nad morzem śródziemnym

w słońcu południa w brzęczeniu owadów
śmiech twój wysoki i blask twego ciała

w śniegach północy (biało zakwitałaś)
w liniach mych dłoni wiśnie twoich sadów

(Legenda)

(Podobne elementy odnajdziemy w Lesie manichejskim, Echu, Ultima Thule, Babilo-
nie, Qui tacent, La Comedia.)

Zwraca uwagę w debiutanckim tomie pierwszy głos poety w kwestii wyboru ars
poetica. Nosi on znamiona rezygnacji, a może i autoironii, która mogłaby być odpo-
wiedzią na zarzuty Barańczaka: „gramy bez słowa w starych dekoracjach / z ciemno-
ścią w sercu z drwiną pod językiem” (Ars poetica). Poeta przyznaje się tu, jak widać,
do strategii gry, bo cóż lepszego pozostało w „labiryncie miasta”, w „czułym lesie
anten”? Patetycznym dopowiedzeniem do Ars poetica jest kończąca cykl Coda,
w której idealizacja przeszłości przyjmuje wymiar bolesnego retorycznego pytania:

Szczęśliwi czasu przeszłego poeci
przez usta których mówili bogowie

czy ponad ziemię choć na metr uleci
pieśń nasza w głuchym zagubiona Słowie?

(Coda)

O ile zamykający tom W krajobrazie z amfor cykl Fêtes galantes zawiera znów
oktostychy, kontynuujące w zasadzie tematykę czasu i śmierci zawartą w Ideach i ob-
razach, o tyle części IV i V pokazują Zadurę całkiem innego, skutecznie zmagającego
się z długim nizanym zdaniem, oddającego się stylizacji poematów opisowych, roz-
miłowanego w oryginalnej erudycji. Do głosu dochodzi żywioł idiomu konwencjonal-
nego, łączący naszego poetę z koncepcjami Rymkiewicza (Elegia na park Puławski,
Elegia na różę, Bliźnięta).

Za najważniejszy utwór całego tomu (i jeden z kluczowych dla neoklasycyzmu Za-
dury) uznać chyba jednak należy Ostendę (poemat pomyślany jako sześć sonetów in
memoriam Samuela Przypkowskiego), stanowiącą naśladowanie stylu barokowej poezji
bohaterskiej, a zarazem ożywianie życia i twórczości poety-arianina478, którego dorob-
ku fragmenty (w tym wersy utworu Ostenda właśnie) Zadura wplata jako cudze słowo
w swój utwór opiewający protestanckich bohaterów miasta obleganego przez Hiszpa-
nów. Celem utworu Zadury jest jednak – jak się można było domyślać – pokazanie
miasta-mitu jako wielkiej metafory fatalizmu losu i zaślubienia nicości poprzez świa-

                                                
478 Samuel Przypkowski (1592–1670), arianin, absolwent Akademii Rakowskiej, przebywał m.in. lat

kilka w Niderlandach (w Lejdzie, 1616–1619), gdzie zapewne zapoznał się z historią i mitem bohaterskich
walk mieszkańców Lejdy i Ostendy przeciw najeźdźcom Hiszpanom, czerpiąc stąd pomysł utworu. Osten-
da Przypkowskiego w przekładzie Zbigniewa Morsztyna znalazła się w antologii Poeci polskiego baroku,
opr. J. Sokołowska i K. Żukowska, Warszawa 1965.
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domość historii (jak miało to miejsce np. u Kawafisa). Dlatego gdy Zadura wplata
w drastyczne sceny zagłady zdania:

Tyleż jest i Ostendy ile w zgliszczach bywa
I w nas co jeszcze żywi a już oglądamy
Miasto przez oczy tamtych i w nicość zdążamy

nie mamy pewności, czy mówią to w czasie historycznym – poprzez wyobraźnię po-
etów (Przypkowskiego i Zadury) – ocaleli obrońcy miasta, czy to poeta Zadura mówi
o sobie i swoich współczesnych, zanurzonych wraz z mieszkańcami Ostendy w tym
samym ciągu historii, czekających na jakieś swoje Ostendy. O tym, iż idzie o to drugie,
zdaje się przekonywać pointa utworu:

Jeszcze horyzont pusty czas uprawiać ogród
Jeszcze nie czas Ostendy jeszcze czas na powrót.

O ile podróż śródziemnomorska jest jednym z częściej przywoływanych przez kla-
sycyzm archetypów, o tyle tom Zadury Podróż morska nazwać można błądzeniem po
bezmiernych oceanach stylizacji. Mnogość gatunków poetyckich, jakie tu uprawia,
zmienność nawiązań, głównie o charakterze metatekstowym, bo będących badaniem
własnych możliwości poety w starciu z coraz to inną konwencją, nie idzie w parze
z jakimś czytelnym przesłaniem, nie służy też konstrukcji podmiotu, chcącego dać
czytelnikowi jakąś spójną próbę egzegezy historii, kultury czy egzystencji. Podziwia-
my biegłość naśladowania dykcji romantycznej poezji, zachwycamy się epigramatami
jakby wyjętymi z Antologii palatyńskiej, śledzimy, jak rozmaicie budować można pej-
zaż, ale i... jak z premedytacją operować banałem. Zwykle to wyobraźnia stawała się
dla poetów nieopanowanym żywiołem (nieopanowanym przeważnie z ich woli!). Tutaj
takim żywiołem jest erudycja ponowień pod piórem twórcy, który odzwierciedla Ba-
rańczakowski termin homo omnipotens... Naszym zdaniem najważniejszym z punktu
widzenia oceny neoklasycyzmu jako egzegezy kultury i nośnika wartości utworem
tomu wydaje się być pisany nieregularnym wierszem i dyskursywnym językiem
współczesnej poezji tekst Co wynika z mapy, w którym tajemniczy urok mitu porwanej
przez byka dziewczyny (Europy) zostaje skonfrontowany z innym (współczesnym
i poważnym) emblematem kontynentu, jakim jest mapa. Demitologizacja ta – z pozoru
dotykająca li tylko estetyki – jest pytaniem o losy humanizmu w XX wieku:

[...] Kartografa nie interesuje
Krew i cypryjskie łąki Wszystkie morza
Mają podobną barwę Niebo pominięto

Trzeci tom Zadury – Pożegnanie Ostendy – można by uznać za przejaw okresu eks-
perymentowania z dystychem i oktawą, a także kontynuacji gatunku oktostychu
(Z oktostychów zimowych). Tom ten jest przełomowy jako pierwszy zwrot ku „natural-
ności”, otwartości na temat współczesny oraz niepoetycki, obłaskawianie „idiomu
konwersacyjnego”. To w Oktostychach zimowych napisze poeta:

Polska pociągów osobowych
Od Hrubieszowa aż do Ełku

Stłoczona w Warsie piwo pije
Nie gardząc kurwą – mocną męską
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I tak zrealizuje się pożegnanie Ostendy, czyli mówiąc w uproszczeniu: klasycyzmu.
To jemu poświęcony jest tytułowy poemat, zachowujący jeszcze pozory formalnej
stylizacji, ale pulsujący już nową „metafizyką, która się ukonkretnia”, to jest na przy-
kład wdzierającym się hukiem wysadzanego właśnie na Wiśle lodu i dzwonieniem
baniek na mleko. W poemacie, który prezentuje już tak typową dla późniejszego Zadu-
ry poetykę prozaizmu, potocznego dialogu, elipsy, świadomego banału, quasi-
-dziennika, owej, jak mówi Zadura, „nowej składni lub milczenia”, dokonuje się akt
żegnania klasycyzmu, który wcześniej okazał się potrzebnym, ważnym, ale teraz, już
niewystarczającym narzędziem:

Neoklasycyzm – mówi nagle K. – był epizodem
Lekcją ważną i dobrą Choć był epizodem
Nie można dłużej bawić się w literaturę

trzeba było ją przejść Był szkołą
Rygoru i dyscypliny Pewnej że tak powiem
Odpowiedzialności intelektu Uczył rzetelności

A jednak tom Małe muzea przynosi dwie ciekawe realizacje nawiązujące do twór-
czości Kawafisa. To Plantacja, będąca próbą szukania śladów antycznej historii we
współczesnej Italii, oraz „portret”-monolog aleksandryjskiego poety (Do czytającej
Kawafisa). Pewną zagadką pozostaje tytułowy utwór tomu: Małe muzea. To postawan-
gardowy w formie, pisany strofoidami, wierszem czwartosystemowym poemat narra-
cyjny, będący, jak można sądzić, poetyckim zapisem doświadczeń poety z jego pracy
etatowej w muzealnictwie właśnie. Utwór charakteryzujący się też satyryczno-
-dygresyjnym zacięciem, zawiera fragmenty stylizowane na język informacji prasowej,
reportaż, styl urzędowy. Czy stanowi on jakiś ideowy głos w sprawie klasycyzmu lub
spójni kulturowej? Wydaje się479, że poemat jest przede wszystkim upominaniem się
o tożsamość kultury europejskiej, nieoddzielanie wielkiej spuścizny od dorobku ofi-
cjalnie drugorzędnego, ale często wyzwalającego znacznie więcej emocji, ważnego
w wymiarze dydaktycznym, patriotycznym, lokalnym; nie wolno zawsze ulegać aka-
demickim hierarchiom, zabijającym autentyczny sens sztuki i życia (ten imperatyw
symbolizują małe muzea):

                                                
479 Nie mając na to wyraźnego potwierdzenia, zastanawiamy się, czy celem poematu nie była jednak

aluzja polityczna do sytuacji Polski i systemu pojałtańskiego. Wystarczy zastanowić się głębiej nad począt-
kowymi wersami: „Małe muzea są jak małe kraje / są a przecież mogłoby ich nie być” i czytać dalej, mając
to porównanie wciąż w pamięci, aż trafimy np. na fragment:

Muzea dzielą się na
duże i małe muzea
małe muzea podlegają
dużym muzeom
Małe muzea dzielą się na
małe muzea z przeszłością
i małe muzea z przyszłością
W lepszej sytuacji
wbrew pozorom
znajdują się te drugie
Niekiedy małe muzea z przyszłością
stają się muzeami z przeszłością
a bez przyszłości [...].
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Lecz może może trzeba
tak samo dociekać kiedy
powstały nasze obrazy
bez których ludzkość nie byłaby
biedniejsza Dochodzić daty
zrobienia garnka jakich
co tydzień setki sprzedają
na jarmarkach

Tom Małe muzea przynosi też kolejny manifest odejścia od neoklasycyzmu, długi
narracyjny poemat pod prowokacyjnym tytułem Sztuka poetycka, optujący za naturali-
zmem, turpizmem, ekspresjonizmem, kubizmem, będący ironiczną apologią poezji jako
„patrzenia rzeczywistości na ręce”, a poety jako „celującego ucznia rzeczywistości”.

Wydany w 1983 roku tom Zejście na ląd otwiera epitafium dla zmarłego w 1980
Jarosława Iwaszkiewicza – List do J.I. Nie jest to jednak hołd dla polskiego neoklasy-
ka. Wiersz zbudowany został na krążącej anegdocie, mówiącej, iż Iwaszkiewicz (przez
część środowiska oskarżany o serwilizm wobec władz PRL i towarzysza Gierka) kazał
się pochować w mundurze górnika... W tymże tomie otrzymujemy kolejną obszerną
dawkę oktostychów, ale inkrustowanych przede wszystkim aktualnościami z gazet, zaś
mniej kulturowym kodem. Efektowny nawrót klasycyzmu stanowi natomiast cykl Ka-
lendarz, będący zbiorem apokryficznych listów osobistości rzymskich, znakomitym
dynamicznym przykładem psychologicznych portretów, w zamiarze ukazującym nie-
zmienność ludzkich uczuć, powtarzalność szczęścia i dramatów.

Klasycyzm powraca też w Prywatnych zdjęciach, czyli tzw. tomiku węgierskim,
gdzie znajdujemy wiersz pod takim właśnie tytułem (Klasycyzm) jako część pierwszą
cyklu Krok Sitonena. Utwór jest polemicznym nawiązaniem do słynnego programowe-
go tekstu Rymkiewicza Czym jest klasycyzm. Poezja Zadury już nie słucha zgrzytu
planet, nie budzi zmarłych, nie karmi ich z ręki, jak ma to miejsce u Rymkiewicza.
Zmarły tenor śpiewa – na adapterowej płycie – arię zmarłego kompozytora, poeta ma
już „własnych zmarłych”, w pewnej cenie jest wciąż jeszcze klasyczny repertuar
i książki („wciąż te same numery”), ale most został zerwany, już nie ma tamtej metafo-
ry, zmarli się nie obudzą, nie powrócą, to tylko my staniemy się kiedyś nimi:

[...] Tymczasem żyj i daj
żyć innym Umyj zęby zanim zaczniesz umierać

Za jeszcze jeden wielki powrót do klasycyzmu, mimo zmiany poetyki i tematyki,
można uznać w dorobku Zadury słynny poemat o stanie wojennym Cisza, z racji po-
dwójnego ironicznego nawiązania stylistyczno-gatunkowego: do dydaktycznych po-
ematów XVIII wieku oraz do Traktatu moralnego Miłosza (taka sama oktawa, dzie-
więciozgłoskowiec, rymy, próba skłonienia rodaków do rachunku sumienia w mo-
mencie przełomowym).

Począwszy od 1990 roku, kiedy ukazał się tom Prześwietlone zdjęcia, Zadura staje
się bohaterem pokolenia młodszego o lat 20. Kolejno publikuje poemat Cisza (1994)
i tom Kaszel w lipcu (2000). Zaczyna mówić głosem postmodernizmu, ale i asymiluje
oraz twórczo przetwarza lata dokonań Nowej Fali. Rośnie jego swoisty kult wśród
rówieśników Marcina Świetlickiego.

Apolegeta Zadury w pokoleniu ’60 – Karol Maliszewski, pisze:
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To ciekawa przemiana, ciekawe – po trosze etyczne, po trosze estetyczne (jedno w drugim)
po prostu ludzkie przejście. Niezwykła wolta. Być może jedna z najbardziej intrygujących wolt,
jakie dokonały się w polskiej poezji po wojnie. Trywialnie: od manieryzmu do o’haryzmu, od
neoklasycyzmu do ashberyzmu. Prawdziwiej: w głąb siebie, w poszukiwaniu jeszcze innych
środków wyrażenia zadziwienia światem480.

Rzecz znamienna: Barańczak rozpoznawał poezję Zadury poprzez triadę: Wznio-
słość, Ozdobność, Harmonia. Teraz Maliszewski wymienia: Naturalność, Bliskość,
Otwartość.

Nasuwa się pytanie: Jak możliwa była ta zmiana postparnasistowskiego neoklasy-
cysty, erudyty, w banalistę szukającego poezji w śmietniku kultury masowej i na ła-
mach kolorowych pism? Cóż, acz nie chcemy tego, przypomina się diagnoza Barań-
czaka sprzed czterdziestu lat. To casus króla Midasa. Łatwość pisania. Wiara w moc
słowa. Przekleństwo mimikry. Kulturową Ostendę zastępuje mass medialny „kopiec
kreta”. Kunsztowne sonety – zabawa sylabami à la Robert Tekieli:

POSTKARTREZJANIZM

Coito ergo sum

HAR(L)EM

same czarne481

Czy jednak te wiersze nie są ostatnim echem tego dawniejszego oktostychu, z pozo-
ru reprezentującego zgoła inną poetykę?

KOLCHIDA

wiatr który niegdyś argonautów sławnych
niósł – statki nasze niesie do Kolchidy

przez Alpy śnieżne w szumie nieustannym
aluminiowych samolotu skrzydeł

po słowa dawne czy po pieśni stare –
spadamy nagle jak gwiezdne bolidy

czyż więc ocalić łatwiej małą wiarę?
kości bieleją wśród piasków Kolchidy

Przy całej biegunowości tematów i poetyk, czy nie ten sam jest ukryty mechanizm?
Dać się porwać „ożywczemu strumieniowi” kontekstów i obrazów, modzie, która nie-
sie harmonię; nie wnikać zbyt głęboko, czy to będzie klasyczna biblioteka, czy super-
market... Mozaikowość, obrazkowość (nie: obrazowość), impresyjność – to cechy liry-
ki Zadury, których wcale nie chcemy deprecjonować. Jego neoklasycyzm miał już
u swego zarania – gdy nikomu w Polsce nie śniło się o McLuhanie – znamię, które

                                                
480 K. Maliszewski, Co to znaczy dzisiaj być pisarzem polskim, w: tegoż, Nasi klasycyści, nasi barba-

rzyńcy, dz.cyt., s. 16.
481 Por. np. Roberta Tekieli:
„***
sen
s”
Intertekstualne odniesienia tego typu eksperymentów stanowi szczególnie twórczość E.E. Cummingsa.
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stało się wizytówką przełomu wieków i literackiego postmodernizmu: grę, ale z przy-
mrużeniem oka; pretekstowość, zwięzłość, ikoniczność (czasem wręcz „komikso-
wość”) miast typowej dla neoklasycyzmu ciężkiej retoryki czy jej kontynuatorki:
quasi-eseistycznej dyskursywności. Barańczak miał generalnie rację. Ale nie wiedział,
jak dalekie będą konsekwencje tego, co spostrzegł i co Zadurze zarzucił.

31. CZY SPŁONĄ OGRODY? (NEOKLASYCYZM WITOLDA MAJA)

Raczej skromna objętościowo twórczość Witolda Maja482 stanowi jeden z przykładów
najbardziej konsekwentnego sięgania po doktrynę klasycyzmu i przemyślanego, jedno-
rodnego jej wykorzystania w budowie utworów, cykli, tomów.

Neoklasycyzm Maja prezentuje przede wszystkim poezję ponowienia („repetycji
świadomej”), ostentacyjnego formalnego nawiązywania do tradycji, i to nie jedynie
i nie przede wszystkim antycznej, renesansowej czy XVII-wiecznej, ale też do dokonań
baroku i angielskiej poezji metafizycznej, które stają się tworzywem do budowy
„idiomu konwencjonalnego”, skarbnicą archetypów (por. rozdziały o Sicie, Rymkiewi-
czu i Zadurze), adresatem dialogu.

Ten typ neoklasycyzmu wywoływał chyba najwięcej kontrowersji, jako szczególnie
dogmatyczny (ale bardziej na płaszczyźnie formy, niż w wymiarze ideowym). Niepo-
koi (dziwi) w nim ostentatycyjne stylizatorstwo, konwencjonalno-abstrakcyjne słow-
nictwo, zastąpienie podmiotu poprzez swoiste „medium”, przepuszczające do współ-
czesności potok pokrytych bibliotecznym kurzem metafor i archaizmów. Waśkiewicz
nazywa poetycką praktykę Maja i Zadury imitacjonizmem oraz szkołą neoklasyczną.
Ale tak w wypadku Zadury, jak i bardziej nawet skłaniającego się ku ponowieniom
Maja, jest to określenie chyba zbyt upraszczające problem.

Debiutancki zbiorek Maja – Smutek nad ogrodami. Oktostychy i inne wiersze, uka-
zał się w roku 1968, a więc w osiem lat po Człowieku z głową jastrzębia Rymkiewicza,
a w rok po jego manifeście Czym jest klasycyzm. Rzecz znamienna, iż w tym samym
roku co Smutek nad ogrodami Maja ukazał się też tom Myśli różne o ogrodach. Dzieje
jednego toposu Rymkiewicza i książki te układają się w szczególnie wymowny inter-
tekstualny szereg.

Niestety, dwa jedyne i ważne tomiki Maja „zaginęły” między pokoleniami. Autor
nie został zaliczony do pokolenia „Współczesności” (w chwili jej wystąpienia miał lat
16); nie zmieścił się też w Orientacji (podobnie jak Zadura), choć bywa wymieniany
przez Waśkiewicza, niejako na marginesie formulizmu. W 1970 roku ukazał się drugi
i ostatni tom Maja. Co oznacza to zamilknięcie? Czy nie jest ono symbolem wyczerpa-
nia się pewnej drogi, która przez przeciwników neoklasycyzmu postrzegana była i jest
jako ślepy zaułek?

Przyglądając się Smutkowi nad ogrodami zwracamy uwagę na rzadko spotykaną
u debiutantów jednorodność stylistyczną i przemyślaną kompozycję (paradoksalnie

                                                
482 Urodzony w 1940 roku w Warszawie, debiutował w 1960 roku na łamach „Współczesności”. Stu-

diował filozofię na UW. Wydał zbiory wierszy: Smutek nad ogrodami. Oktostychy i inne wiersze (1968),
Spór o milczenie (1970).



488

może to być i zarzutem, jako chłodna „sztuczność”, parnasistowski akademizm). Tom
otwiera cykl siedmiu oktostychów i jednego epigramatu, pisanych – jak dowiadujemy
się z ostatniego utworu – „do przyjaciela”, ukrytego pod inicjałami H.B. (Henryka
Baranowskiego). Wszystkie utwory są w gruncie rzeczy wariacjami na temat jednego
toposu: Et in Arcadia ego. Śmierć jest w ogrodzie, już kwitnienie nosi w sobie cień
rozkładu, kolebka jest trumną. To także podstawowa tematyka poezji barokowej. Już
w tytułowym Smutku nad ogrodami znajdujemy obrazy, które w kolejnych utworach
podlegają wariantowemu rozwijaniu, a kojarzą się z obrazami „świata hołdującego
marności” z „niegłaskanych” wierszy Daniela Naborowskiego:

Gdy śmierć nawiedza zielone ogrody
W ogrodach kwitną już późne jabłonie

(Smutek)
Tak wszystko płynie przepływa koło mnie

(Teoria widzenia)
Bardziej szczęśliwi przeto gdy samotni
Pomiędzy wiatrem niejako a trzciną

(W ogrodzie moim)
Mimo to ziemia... czy nie wszystko jedno?
I tak mi nocy niewiele zostało –

(Spór o milczenie)
W odbicie niebios zapatrzony czyste
Jak wierzba drżę znów najdrobniejszym listkiem

(Wierzba)

Jądrem tego małego cyklu jest chyba jednak Ars poetica, w której temat marności
i przemijania splata się z parnasistowskim obrazem „pięknych ruin”, a oba symbolizują
płonność nadziei pokładanych w nieśmiertelnej sztuce:

Więc mniejsza o to w jakiej była sukni
Jeśli na złomie stanęła kolumny
I to nieważne Demeter czy Kore.

Oktostychy (cztery) zamykają też cały tom, stanowiąc kontynuację tej samej tema-
tyki i stylistyki, tyle że teraz marności i nicości przeciwstawiana jest harmonia chrze-
ścijańska, więc nadzieja pokładana w Bogu:

Jedna jest droga która ma swój koniec
Na wszystkich innych po drodze giniemy
Dnie wstają chore... nadciągają deszcze
Błogosław – Panie – cmentarzom tej ziemi

(Homo viator)

Środkowa część pierwszego tomu Maja to cykl sonetów pod wymownym tytułem:
Z medytacji o baroku siedem sonetów przypisanych Bohdanowi Zadurze. Tytułowe
„medytacje” stanowią tu raczej lekko archaizujący synonim „stylizacji” i „ponowień”,
jako że cały cykl stanowi wirtuozersko, trzeba przyznać, przeprowadzone naśladowa-
nie kunsztowności barokowych konceptów, wszechobecności hiperboli, kontrastu,
nawarstwiania (piętrzenia) przykładów, prowadzących do pointy, będącej najczęściej
definicją harmonii sprzeczności życia i śmierci, piękna i rozkładu, np.:
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Po czarnej wodzie białe pływają łabędzie
Śmierć z bielą czerń z życiem białe z czarnym przędzie

(Sonet V)

Spojrzyj na te piękności jakie świat posiada
Kiedy w słońcu swe cienie południe rozkłada

(Sonet IV)

Podziw (ale chyba i pytanie: po co?) budzi determinacja, z jaką nasz poeta wciela
się w barokowego mistrza, z jaką lekkością ponawia wzory. Zacytujmy w całości Sonet
II, który umieszczony w antologii barokowej poezji trudny byłby do odróżnienia od
oryginałów (chyba poprzez celowy brak interpunkcji i niefortunne użycie jednego
nowszego słowa: bandaż!), od prawdziwych utworów Jana Andrzeja Morsztyna:

Na nic perła i bursztyn i bezkresne morze
Na nic gwiazdy północne i polarne zorze
Na nic światła na masztach żeglarzy samotnych
Na nic krew co jak w bandaż w piach wsiąka wilgotny
Na nic róża skrwawiona na nic róży wonie
Na nic pszczoła co w deszczach jesiennych utonie
Na nic ciernie i głogi słowiki w ogrodzie
Na nic wino ustałe w białych pleśni chłodzie
Na nic otchłań jak tęczy mieniące się pawie
Na nic krzyk pośród nocy na nic i wołanie
Na nic listy na wyspę i lotny posłaniec

Na cóż tedy zbłąkanych wiedziesz do przystani
I nic nie dawszy – Śmierci – wszystko bierzesz za nic?

W sonetach VI i VII trafiamy na inne jeszcze piętro nawiązania, a mianowicie do
Burnt Norton Eliota. Czytamy więc u Maja: „W czasie i czas przepada powstaje i gi-
nie” (VI)483.

Jest pewnym zaskoczeniem, że wydany w 1970 roku drugi, znacznie obszerniejszy
tom Maja – Spór o milczenie, nie stanowi już takiego monolitu jak debiut. Przynosi na
początku powtórzenie Medytacyj o baroku... Następnie kontynuowany jest obszernie
gatunek oktostychu (Oktostychy i inne wiersze na ten sam temat), ale natrafiamy tym
razem – wbrew tytułowi cyklu – na wielki rozrzut tematyczny i jakościowy. Przewa-
żają impresyjno-refleksyjne wiersze o miłości i przemijaniu, osadzone w konwencjo-
nalno-banalnym pejzażu („Błękitne chabry ślepną kiedy zboże / Wokół nas kwitnie
przed południem wiatru” [Wakacje]). To już nie archetypiczny ogród, ale i nie reali-
stycznie odmalowana przyroda. Jest to chyba dobry przykład na postawę, którą Barań-
czak nazwał homo fugiens – człowiek uciekający484. Uciekający od odrębności, indy-
widualności, czytelnej tematyki nawet – w sentymentalizm, anonimowość, bezczas,
mało mówiące aluzje kulturowe (u Maja to także np. grupa niejasnych odwołań do Don
Juana). Wyjątkiem jest w tym cyklu znaczący utwór Et in Arcadia ego, nawiązujący do
konsekwentnej tematyki pierwszego tomu, a będący subtelną demitologizacją przesła-
nia słynnego obrazu Poussina. Podmiot wiersza, podobnie jak arkadyjscy pasterze na

                                                
483 U Eliota: „Czas obecny i czas przeszły / Są może obydwa obecne w czasie przyszłym, / A czas przy-

szły zawarty jest w czasie przeszłym” (Burnt Norton, przeł. A. Piotrowski).
484 S. Barańczak, Nieufni i zadufani, dz.cyt.
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obrazie klasycysty, spotyka się ze znakiem śmierci, ale nie popada jak tamci w prze-
strach, wybiera wiarę w mit, na dowód od razu też ubiera poetycko śmierć w eufemi-
styczną peryfrazę:

Wapienną muszlę otwartego czoła

Bluszcze spowiną... czoła nie pochylę –
Nieporuszona niechaj krąży pszczoła.

(Et in Arcadia ego)

Cykl Przesłania zawiera naśladowania poezji metafizycznej, tak jej ogólnej tema-
tyki, jak i konkretnych pisarzy czy utworów (Legenda otchłani, Lament, Przesłanie
Johna Donne’a, Ars amandi [Przesłanie Richarda Crashawa]), ale mamy też inne
pojedyncze nawiązania: do Mickiewicza, Szekspira, ponadto dwa tłumaczenia sonetów
Jeana de Sponde (poety renesansu).

Jednymi z najważniejszych utworów Maja są (zawarte w tymże drugim tomiku)
Oktostychy pisane do słów Paula Verlaine’a: „Je suis l’Empire a la fin de la decaden-
ce”. Słynny utwór Verlaine’a, uważany często za manifest dekadentyzmu, ma tu tylko
charakter pretekstowy. Zdanie:

Jam Cesarstwo u schyłku wielkiego konania,
Które patrząc, jak idą Barbarzyńce białe,
Układa akrostychy wytworne, niedbałe,
Stylem złotym, gdzie niemoc sennych słońc się słania.

służyło francuskiemu poecie jako porównanie do udramatyzowania sytuacji podmiotu
wiersza. Maj wykorzystuje ten obraz na kilka sposobów – jako metaforę: katastroficz-
nej wizji historii, wspólnoty zmarłych, a wreszcie stanu cywilizacji europejskiej. Więk-
szość obrazów ma charakter symboliczny, profetyczny, niejasny. Ale czytelności na-
daje im ostateczne odwołanie do archetypów, zwłaszcza do ogrodu, znaczącego tu
tradycję śródziemnomorską. Jesteśmy więc świadkami dramatu nadziei na „powrót
umarłych”, którzy mogliby przynieść odrodzenia światu, zagrożonemu przez „barba-
rzyństwo”:

Zmarli powrócą... i przejdą jak we śnie
Nad studnią staną zawalonych schodów

Sień miną... w sieni zetrą suche pleśnie
I znów otworzą okna do ogrodu

(IV)

Ale ci sami umarli mają, niestety, ze współczesnymi nierozliczone rachunki (aluzja
do wojen, upadku wartości, zdradzonej tradycji), więc „nienawiść zmarłych przenika”
i podrywa do skoku „barbarzyńcę”... Ostatni utwór cyklu (Piosenka) przynosi odwoła-
nie do mitu Troi, wykorzystanego tu do katastroficznej interpretacji kondycji cywiliza-
cji zachodniej:

Tak się dopełnia przeznaczenie
Kasandry lasów i ogrodów

Kasandra milczy nad czym płakać
Jak Troja płonie zmierzch zachodu.
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Jak widać, Maj nie ogranicza się – wbrew stereotypom ocen – do imitacji, potrafi
zabierać także głos w sprawie klasycyzmu idei i „posagu Europy”, swój dialog ze
zmarłymi ukazuje w wymiarze dramatycznym, wieloaspektowym.

Drugi tom Maja zamyka cykl In memoriam, stanowiący ciekawe, i to podwójne,
nawiązanie. Niewątpliwie jest ponowieniem gatunku hellenistycznego epigramatu:
nasz poeta konstruuje bogatą, polifoniczną i apokryficzną antologię nagrobnych na-
pisów (głosów zmarłych), pokazujących całą gamę ludzkich losów (zwłaszcza ich
„marności” i zdziwienia śmiercią) oraz szeroki wachlarz możliwości ich retoryczno-
-stylistycznego upamiętniania w kamieniu i wierszu. To poetyckie przekraczanie
świata żywych i zmarłych musi budzić też skojarzenia intertekstualne ze słynnym
tomem E.L. Mastersa Umarli ze Spoon River, być może jest nawet świadomym na-
wiązaniem do dzieła, nazywanego poetycką „Komedią ludzką”.

Ostatni nagrobek cyklu, a zarazem ostatni wiersz tomu, zarezerwowany został dla
samego poety i traktowany może być jako Majowskie anty-Exegi monumentum, peł-
ne goryczy i racjonalnego spojrzenia na przyszłość poezji, na zmierzch klasycyzmu
także:

Byłem poetą
żyłem w czasach
kiedy słowa zupełnie
straciły na
wartości
umarłem mogę powiedzieć
w przededniu
inflacji.

(LX)

32. MÓJ KUMPEL – KLASYCYZM (STANISŁAW ZAJĄCZEK)

Stanisław Zajączek485 należy do legitymujących się skromnym objętościowo dorob-
kiem poetyckim, ale zarazem najważniejszych przedstawicieli Nowych Roczników.
Notabene, jego przynależność do tej generacji bierze się z racji spóźnionego debiutu
i charakteru twórczości – wiekowo autor pasuje raczej do Nowej Fali bądź nawet
Orientacji486.

                                                
485 Urodzony w 1945 roku, dr medycyny (anestezjolog, genetyk), pracownik naukowy Pomorskiej

Akademii Medycznej. Studiował też filologię polską na UW. Przedstawiciel pokolenia Nowych Roczników
(Nowej Prywatności). Debiutował na łamach „Spojrzeń”. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych utworzył w Szczecinie grupę pod nazwą „Tu i teraz”, która wydawała „gazetę mówioną”. Opubli-
kował tomy wierszy: Ja i mój kumpel Meegeren (1975), Ziarno piasku (1978), a także utwór dla dzieci Oko
jeziora (1987).

486 O Zajączku pisali m.in.: W. Iwańczuk, Pięknych rzeczy mamy dość..., „Tygodnik Kulturalny” 1976,
nr 23; A. Sidorski, Odmowa bycia sobą, „Poezja” 1976, nr 4; I. Smolka, Repetycje z poetów, „Twórczość”
1976, nr 7; A.K. Waśkiewicz, Tradycja i talent indywidualisty, „Życie Literackie” 1978, nr 48; B. Dopart,
Wahanie klasycysty, „Poezja” 1976, nr 4.
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Nieprzypadkowo najobszerniejsza recenzja, a właściwie szkic o twórczości Zającz-
ka wyszedł spod pióra Andrzeja Sidorskiego, autora głośnego w połowie lat siedem-
dziesiątych eseju Dorastający i kuglarze, czyli młoda poezja polska w jej pierwszym
i drugim okresie heroicznym, poświęconego naukowej wiwisekcji i krytyce Nowej
Fali. Sidorski w tekście o Zajączku broni generalnie klasycyzmu jako „nastawienia
autonomiczno-literackiego” w opozycji do „autentystyczno-literackiego”. Zdaje się
zgadzać z naszym poetą, że mit jako kod może więcej przekazać, niż liryka bezpośred-
nia oparta na autentyzmie psychologicznym i bezpośredniej ekspresji. Krytyk zwie też
klasycyzm Zajączka „humanizmem abstrakcyjnym” i pisze: „Może to paradoks, ale
równie paradoksalnie zarzucany humanizm abstrakcyjny przy bliższych oględzinach
okazuje się jednak nieco konkretniejszy, deklarowany zaś humanizm konkretny, oka-
zuje się tylko mieszczańskim indywidualizmem”487.

Iwona Smolka miała za złe Zajączkowi obfite czerpanie z mistrzów. Wśród wzorów
wymieniała twórczość Apollinaire’a, Cendrarsa, Leibniza (!), także konkretne wiersze
Szymborskiej (zapomniała jednak o Rymkiewiczu oraz Herbercie). „Budzi mój niepo-
kój łatwość – pisze Smolka – z jaką poeta zmienia swój stosunek do kreowanego
świata. Wydaje mi się, że różne poetyki prowadzą niestety do różnych sposobów my-
ślenia i przeżywania”488. To naturalna – sugeruje – konsekwencja miałkości świata
przedstawionego, jawiącego się jako rekwizytornia różnych mitów, stylów.

Z kolei Andrzej K. Waśkiewicz, autor krótkiego omówienia obu tomików Zajączka,
dostrzega w formule i kształcie poezji autora Meegerena artykułowanie powinności
etycznych literatury w naszym „tu i teraz”489. Niestety nie rozwija tej myśli.

Bardziej jeszcze przekonuje stwierdzenie innego krytyka, Bogusława Doparta, że
„Sytuacja podmiotu lirycznego w wierszach Stanisława Zajączka jest sytuacją wygna-
nia z porządku świata i form i tęsknoty za tymi wartościami”490. A zatem – dopo-
wiedzmy – udziałem Zajączka jest dramat całego współczesnego klasycyzmu, podda-
nego surowej lekcji relatywizmu i kultury masowej.

O ile Nowa Fala i Nowe Roczniki stanowiły najbliższy pokoleniowo kontekst twór-
czości Zajączka, o tyle głównym odniesieniem stylistycznym i ideowym jest tu nie-
wątpliwie twórczość Jarosława Marka Rymkiewicza i Zbigniewa Herberta.

Klasycyzm Zajączka to bowiem domena archetypu, znaku kulturowego, historycz-
nej anegdoty. Autor traktuje ten kod na swój oryginalny sposób – deformując go (to
określenie adekwatniejsze niż zwykle przez nas używana „reinterpretacja”), rozmawia
nim ze współczesnymi.

Przy czym Zajączek nie szuka tego, co Rymkiewicz nazywa „dykcją”, nie ponawia
stylów, nie powtarza form wierszowych. Posługuje się dość amorficznym wierszem po-
stawangardowym, unika przyjmowania jakichkolwiek gotowych uniwersalnych struktur
(także filozoficznych czy etycznych). Wyjątek stanowi jeden bodaj, bardzo „Rymkiewi-
czowski” wiersz: Jak wam się podoba czyli polowanie z sokołem. Jeżeli pamięć, w tym
i tradycja jako pamięć zbiorowa i intersubiektywna, przypomina rzucony kamień (por.
Nauka z Johna Donne’a...), to – zdaje się twierdzić Zajączek – ważne jest, by ten kamień
rozkruszyć między współczesne sytuacje, problemy, kompleksy, schematy językowe.

                                                
487 A. Sidorski, Odmowa bycia sobą, dz.cyt.
488 I. Smolka, Repetycje z poetów, dz.cyt.
489 A.K. Waśkiewicz, Tradycja i talent indywidualisty, dz.cyt.
490 B. Dopart, Wahanie klasycysty, dz.cyt.
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Cytaty, imiona, mity nanizane zostają na emotywną frazę wiersza postawangardowego,
z jego przerzutniami, elipsami, grą w polu semantycznym wyrazów. Historycznym i mi-
tycznym postaciom dane jest stawiać się w niekompletnym stroju czy nietypowym są-
siedztwie, gdyż tak właśnie – bardzo różnie – z kulturowymi treściami obchodzi się czas.
I wszystko może okazać się inne – „po bliższym obejrzeniu”.

Ów dość niefrasobliwy rewizjonizm wobec tradycji i klasycznego stylu (gra w sen-
sie najbardziej dosłownym!), implikując powszechną demokrację w wierszu, daje po-
zór pełnego uczestnictwa w świecie wartości, przynajmniej podmiotowi lirycznemu,
nie ograniczając przy tym jego indywidualnej wyobraźni, która właśnie subiektywnie
synchronizuje kulturowe archetypy (ich cząstki) z prozą życia „tu i teraz”. Wszystko
to, rzecz jasna, za cenę tradycyjnego ładu, harmonii, przesłania.

A więc idiomowi „ja i mój kumpel Meegeren” wychodzi na spotkanie idiom: „ja
i mój kumpel Świat” czy... „ja i mój kumpel klasycyzm”.

Owo partnerstwo i „kumpelstwo” jest zarazem zaprzeczeniem etycznego klasycy-
zmu Zbigniewa Herberta. Ironia demitologizacyjna, kolokwializacja – wszystko to
służy autorowi Napisu do przeprowadzenia prymarnych wartości przez „ognisty piec
zwątpienia”, aż po końcowy imperatyw: „Bądź wierny, Idź”. Na straży nowej trudnej
harmonii stoi u Herberta rozum oraz przywiązanie do logiki.

Poezja Zajączka to przede wszystkim gra z tymi właśnie metodami ocalającej rein-
terpretacji. Tradycja jawi się w rezultacie już nawet nie jako reportaż z mitologii i hi-
storii, ale kolaż z ich udziałem (por. Czym jest klasycyzm – kolędą, Pierwsza światowa,
Szopka, Bajka o, Szpara, Probabilistyka, Reportaż z mitologii). Dlatego pokusiłbym się
o nazwanie Zajączkowej literatury zdemistyfikowanej i demistyfikującej może nawet
klasycyzmem surrealnym (przy całej umowności tego oksymoronicznego terminu).

Przemawia za tym już choćby sposób budowy obrazów, oparty na izolowaniu
przedmiotów od otoczenia, umieszczaniu ich w niecodziennych kontekstach, zamianie
funkcji, wyolbrzymianiu elementów, unoszeniu się w powietrzu, rozszczepieniu itd.491.

Mamy więc u Zajączka Chrystusa ukrzyżowanego na szczycie głowy cukru, Juliu-
sza Cezara wypijającego małą kawę i miarkę pieprzówki, proroka Jana umierającego
na szczycie wieżowca, krucyfiksy lecące jak samoloty eskadrami (pomysł ze Strefy
Apollinaire’a powtórzony też przez Harasymowicza w Krzyżu albo małym poemacie),
głowę Apollinaire’a przelatującą nad frontem wojsk, Nike popełniającą samobójstwo
w toalecie, obutą nogę wiszącą na niebie jak gwiazda itd.

Ukoronowaniem tejże metody okazał się programowy niejako wiersz Czym jest kla-
sycyzm – kolędą, zbudowany na jednostajnym przepływie tak właśnie quasi-automa-
tycznie kontaminowanych rekwizytów:

Zakwitają psy gończe. Pewne poruszenia dają się także zauważyć
W gwiazdozbiorze Wagi, Kota, Centymetra, rzeki
Płyną uparcie do morza, ale morza
Znalazły się u źródeł rzek. Neron mówi:
Przybyło trzy w Krakowie ubyło osiem.
Jest on alumnem zbiegłym z seminarium zarabia na życie
Ukazując się na odpuście za pięć złotych

                                                
491 Na temat tych chwytów surrealnych por.: H. Dubowik, Nadrealizm w polskiej literaturze współcze-

snej, Poznań–Bydgoszcz 1971.
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[...]
Babka klozetowa okazuje się wnukiem Don Juana pod pewnym względem
Jest także Joanną d’Arc.

Moglibyśmy sobie wypisać z tomiku Ja i mój kumpel Meegeren całą listę innych
jeszcze antyklasycznych (?) prowokacji. Wstęp do partytury z pointą „Kup sobie nowe
buty” jest wzorcem antyprzesłania. Na wysokości czy Bajka o ułanach to typowy anty-
sentencjonalizm, kpina z logiki. Cały cykl Wiersze i bajki stanowi demitologizację
przypowieści. Probabilistyka jest zaś zwrócona przeciw sakralizacji w różnej postaci.
Emigrację napisano chyba po to, by uwypuklić generalną dezintegrację języka kultury.
W Ochronie człowieka oglądamy śmierć symboli. Rodeo to demitologizacja „wieczne-
go teraz”. Proza Nasz Pan Gubernator jest zaś chyba pastiszem na temat słynnej alu-
zyjnej prozy Herberta Bajka ruska.

Wśród mitów, które atakuje Zajączek, najwyraźniej na czoło wysuwa się mit boha-
terski, tyrtejski, będący tematem całego cyklu Pierwsza światowa. Jak słusznie zauwa-
żył Dopart, idzie też w tych wierszach o demistyfikowanie gatunkowego wzorca ody.
Tenże krytyk widział w pogłębianiu zainteresowania Apollinaire’em (którego twórczo-
ści jest niejako „dedykowana” Pierwsza światowa) szansę Zajączka na przyszłość.
Szansę, jak się okazało, niewykorzystaną. (Poeta odszedł od pisania wierszy.)

Ziarnko piasku, czyli drugi tomik Zajączka, pozbawione jest znacznej części owego
surrealnego piękna, znanego z Meegerena. Poeta jakby unika już erupcji form – roz-
luźnienie sensów i skojarzeń zastąpił tu i ówdzie elegijny wzorzec wierszowy.

W Ziarnku piasku stwierdzamy zamykanie się poetyki, unikanie ekstremów zarów-
no formy, jak i treści; można więc mówić o literackiej agorafobii, lęku przed otwartą
na wyobraźnię przestrzenią poetyckiego sensu.

Choć drugi tomik Zajączka jest znacznie mniejszy od poprzedniego, utrzymany zo-
staje jednak ulubiony przez autora podział na cykle. Ale bajki z drugiego tomu (Bajka
wieczorna) zaskakują w porównaniu z poprzednią książką (Wiersze i bajki) zarówno
minorową tonacją (katastrofizm?), jak i ograniczeniem metaforyzacji, swobodnych gier
w polach semantycznych. Nowe bajki Zajączka są w większości gorzkimi (choć nie
pozbawionymi bolesnego humoru) reinterpretacjami kulturowych mitów i znaków oraz
sposobów mówienia o nich. To samo da się powiedzieć i o trzecim cyklu (Ziarnko
piasku). I tu, i tam odczytujemy też podwójny sens bajkowości. Bajka to mit literacki,
który autor kompromituje (Bajka o Gilgameszu, Bajka o poecie z zapałkami, List od
Małego Księcia, Pamięci Tadeusza Borowskiego, Małgorzata przy kołowrotku, Czy zdo-
łasz unieść..., Przeprawa). Czasem wszakże „bajka” służy do zbudowania wielkiej meta-
fory (Nurek Kartezjusza, Katalog okrętów). Taką próbą ma być również cykl Betlejem,
gdzie mit został jednak ostatecznie tak rozproszony, że z trudem ewokuje jakiekolwiek
ogólniejsze treści, a o to chyba, nie o samą demitologizację, autorowi chodziło.

Najistotniejsza bodaj jest w tym tomie próba zdemaskowania „bajki” o łańcuchu
pokoleń, ciągłości czasów. Służy temu celowi spora grupka tekstów. Zajączek, niby-
-klasyk, bada program wspólnego dziedzictwa kulturowego z pozycji... naturalizmu:

Łączcie się z ziemią w proste związki mineralne
Przemieńcie się w perz przydrożny, wodę i wiatr
Bowiem jesteście równi wobec prawdy świata
I następni czekają

(Związki)
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Zajączek, atakując niejako z pozycji zawodowych (jest lekarzem), przeciwstawia
harmonii kultury fizjologię ludzkiego organizmu jako antyestetykę:

Widziałem
Krew oczekującą trocin
Otwarte serce oczekujące krwi
Otwarte usta oczekujące tlenu
Otwarte oczy oczekujące śmierci

(Widziałem...)

Kilkakrotnie powtórzone zastało słowo „otwarte”. Otwarcie – także w sensie este-
tyki – bliskie jest już rozpadowi form. Wiersz ten przywodzi na myśl filozofię poezji
wczesnego Różewicza, choć powstał z innych przesłanek.

Zatem ci, którzy szukają kulturowej tożsamości, „gonią” za transcendencją, muszą
wpierw pojąć jedyny, niepowtarzalny aksjomat: biologiczną ciągłość w czasie jako li
tylko walkę o byt, o oddech, o związki mineralne, o ziarno materii. I może tylko ten
„mit” da się ocalić?

Czy
Czujesz jego oddech za sobą, kiedy
Otwierają ci się oczy, czy
On je otwiera, kiedy ty je zamykasz, czemu
Jest kruchy jak spalona zapałka

(Czym jest klasycyzm [4])

Znamienne, iż do nieco podobnych wniosków doszedł w wydanej w tym samym
roku co Ziarnko piasku książce (Thema regium) Jarosław Marek Rymkiewicz. Choć on
nie wyrzekł się stylizacji czy swej teorii ponowień.

A zatem czym jest – i gdzie jest – według Zajączka prawdziwy współczesny klasy-
cyzm? Czy potrafi kogoś obronić przed koniecznością „kontemplacji” li tylko naturali-
stycznego obrazu żywych i umarłych ciał? Przed relatywizmem, supremacją filozofii
rozpadu? Zajączek nie jest nihilistą ani turpistą. Ale nie jest też poetą etyki czy estety-
ki, nie jest poetą transcendencji w tradycyjnym rozumieniu. To poeta rozdarcia, klasyk
tragiczny, który wątpiąc, nie ma jeszcze w rękawie gotowego rozwiązania, biletu do
nowej utopii czy antyutopii choćby. Czeka, jest otwarty i zasłuchany.

[...] Jestem jawnym agentem
Tajnego związku
Oka i ciemności
Stopy i powietrza
Gardła i ciszy

(Spisane z inwentarza)

Przejdźmy do najciekawszego mitu (mitu sztuki) podjętego przez Stanisława Za-
jączka. W jego centrum stoi tytułowy Hans van Meegeren, zmarły w 1947 roku
w więzieniu genialny malarz sześciu fałszywych (niby „cudownie odnalezionych”,
nieznanych wcześniej) obrazów Vermeera van Delft. Wszystkie fałszywe „Vermeery”
trafiły do poważnych muzeów. Sprawa nie wyszłaby zapewne nigdy na jaw! Dopiero
szczególny kaprys honoru (afera z kupnem jednego z płócien przez Goeringa) sprawił,
że Meegeren u schyłku życia sam przyznał się do fałszerstwa.

Wiersz o Meegerenie jest zatem ciekawą i pomysłową glosą do dzieł malarstwa
flamandzkiego i holenderskiego, do Vermeera, Bruegela, Snydersa... Kryje wszakże
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frapującą zagadkę. Bo jakie jest właściwie jego przesłanie i czy w ogóle takowe ist-
nieje? Czemu podmiot wraz z „Kumplem Meegerenem” ucieka brzegiem zimowego
pejzażu jak z obrazu Bruegela?

I dlaczego jest to wiersz tytułowy całego tomu? Czemu właśnie fałszerza Meegere-
na bierze sobie Zajączek za przyjaciela? Mistrza? Żaden z krytyków nie zadał chyba
wprost tych pytań. A przecież czujemy, że idzie tu o credo albo przeciwnie, największą
maskaradę poety.

Zastanówmy się. Meegerenem czy jego „kumplem” mógłby być z powodzeniem
przede wszystkim Jarosław Marek Rymkiewicz, mistrz wspaniałych ponowień, autor
teorii imitacji. Jakże pasuje zresztą do jego teorii i praktyki poetyckiej to, co napisał
Kazimierz Wyka w swej Obronie van Meegerena:

Nowy Vermeer stworzył płótna niczym nie słabsze w ich ładunku od płócien sprzed trzech
stuleci. Należy do tego wspólnego warsztatu. Jest dzisiaj zapóźnionym pogrobowcem tamtego
czasu [...]. Oryginalność to tylko własny akcent kładziony na tym, co przejęte, zasymilowane, od-
budowane w roli wzoru492.

A może zatem „kumpel Meegeren” to daleka aluzja do autora Człowieka z głową
jastrzębia i Czym jest klasycyzm? Dałoby się chyba tak powiedzieć.

Ale możliwa jest też inna, ciekawsza interpretacja.
Aby udowodnić fałszerstwo (nikt nie chciał wierzyć w tak wielką perfekcję oszu-

sta), Meegeren musiał namalować w więzieniu, pod okiem policji i ekspertów, jeszcze
jednego, siódmego „Vermeera”. Starał się bardzo, by ten siódmy obraz był jeszcze
doskonalszy od poprzednich. Ale wiedział z góry, że i tak zostanie oceniony jako nie-
udolna imitacja. Bo eksperci-sędziowie nie chcieli przyznać skruszonemu fałszerzowi,
że ich skutecznie oszukiwał przez tyle lat, że był mistrzem. By ocalić swą godność,
skazali z góry na potępienie siódmy obraz. „Rzecz van Meegerena – pisze Wyka –
w tej fazie już nie o niego się toczy, lecz o pewne granice prawdy. O wpływ naszych
intencji na te granice”493.

I tu możemy wrócić do Stanisława Zajączka. Zdaje się on wiedzieć, iż żaden klasy-
cyzm, żaden trwały etos i uniwersalny język stworzony u schyłku XX wieku nie
przyjmie się, nie zdobędzie uznania równego temu, jakie miał język dawnych klasy-
ków. Nawet perfekcyjny czy lepszy od pierwowzorów „poważny” wiersz neoklasycy-
sty – będzie odrzucony, pomówiony o kiepską imitację. Dlatego Zajączka „gra” z mi-
tami i klasycznymi ideałami ma wyglądać tak jak ucieczka – abyśmy widzieli niedo-
skonałość, mieli świadomość prowadzonej z nami gry, obcowali ze „zwodniczą kaden-
cją”, czuli przy tym żal niemożności przewyższenia wzorów, a nawet dosięgnięcia ich.

W mojej Holandii
Mgły sprzyjają ludziom,
Kiedy ścigani krzykami szlifierzy diamentów
Uciekamy brzegiem zimowego pejzażu.
Dwie małe kropki
Ja i mój kumpel Meegeren

(Ja i mój kumpel Meegeren)

                                                
492 K. Wyka, Szkice literackie i artystyczne, t. II, Kraków 1956, s. 285.
493 Tamże, s. 279.
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33. „BŁĄDZIŁEM PO PARKU” (NEOKLASYCYZM KRZYSZTOFA
KOEHLERA)

Już czwarta strona okładki zbioru poetyckiego Krzysztofa Koehlera Na krańcu długie-
go pola. I inne wiersze z lat 1988–1998494 ma nie pozostawiać wątpliwości co do neo-
klasycznych aspiracji autora: „jest jednym z najgłośniejszych poetów młodego pokole-
nia oraz czołowym przedstawicielem klasycyzmu w nowej poezji polskiej” – czytamy.

Z tym większym zainteresowaniem przyglądamy się retrospektywnej książce
Koehlera, zadając sobie pytanie: Czym jest klasycyzm tego autora i czy występuje on
w natężeniu, pozwalającym widzieć w poecie kolejnego poszukiwacza „zagubionej liry
Orfeusza”?

Owszem, zbiór Koehlera podejmuje kilka paradygmatów, układających się w pew-
ną indywidualną dominantę, którą można by nazwać „klasycyzmem rezygnacyjnym”.

I tak natrafiamy tu na z pozoru typowy klasycyzm kodu kulturowego, a więc po-
etyckie wędrówki po miejscach i mitach ważnych w europejskiej tradycji i historii;
mamy też owe neoklasyczne „widokówki”, jak: klasztor cystersów w Mogile, Kraków,
Lwów, Wilanów, Bawaria... Zaraz jednak zwraca uwagę specyficzna geografia tych
miejsc, bliższa raczej klasycyzmowi narodowemu czy topograficzno-literackim szla-
kom Napierskiego niż postparnasistowskiemu szukaniu kulturowej spójni w ruinach
antyku śródziemnomorskiego. Także ideowo poezja ta bardziej przypomina refleksyj-
no-filozoficzną lirykę o czasie (z silnie zarysowaną obecnością podmiotu) niż klasycy-
styczne stylizacje i erudycyjne nawiązania.

Mit wzniosłej estetyki i obiektywnego piękna ma tu raczej charakter ogólny, pre-
tekstowy jako metafora przemijania właśnie, sygnał li tylko potrzeby poszukiwania
jakiejś (egzystencjalnej, biologicznej, metafizycznej?) jedni. Tak chyba trzeba rozu-
mieć znamienne przesłania Elegii:

Nam nie przystoi z żalu wznosić
Świątyń, w których ważą się święte proporcje
Słodka jest mokra ziemia.
Szybki, zdyszany oddech.

(Elegia)

bądź zakończenie Owidiusza:

Szyk elegancki rozbija się w skowyt.
Coraz trudniej troszczyć się o wygląd ciała.
Brud i zapomnienie rzeźbią obce krajobrazy
Przepaść wstrętu bez słonecznej miary.

(Owidiusz. Ostatnie lata)

Ważnym ideowo i estetycznie motywem w lirycznym dorobku Koehlera są więc,
podobnie jak np. u Eliota, groźne miasto współczesne oraz nieskażone estetyką (i jej
„miarą”) uniwersum Natury – to one stanowią przeciwwagi mitu i tradycji. Właśnie

                                                
494 Krzysztof Koehler, urodzony w 1963 roku, historyk literatury na UJ, wydał tomy poetyckie: Wiersze

(1990), Nieudana pielgrzymka (1993), Partyzant prawdy (1996), Na krańcu długiego pola. I inne wiersze
z lat 1988–1998, Warszawa 1998, a także zbiór esejów Sarmacja, czyli Polska.
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takim własnym i oryginalnym wyróżnikiem neoklasycyzmu Koehlera zdaje się być ta
subtelna konfrontacja wzbudzającego łezkę nostalgii neoparnasyjskiego czy klasycy-
stycznego stereotypu Parku-Ogrodu pełnego szlachetnych posągów i białych budowli
(„Tulczyn, Niemirów, Wersal – nieprzespany sen”), z pięknem nieikonicznym, natu-
ralnym, niepoddającym się jakiejkolwiek typizacji czy abstrakcji, za to tętniącym
zmiennością egzystencji. To na tej bazie udało się Koehlerowi zbudować ciekawy
model poezji opisowej (czy raczej: poezji krajobrazu), nawiązującej do klasycznych
gatunków sielanki i elegii, ale operującej zwięzłą frazą, krótszymi niż retoryczno-
-narracyjne pierwowzory zdaniami i wersami oraz wyrazistym, dynamicznym (czasem
bliskim ekspresjonizmowi) obrazowaniem, np.

Wczesna jesień. Topole tracą
liście i blednie jak
przed plutonem skazaniec,
popołudniowe niebo.

(Ekloga. Sierpień)

Albo:

I
Egzotyczny krzyk ptaka. Plusk kaczek,
Które podrywa spóźniony krok.
Smutek przestrzeni, siwe rzędy wierzb.

(Wilanów)

To właśnie ten ostatni utwór można by uznać za wykład immanentnej poetyki
Koehlerowskiego neoklasycyzmu, opartego na badaniu i konfrontowaniu tej najbar-
dziej zmysłowej i tej symboliczno-estetycznej miary świata, także na nawiązywaniu do
może banalnej, lecz ciągle aktualnej, jak się zdaje, antynomii wpisanej w spory nad-
prądów (klasycyzmu i romantyzmu), chodzi nam o konfrontację poznawczych oraz
ocalających walorów rozumu i uczucia:

III
Błądziłem po parku. Dotykałem rzeźb.
Badałem wody z fontann smak.
Zgubiłem miarę. Dzwon przechodził w śpiew.
Słuchałem dzwonów.

Zgubiłem miarę. Zbyt niespójny rytm.
Sypałem w palcach gruz i pył,
Widziałem gruz i pył, i śmierć,
Nieustający wody bieg.

Zbyt cichy dźwięk. Zbyt lekka serca
Mowa. Utonął rytm.
Wiosna sypała płowa
kwiatów ognisty deszcz.

(Wilanów)

Błądzenie, wsłuchiwanie się, dotyk, ale i dążenie wytyczonym kiedyś przez innych
artystów śladem, badanie, szukanie miary, liczba, sumowanie. Z czynności tych wyła-
niają się dwie płaszczyzny epistemologiczne, z których druga odwołuje się do antycz-
nych zadań poezji jako prawdy obiektywnej, rywalki filozofii, bystrzejszej siostry hi-
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storii. Nasz poeta chciałby nie lekceważyć żadnej z tych dróg, by lepiej zrozumieć
„wrastanie w czas”.

Wyraźnie narzucającą się grupą tekstów Koehlera, odsyłającą nas do poezji kultury,
są „portrety” postaci, a właściwie glosy do biografii historycznych i literackich. Można
też porównać je do Poundowskich „person”, kierujących swoim przykładem ku ideom,
treściom ponadczasowym. Mamy zatem wiersz o krakowskim epizodzie Goethego,
spotykamy Jana Amosa Komenskiego monologującego w Lesznie, Krzysztofa Kolum-
ba dopływającego do Ameryki, poznajemy Waletę Leszczyńską, skupiamy się na
ostatnich latach Owidiusza itp. Cóż, nie każdy wiersz tego typu osiąga lekkość ironii
i uniwersalność przesłania taką jak Kaligula Herberta. Także więc czytając Koehle-
rowskie glosy, odczuwamy czasem zniecierpliwienie rozległością tekstu i kontekstu
albo wątpliwą jego czytelnością (por. Krzysztof Kolumb dopływa do Ameryki, wiersz
będący chyba jakąś osobistą impresją bądź radykalnym uwspółcześnieniem, co znaczy
tu np. dolina Neckaru czy przelewy na konto? Niewykluczone, że idzie tylko o nawią-
zanie do Popołudnia Krzysztofa Kolumba Rymkiewicza, gdzie znajdujemy bardzo
podobne obrazy – zob. wyżej, rozdział o Rymkiewiczu).

W parze z neoklasyczną aktywnością wobec tradycji jako miary czasu idzie
u Koehlera dbałość o formę zamkniętą, wyróżniającą go na tle rówieśników: to próby
regularnej strofiki (zwłaszcza dużo w tomie pięknej kwartyny), znaczna dyskursyw-
ność wywodu, wyważona stylistyka, tradycyjna raczej interpunkcja, ponowienia ga-
tunków (ekloga, sonet, elegia), cytaty i kryptocytaty erudycyjne.

Mniej więcej do połowy drugiego tomu (Nieudana pielgrzymka) zawartego w wy-
borze odnosimy wrażenie obcowania z jeśli nie neoklasyczną, to przynajmniej neokla-
sycyzującą poetyką, którą w tytule tego rozdziału określiliśmy – za pomocą kluczowej
metafory samego autora – „Błądzeniem po ogrodzie”.

Wczytując się głębiej w tę twórczość, odkrywamy wszakże rosnącą supremację ja-
kiegoś postmiłoszowskiego, katastroficznego sztafażu (armie, marsze, żywioły, ponure
stany pogodowe). Ale i z przedstawionego wyżej neoklasycznego świata coraz silniej
wyodrębnia się podmiot oraz jego nowe motywy działania: wędrówki-pielgrzymki,
samotność, metafizyczne niezaspokojenie, a wszystko to bardzo niekonkretne, wyraża-
ne przemilczeniami, mówione jakby przez zaciśnięte zęby; pojawiają się przedmioty
i sceny pretendujące raczej do roli symbolu niż kulturowego przetrwalnika: różne „sza-
rości”, „błota”, „mierzwy”, wchodzenie na wzgórze, doganianie horyzontu, długie
pola, krawędź lasu; tajemniczy „partyzant prawdy” zastępuje bibliotecznego erudytę
czy neoklasycznego podróżnika po bezmiarze czasów Europy.

Im bliżej końca wyboru, tym bardziej liryka Koehlera staje się upodmiotowiona,
głęboka, pulsująca tęsknotą za wiarą, aż przyjmie wymiar metafizyczny czy mistyczny
nawet. To czekanie na jakiś ład, ślad, na jakąś Epifanię, i to niekoniecznie w wymiarze
teo- czy chrystofanii, ale także swoistej epifanii Natury, która zdaje się zastępować,
ekwiwalentyzować dawny a dziś niepewny kulturowy porządek:

Widzę wiatr w liściach,
wodę w brzegach,
szum, łoskot, bieg:
Dom rzeczy: sens

(*** [Zawsze będzie tak samo...])
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Stąd jednak wyłania się też w wierszach Koehlera jakiś nowy model klasyka, reali-
zującego się w pełnym prostoty, ale i bliskim iluminacji mimetyzmie o podłożu konfe-
syjnym:

widzę i opisuję
wiernie:
oddaję dług

(*** [Ludzie na burej ziemi...])

Będzie miał dużo racji ten, kto owemu szukaniu ładu i celu poprzez wiarę i kon-
templację nieskończoności bytu odmówi prawa mienienia się „klasycyzmem”. Bliżej
stąd do liryki religijnej (por. rozdział o Brandstaetterze). Zaskakująca jest też tak silna
zmiana języka od połowy tomu: eliptyczne zdania, jednowyrazowe wersy, składnia
niedomówień, dominacja podmiotu lub orzeczenia, większość utworów nie ma tytułu.

Wędrówka podmiotu po stygnącej ziemi, wsłuchiwanie się w „nowy język / Język
pod czernią i gwiazdami”, próby szukania w świecie „obowiązku i zgody”, czynią
zarazem z podmiotu Koehlera jakieś kolejne ponowienie mitu Orfeusza – a Eurydyką
będzie dlań może właśnie tradycja i kultura, za którymi zakazano się oglądać... Orficki
charakter ma też, być może, ów marsz „długim polem”, to szukanie przez podmiot
w różnych wcieleniach, personach, mitach owej „wierności światłu / w kleszczach
mroku” (Jeżeli jest).

Niezależnie od kwestii natężenia klasycyzmu, tom Na krańcu długiego pola daje ja-
sną odpowiedź na pytanie: czy młoda poezja spod znaku „bruLionu” i postmodernizmu
potrafi jeszcze budować etosy, z powagą, solidnie, na własny rachunek, ale i z odpo-
wiedzialnością wobec tradycji. I na przykładzie Koehlera ta odpowiedź brzmi: tak.

Tomy Koehlera (jak i Klejnockiego, o którym piszemy w następnym rozdziale)
zdają się ogniskować wokół potrzeby udowodnienia sobie, czytelnikom, a może i kole-
gom po piórze, iż neoklasycyzm to przede wszystkim wiara w nadrzędność czegoś
innego niż okazjonalna codzienność, przy jednoczesnym niebagatelizowaniu tej ostat-
niej. Cóż, Ryszard Przybylski już w latach sześćdziesiątych pisał, iż prawdziwie
współczesny klasycyzm jest kierunkiem paradoksalnym i tragicznym, ale niezbywal-
nym z punktu widzenia antropologii śródziemnomorskiego świata. Mamy tu na to jesz-
cze jeden, tym razem postmodernistyczny dowód.

34. „NIE BĘDĘ MÓWIŁ WPROST” (EPIGRAMATY JAROSŁAWA
KLEJNOCKIEGO)

Wszelkie naśladownictwa i kontynuacje gatunkowe, a także kompleksowe podejmo-
wanie (poprzez cykle, tomy) gatunków zalecanych przez poetyki klasyczne bądź mają-
cych swe rozległe wzory stylistyczne w dorobku klasycystów minionych epok należały
również do częstej praktyki neoklasycystów XX-wiecznych, by przypomnieć całe
książki poetyckie opatrywane tytułami: Ody, Elegie, Harmonia, Epigramaty (por. po-
przednie rozdziały).
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Szczególnym uznaniem w poprzednim stuleciu cieszył się epigramat (m.in. George,
Kawafis, Pound, Achmatowa), doprowadzony do klasycznego ideału jeszcze w epoce
hellenistycznej, rozpowszechniony przez Antologię palatyńską, a mający też odpo-
wiednik w formie haiku, cenionej i rozpowszechnionej przez imagistów.

Zwięzłość, logika konstrukcji, zasada ostrego pointowania rzeczywistości, ujmo-
wanie jej w system antytez i paradoksów, a także częste występowanie zasady je ne
sais quoi – czynią z epigramatu pomost między współczesnością i tradycją. Epigramat
to forma porządkująca chaos, ale nie zaprzeczająca jego istnieniu. Istota epigramatu
tkwi bowiem w jego powiązaniu z codziennym życiem, konkretem, rytmem i zgieł-
kiem ulicy. Bywa epigramat często wierszem okolicznościowym. To czyni z niego
gatunek tradycyjny i nowoczesny zarazem.

Zapewne te zalety skłoniły Jarosława Klejnockiego do napisania i wydania cyklu 32
epigramatów495.

Próbę porządkowania widać już w tytułach utworów Klejnockiego: zawsze dwu-
członowych, gdzie pierwszy człon to niezmiennie nazwa gatunkowa, człon drugi zaś to
określnik, np. Epigramat walentynkowy czy Epigramat bezsensownie agresywny.
Określniki tylko pozornie pozwalają układać teksty według tematów, dzielić je na te
o wierze, te o metafizyce, te o poetyce, te o codziennych przeżyciach, te o tradycji i te
o egzystencji.

Wewnątrz utworów świat też nie jest już klasycznie uporządkowany, zracjonalizo-
wany, uogólniony; w wielu wypadkach ukazuje się jako wręcz rozdarty, chory.

U Klejnockiego każdy prawie utwór jako strukturę semantyczną tworzy polifonia
głosów (tekst cudzy, cytat, tekst pragmatyczny, idiolekt, tekst wysoki); ale i sam temat
też się wymyka, przepoczwarza. I tu widzielibyśmy istotę strategii aktualizacyjnej
wobec klasycznego gatunku.

W programowym, zdawałoby się, Epigramacie klasycznym czytamy na przykład:
„Moriendum erit Kto to powiedział / Gdzie to słyszałem” i ostatecznie nie dostajemy
odpowiedzi, następuje za to kilka cytatów oraz odwołań do mitów i konkluzja bezsil-
ności: „Penetruję / marginesy Gniję na poboczach”.

Epigramat aleksandryjski, jeden z ciekawszych w tomie, unaocznia wszechobec-
ność dzisiejszego potężnego rywala mędrców, poetów i filozofów – maszyny nazwanej
komputerem, która, acz w imię precyzji i racjonalizmu, po cichu przejęła mit magicz-
nej wszechwiedzy i rolę demiurga – wspomagając, ale może częściej i degradując wy-
znawców umiaru i jasnego słowa:

Piszę „koniec” a program (po wciśnięciu
F7, F1) podpowiada: „kres”, „zmierzch”
Szept mówi za to „schyłek” a głowa pusta
jak dzban I ręce niespokojne wędrują po
klawiaturze I ciało biedne ciało nie
może znaleźć miejsca Kto jednak potrafi
je znaleźć [...]

Wiersz ten (przesłaniem przypominający Nagrobek Szymborskiej i początkowe
partie Wahadła Foucaulta Umberto Eco) pobudza do wielu refleksji: oto era procesora,
wprowadzając nowy ład, ale i nowy chaos, nakłania do przewartościowań, degraduje

                                                
495 J. Klejnocki, Krótka historia przeistoczeń, Czarne 1999.
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nie tylko tradycyjny ufny w siebie humanizm... A może komputeryzacja to właśnie
przeniesienie zasady arystotelesowskiego, klasycznego normatywizmu z literatury na
wszystkie dziedziny życia, a więc to triumf absolutnych prawd i dominacja techne nad
egzystencją?

W Epigramacie aleksandryjskim podmiot skłania się raczej ku pesymistycznemu
odczytaniu tej miary postępu:

Szukam bliskoznaczników A one
mieszkają w błysku A one kpią sobie z nas
(to rozpad czas bezszelestności) Co za
kompromitacja

Pytań o ład i uniwersum jest w tomie wiele. I różne, głównie niepewne, są odpo-
wiedzi, częściej dające nam kolaż wątpliwości i paradoksów niż jakąś pointę czy re-
ceptę. Tradycją może być na przykład dziedzictwo zła czy pustki:

Oni mówią: każda
ziemia jest nieludzka A więc
każde nasze miasto to Teby Troja
Jeruzalem
Horyzont wybucha światłem
Śpiewam na chwałę Dzień

(Epigramat pusty)

Ale też wyznanie bezradności zawarte w końcu Epigramatu ponowoczesnego czy-
tać należy w kontekście całego tomu raczej jako ironię:

To nie jest wiersz o’harystyczny.
Cokolwiek powiedziałby Krzysztof
Jaworski. Żyjemy – umieramy;
poezja – autobiografia; sens –
bezsens; mowa wysoka czy niska –
wszystko to jeden pies. Tak?

Podobnie ironiczna, broniąca klasycznej tradycji właśnie przed pragmatyzmem
i banalizmem współczesności, zdaje się być kapitalna quasi-deklaracja: „Mowa ma być
prosta jak faktura VAT” (Epigramat konfesyjny).

Cudze głosy, kolaż, w którym tekst „Metalliki” sąsiaduje z cytatem z Herberta, nie
są bynajmniej dla autora impulsem do wygłoszenia konkluzji: „wszystko jedno”. Po-
chylanie się nad skrawkami świata, strzępami współczesności służy temu, aby osta-
tecznie wyprostować się, zwyciężyć, uzupełnić „palimpsest dzisiejszego świata”
o brakujące litery, znaleźć drogę między „kalectwem rozumu” a „banałem wyobraźni”
(Epigramat konfesyjny).

Próbą ars poetica jest, naszym zdaniem, otwierający tom Epigramat sprawozdaw-
czy, gdzie rozwinięcie kryptocytatu z Herberta Dlaczego klasycy nie pozostawia wąt-
pliwości, iż naga mowa, poetyka wprost, rejestracja „tu i teraz” w formie spetryfiko-
wanego reportażu lirycznego są kapitulacją, zaś ponowne nazwanie etycznych biegu-
nów świata, ponawianie archetypów, rozróżnianie świadectwa tekstu i dyktatu rzeczy-
wistości, także klasyczno-intelektualnej perspektywy i o’harystycznej duszyczki – to
powinność poety:



503

Nie będę mówił wprost choć mógłbym Ale
po co [...]
Jest świat poza brudnym hotelem Poza płaczem
kochanków Poza labiryntem mowy Choćby zdawało się że
w niej tkwi ostateczność Nie W niej tkwi zadufanie
Jeśli otwierasz usta niech to będzie ostrze Klin
Diament w wiecznej wędrówce po szybie Rysa jak
rana zadana włócznią pod żebro Skarga jak ta
na wzgórzu Tak ma być Jestem obok Nie po
to naciskam klawisz by prosić o litość

PODSUMOWANIE

1. Okazało się, że podobnie jak to miało miejsce w krytyce, tak i w poetykach im-
manentnych t e n d e n c j e  n e o k l a s y c z n e  b y ły  n i e z m i e n n i e, a c z  z  r ó żn y m
n a s i l e n i e m  o b e c n e  k o l e j n o  w  w i e l u  g e n e r a c j a c h  p i s a r s k i c h  Dwu-
dziestolecia, w pokoleniu wojennym, pokoleniach „Współczesności”, Orientacji, No-
wych Roczników496, a nawet w pokoleniu „bruLionu”. Neoklasycyzm stanowi też
ważną gałąź poezji emigracyjnej. Stosunkowo „odporni” na neoklasyczne tendencje
byli – programowo im przeciwni – twórcy Nowej Fali497.

2. Neoklasycyzm w polskiej liryce XX wieku ukazuje – jak to metaforycznie okre-
ślił Michał Głowiński – „naturę Proteuszową”. Mamy więc do czynienia z szeregiem
neoklasycyzmów autorskich, immanentnych, trudno poddających się generalnej typi-
zacji, stąd też niezbędna okazała się przyjęta przez nas w postaci „modeli neoklasycy-
zmu” metoda selekcji materiału, będąca próbą obiektywizacji kryteriów. Trawestując
trafną opinię Bogusława Doparta na temat poezji romantyzmu498, możemy stwierdzić,
iż m i e l i śm y  w  X X  w i e k u  d o  c z y n i e n i a  z  „ l i r y k ą  n e o k l a s y k ó w ”
r a c z e j  n i ż  z  „ l i r y k ą  n e o k l a s y c z n ą”.

3. Neoklasycyzm występuje w poetykach immanentnych często w połączeniu z in-
nymi nurtami czy tendencjami. Staraliśmy się pokazać to ciekawe zjawisko, aczkol-
wiek wybieraliśmy do analizy głównie te utwory i tomy, które stanowiły czyste i czy-
telne odwołanie do zarysowanych przez nas modeli.

                                                
496 Pokolenie Nowych Roczników jest reprezentowane u nas tylko przez Stanisława Zajączka. Pominę-

liśmy – ze zrozumiałych względów – Andrzeja Kaliszewskiego, wydaje się, że z perspektywy czasu najpeł-
niej reprezentującego neoklasycystyczne tendencje pokolenia. Zrezygnowaliśmy też z omówienia dorobku
krótko przywoływanego w tym kontekście Krzysztofa Lisowskiego – już począwszy od drugiego tomu
zaczęło się u niego zainteresowanie zgoła innymi poetykami, co trwa do dziś (niemniej obaj wymienieni
„neoklasycy” Nowych Roczników są obecni w naszej książce poprzez głosy krytyki, przytoczone w cz. II).

497 Ale i oni przeszli w swej twórczości ciekawą ewolucję, którą można nazwać klasycznieniem dykcji,
odwrotem od tematyki aktualnej i społeczno-politycznej na rzecz ogólnej refleksji, a nawet dialogu z trady-
cją (ten ciekawy temat nie zmieścił się w i tak już przekroczonych ramach niniejszej książki, ale zapewne
powrócimy do niego przy innej okazji).

498 Idzie o typizację: liryka romantyzmu (która jest głównie konstruktem teoretycznym) oraz liryka ro-
mantyków (jako suma różnych utworów o wspólnej i jednolitej dominancie stylowo-estetycznej). B. Do-
part, Romantyzm polski: pluralizm prądów i synkretyzm dzieła, Kraków 1999.
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4. Wśród przedstawionej tu – wybranej, ale mamy nadzieję reprezentatywnej – gru-
py 35 poetów związanych poprzez swą twórczość z interesującymi nas tendencjami,
przeważa, jak sądziliśmy, n e o k l a s y c y z m  r e d u k c y j n y, szczególnie neoklasy-
cyzm „kodu kulturowego”, „tematu antycznego” i „apelu do tradycji”. Ów kulturowy
dialog ma przede wszystkim wymiar antropologiczny, aksjologiczny, a czasem sote-
ryczny: raz jest na przykład próbą opisu i przezwyciężenia okrucieństw wojny, hołdem
bohaterom, innym razem głosem optymizmu po I wojnie i afirmacją budowy silnej
państwowości po latach niewoli, kiedy indziej zaś próbą szukania wartości w czasach
upadku humanizmu, triumfu relatywizmu, zagrożenia totalitaryzmem i nowym barba-
rzyństwem (Wierzyński, Herbert). Tą drogą wraca u wielu poetów – w zmodyfikowa-
nej formie – dydaktyczno-moralny fundament literatury i sztuki klasycystycznej. Acz-
kolwiek da się zaobserwować przewaga postaw racjonalnych (krytycznych, napraw-
czych, np. wobec idei europeizmu, więzi kulturowej, żywotności cywilizacji i szuki),
to słyszalny jest też na przestrzeni całego stulecia (na co wskazał kiedyś Przybylski)
tragiczny głos neoklasyków, zdających się przeczuwać, zwiastować katastrofę i w tym
kontekście rozpoczynających swój nostalgiczny „śpiew na ruinach”.

Wymiar klasycystycznej nostalgii ma często temat przynależności (powrotu) Polski
do „rodziny” europejskiej, do kręgu kultury łacińskiej i śródziemnomorskiej, do Za-
chodu, tak po I, jak i po II wojnie światowej, a zwłaszcza w okresie „żelaznej kurtyny”.

5. N e o k l a s y c y z m  r e d u k c y j n y  wpisany w poetyki immanentne w tej samej
mierze ma wymiar szukania (odbudowywania) tożsamości ze światem śródziemno-
morskim i wsłuchiwania się w odległe głosy „wiecznych wzorów”, co przeciwnie –
przyjmuje postać dramatycznego odkłamywania tej tradycji, burzliwego dialogu,
a nawet buntu, prowadzącego wszakże zwykle do odrodzenia zrębów neoklasycznej
doktryny w jakiejś zmodyfikowanej, zredukowanej czy „uwspółcześnionej” postaci.
Przeważa tu strategia demitologizacyjna, widać ją już nawet u parnasistki Konopnic-
kiej.

6. Potwierdziła się w naszych analizach ży w o t n o ś ć  k o d u  k u l t u r o w e g o
(zwłaszcza mitów śródziemnomorskich) jako terenu „gry”; ta strategia ideowo-
-artystyczna zdecydowanie wypiera neoparnasistowskie i konwencjonalne wielbienie
tradycji oraz „pielgrzymowanie” do niej, eliminuje akademizm i antykwaryzm, służy
zaś najczęściej lepszemu zrozumieniu zjawisk, rzutowaniu na siebie czasów w celach
poznawczych i dydaktycznych; na drugim miejscu plasuje się instrumentalizowanie
tradycji i mitu w celach stricte estetycznych czy erudycyjnych.

7. Znacznie rzadziej występuje u naszych neoklasyków XX wieku Arkadia ideali-
zowanej Natury. Ma ona czasem postać sakralizowanego (remitologizowanego) rodzi-
mego pejzażu.

8. Żywa i widoczna acz malejąca w wymiarze czasowym i procesualnym jest
w całym poddanym analizie materiale skłonność do normatywizmu, będąca generalnie
próbą restytucji neoklasycyzmu integralnego, rzadziej parnasizmu; polega ona zwłasz-
cza na:

● ostentacyjnej stylizacji (jawnym naśladownictwie mistrzów, wzorów),
● częstych nawiązaniach gatunkowych (zwłaszcza do ody, listu poetyckiego, po-

ematu opisowego i dydaktycznego, sielanki, elegii, stancy, oktostychu, epigramu, ale
i do rzadkich gatunków, jak harmonia czy kasyda),
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● próbach uprawiania praktyki poetyckiej opartej na wyeksplikowanych przez sie-
bie nowych normatywnych systemach quasi-klasycystycznych (Rymkiewicz, Sito,
Hertz),

● utrzymywaniu sztucznej archaizacji i patetyzacji języka, głównie wzorem parna-
sistów.

9. Generalnie nie sprawdzały się w XX wieku praktyki poetyckie „zdeklarowa-
nych” neoklasyków i ich idee odrodzenia literatury. A więc rozczarowaniem – w sensie
konkretnego dorobku – okazał się obiecujący krąg „Museionu” i restytucyjne wobec
klasycyzmu wysiłki L.H. Morstina. Aczkolwiek idea pławowskiej republiki poetów,
nowego Czarnolasu, wreszcie pławowskie zjazdy – stały się cenną inspiracją dla kilku
autorów (Staffa, Wierzyńskiego, Iwaszkiewicza), co staraliśmy się tu przypomnieć.
Również dorobek poetycki powojennych teoretyków i zwolenników nowego klasycy-
zmu (Rymkiewicz, Sito, Hertz) – choć bogaty i fascynujący, zdaje się mniej przeko-
nywać do doktryny niż dokonania czystych „praktyków” klasycyzmu „redukcyjnego”
czy „antyklasycznego” (np. Wierzyński, Herbert).

10. Nie potwierdziło się istnienie prądu (podnurtu?) nazywanego – głównie przez
Kwiatkowskiego – klasycyzmem skamandryckim. Niektórzy z tych poetów stali się,
owszem, obiektem naszych analiz (Tuwim, Pawlikowska-Jasnorzewska, Iwaszkiewicz,
Wierzyński, Słonimski, Napierski, Kołoniecki), ale jako twórcy wzajemnie zróżnico-
wanych poetyk immanentnych, o różnym stopniu zaangażowania w idee neoklasycy-
zmu integralnego, parnasyjskiego i redukcyjnego. W kilku innych przypadkach nie
poddaliśmy się opinii poprzedników-badaczy i nie umieściliśmy na naszej liście np.
Lechonia, Lieberta, Iłłakowiczówny.

11. Ciekawy jest fakt przetrwania najbardziej „czytelnego”, normatywnego lub
quasi-normatywnego neoklasycyzmu oraz nurtu parnasyjskigo w twórczości kilkunastu
poetów „drugiego szeregu” czy autorów wręcz zapomnianych (np. J. Mieczysławski,
J.N. Miller, M. Braun, R. Kołoniecki, Ś. Karpiński).

12. Paradoksalnie – „n i e l u b i a n y ”  p r z e z  k r y t y k ó w  n u r t  p a r n a s y j s k i
( k o j a r z o n y  z  a n t y k w a r y z m e m  i  p a s e i z m e m )  w y k a z u j e  w  X X  w i e -
k u  s p o r ą  i n t e g r a l n o ś ć  i  i d e n t y f i k o w a l n ą  t o ż s a m o ś ć. To właściwie
tylko w stosunku do tej odmiany klasycyzmu (zainicjowanego w XIX wieku) można
mówić o czytelnej ciągłości i sile inspirującej. Stanowi on swoistą „szkołę” dla poetów
szukających później własnej neoklasycznej dykcji. Atrakcyjna i żywotna okazała się –
nawet w „epoce pieców” – parnasyjska idea neohellenizacji „złego” świata współcze-
snego, nostalgia za „utraconą harmonią” i obiektywnym pięknem.

13. O r y g i n a l n ą  i  w y r a z i s t ą, a  p r z e d e  w s z y s t k i m  n a c e c h o w a n ą
o p t y m i s t y c z n i e  p o s t a c i ą  i n t e r e s u j ą c e g o  n a s  n u r t u  j e s t  „ n e o k l a s y -
c y z m  n a r o d o w y”, fundowany na renesansowych toposach, idealizacji polskiego
krajobrazu i mowy, dydaktyzmie (w tym etosie pracy, patriotyzmu, solidaryzmu spo-
łecznego), ale też na kontrowersyjnych czasem – nadmiernie ostentacyjnych – odwoła-
niach do klasycyzmu postanisławowskiego czy do tradycji poematów dydaktycznych
i opisowych, niewpasowujących się dobrze w smak estetyczny XX-wiecznego odbior-
cy poezji (nienaturalnie rozwlekłych i retorycznych).

14. Na podkreślenie zasługuje ciekawe zjawisko neoklasycznych „pożegnań”
i „powrotów”. Obserwujemy akty odchodzenia od doktryny i poetyki, rozczarowania
nią, krytyki w kolejnym okresie twórczości, to znów jej rehabilitacji, ponownej mody-
fikacji (por. Herbert, Rymkiewicz, Zadura, poeci „bruLionu”: Koehler, Klejnocki).
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15. Ciekawy aspekt stanowi też widoczne u omawianych wyżej poetów przenikanie
do neoklasycznej twórczości – opartej na temacie kulturowym oraz dialogu z tradycją
– poetyki faktu, stylizacji na język prozy, gatunki dziennikarskie (poetycki reportaż,
notatka, sprawozdanie), a także na funkcjonalny styl naukowy i esej.

16. Spójny i rozciągnięty w czasie, ewoluujący nurt neoklasyczny znajdujemy je-
dynie u kilku poetów „pierwszego szeregu”: Staffa, Wierzyńskiego, Iwaszkiewicza
oraz ewentualnie Herberta (choć w wypadku tego ostatniego „klasyczność” przeważnie
działa na zasadzie „odwróconych znaków”: odbrązawianie, prozaizowanie i relatywi-
zowanie przekazów historii i kultury budzi prowartościowościowe i proestetyczne
postawy).

W drugiej części tego podsumowania spróbujemy krótko zreasumować neoklasycz-
ne dokonania przedstawionych wyżej 35 autorów.

Genetycznie dość przypadkowy i jakby „postromantyczny” parnasizm M a r i i
K o n o p n i c k i e j  stanowi próbę kompensaty za osobiste porażki i narodowe niedole.
Poetka z różnym skutkiem wzbijała się na wyżyny akademizmu i estetyzmu, ale na
pewno dokonała odważnego kroku w stronę demitologizacji i remitologizacji kodu
kulturowego, szukała w mitach klucza do rozumienia i oceny współczesności, zwłasz-
cza w wymiarze społecznym.

Liryka L e o p o l d a  S t a f f a  to niekwestionowany „pomnik” i mit neoklasycyzmu,
a tomy takie jak Wysokie drzewa i Barwa miodu stały się wizytówkami nurtu. Jego
poezja zawiera prawie wszystkie możliwe odmiany neoklasycyzmu, od parnasizmu,
przez neoklasycyzm narodowy, poezję uczoną, idylliczną arkadię natury, po poetykę
codzienności i sięgający po awangardową prostotę neoklasycyzm redukcyjny.

Czołowi poeci kręgu „Museionu” nie rozwinęli skrzydeł. L u d w i k  H i e r o n i m
M o r s t i n  utknął na etapie szukania drogi między parnasistowskimi stylizacjami
a ledwie zarysowanym neoklasycyzmem narodowym, którego idee czerpał z idealizacji
stron rodzinnych. Również W ł a d y s ł a w  K o ś c i e l s k i  przebył krótką i stereotypo-
wą drogę śladem parnasyjskiej idei antykizacji i neohellenizacji świata. E d w a r d
L e s z c z yń s k i  wykazał największe w tym kręgu rozchwianie stylistyczne i tema-
tyczne. Jego eklektyzm zaskakuje wyjątkową chłonnością, gdy idzie o tematykę filozo-
ficzno-kulturalno-historyczną, czerpaną z różnych kręgów kulturowych.

S t a n i s ł a w  M i ł a s z e w s k i  i  J a n  M i e c z y s ł a w s k i  wnoszą symboliczny
nieomal kult mistrza (Jean Moréas), postparnasistowski normatywizm, rygor gatunków
i kult sztuki. Mieczysławski wyróżnia się też jako twórca optymistycznych realizacji
neoklasycyzmu narodowego.

Neoklasycyzm J a n a  N e p o m u c e n a  M i l l e r a  stanowi znaczącą próbę neokla-
sycyzmu redukcyjnego, jest szukaniem własnego głosu w sporach z historią i sztuką.
Obserwujemy u niego niepokojące naprzemienne otwieranie, to znów zamykanie for-
my, zmienność strategii wobec mitów.

A n t o n i  S ło n i m s k i  to pierwszy z poetów Skamandra, którego neoklasycy-
styczne inklinacje są niezaprzeczalne, ale koncentrują się głównie w początkowym,
parnasyjskim okresie twórczości, pełnym estetycznej i retorycznej sztuczności. W póź-
niejszych okresach zwraca uwagę udane sfunkcjonalizowanie kodu kulturowego
w kierunku tematyki tyrtejskiej, europejskiej i antropologicznej.

Neoklasycyzm K a z i m i e r z a  W i e r z yń s k i e g o  – podobnie jak Staffowski –
ukazuje szerokie możliwości prądu w konfrontacji z XX-wieczną historią i kulturą.
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Gama stylistyczno-ideowych poszukiwań autora Korca maku oscyluje między norma-
tywizmem, redukcjonizmem, dionizyjsko-apollińską afirmacją życia, nostalgią i wyra-
zem katastrofy. Szczególnie wartościowy wydaje się u Wierzyńskiego neoklasyczny
sposób realizacji tematów europejskiej tożsamości, polskiego fatum historycznego,
etosu emigranta oraz wygnańca politycznego.

Również J a r o s ł a w  I w a s z k i e w i c z  zmierzył się z wieloma modelami neokla-
sycyzmu tak integralnego, jak i redukcyjnego, czcząc Parnas, komplementując mi-
strzów (Valéry), odkrywając nieznane piękno klasycznej Europy, a także wydobywając
za sprawą neoklasycystycznej dominanty narodowe tony. Arcydziełem nurtu jest jego
indywidualny i zarazem uniwersalny kult sztuki, rozrachunek z historią najnowszą,
naturalny fundament erudycji, wrażliwość na piękno wieków w tej samej mierze co na
piękno ulotne.

Neoklasycyzm J u l i a n a  T u w i m a  sprowadza się głównie do jego tradycjonali-
zmu, to swoisty hamulec dla sił chaosu i awangardowej anarchii. Wkładem poety
w nurt jest niewątpliwie oryginalna reinterpretacja mitów horacjańskich oraz odnowie-
nie sielanki w duchu narodowym (czarnoleskim).

Związana ze Skamandrem M a r i a  P a w l i k o w s k a - J a s n o r z e w s k a  nie szukała
bezpośrednio neoklasycznej dominanty: jej wkładem w nasz nurt są nawiązania styli-
styczno-gatunkowe oraz uwspółcześnienia archetypu arkadyjskiego.

Św i a t o p e łk  K a r p iń s k i  i S t e f a n  N a p i e r s k i  ukazują poprzez swą twór-
czość – acz w różny sposób – tragiczny wymiar neoklasycyzmu: w pierwszym wypad-
ku jako niezaspokojenia nadmiernej pasji stylizatorskiej (w duchu klasycyzmu postani-
sławowskiego), w drugim jako nagłego odkrycia „ciemnej prawdy”, kryjącej się za
pozorami trwałości piękna i harmonii.

Zapomniana dziś twórczość R o m a n a  K o ło n i e c k i e g o  zadziwia wielością sty-
listyczno-gatunkowych i tematycznych poszukiwań w ramach neoklasycyzmu reduk-
cyjnego, na czym cierpi jednak zarówno jej perswazyjność, jak i indywidualne oblicze.

Liryka P a w ł a  H e r t z a, wyrażająca zrazu dość powierzchowną i stereotypową no-
stalgię parnasyjską, kulminuje ostatecznie oryginalnymi realizacjami stylizatorskimi
(neoklasycyzm narodowy, mazowiecki, romantyczny).

Również zakorzeniona w parnasyjskiej i postanisławowskiej tradycji poezja M a -
r i a n a  P i e c h a l a  osiąga ostatecznie oryginalny wymiar neoklasycyzmu narodowego,
konfrontując klasycystyczną i romantyczną polską tradycję z poetyką codzienności
oraz retoryką rewolucji społecznej.

Bardzo oryginalna, zasługująca na przypominanie jest silnie osadzona w dydak-
tycznych imperatywach klasycznego normatywizmu oraz postanisławowskiej stylizacji
poezja pracy M i e c z y s ł a w a  B r a u n a. Poeta wniósł też istotny wkład w kontynuację
poezji opisowo-sielankowej.

Na odnotowanie zasługuje – budzący uzasadnione kontrowersje – neoklasycyzm
rewolucyjno-klasowy L u c j a n a  S z e n w a l d a . Niewątpliwie poeta ten na swój spo-
sób imponuje sugestywnością mariażu totalitarnej ideologii z postanisławowskim nor-
matywizmem stylistyczno-gatunkowym i tradycjami poezji opisowej.

Pozycję wyjątkową zajmuje liryka R o m a n a  B r a n d s t a e t t e r a  z racji tak ob-
szerności dorobku (dorównującego Staffowi), jak i – szczególnie – nasycenia neokla-
sycznego normatywizmu i uniwersalnego kodu kulturowego Śródziemnomorza nie-
zwykłym ładunkiem biografizmu i konfesyjności, zespalania tradycji grecko-rzymskiej
z judaistyczną, chrześcijańską, polsko-sarmacką.
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Rozproszony w wielu tomach jest neoklasycyzm W ło d z i m i e r z a  S ło b o d n i k a,
godny miana wyjątkowo zróżnicowanego stylistycznie i tematycznie, polifonicznego
dialogu z kulturą i historią; szczególnie ważny jest tom Nowa Muza, będący głosem
w sprawie przyszłości Europy i jej „posagu”.

M i e c z y s ł a w  J a s t r u n  to modelowy przykład typu poeta doctus, sięgającego po
erudycyjne lektury i „wielkie wzory” ze sceptycyzmem, ale i umiarkowaną nadzieją,
nawet „po Oświęcimiu”. Poeta ten wzbogacił neoklasycyzm o „eseistyczną” dykcję,
nieobcą też Miłoszowi i Herbertowi, pobłądził zaś w konstruowaniu socrealistycznego
podnurtu.

C z e s ł a w  M i ło s z  używał neoklasycystycznej stylizacji ostentacyjnej, zwłaszcza
językowej, w celu budowania poetyki dystansu. Choć zwykle odcinał się od związków
z neoklasycyzmem, wzbogacił go zwłaszcza poprzez udaną restytucję gatunków poezji
dydaktycznej, także elegii oraz ody; dokonał sugestywnej weryfikacji mitu klasycznej
Europy, utrwalił wiarę w poezję jako domenę myśli.

Pokolenie wojenne ma swojego neoklasyka w osobie J a n a  K a m i l a  W e i n -
t r a u b a , oryginalnego reinterpretatora mitu orfejskiego, autora przejmujących uwspół-
cześnień mitologii mających na celu uwznioślanie ofiar „czasu pogardy” i rozliczanie
historii najnowszej.

Neoklasycyzm jako tendencja odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu się poetyk
twórców emigracyjnych. To przede wszystkim zaskakujące ostentacją nawiązania sty-
listycznego i gatunkowego (sielanka, poemat opisowy, dydaktyczny) do klasycyzmu
postanisławowskiego wiersze T a d e u s z a  S u łk o w s k i e g o , który świadomie czyni
z morderczo archaicznej konwencji oręż przeciwko destrukcyjnym poczynaniom
awangardy. Nawiązaniem do wzorców poezji uczonej, a zarazem subtelną, wielopłasz-
czyznową (jakby już postmodernistyczną) grą z kodem kulturowym oraz filozofią
sztuk jest wykazująca też ciekawe związki z wortycyzmem poezja A d a ma  C z e r -
n i a w s k i e g o. Neoklasyczna dykcja „uczona” osiąga szczyty w autorskim neoklasy-
cyzmie J e r z e g o  S .  S i t y. Wielość stylizacyjnych kostiumów, masek, aluzji, cyta-
tów, strategii de- i remitologizacyjnych, odwołań gatunkowych i aluzji do innych nur-
tów (zwłaszcza barok, średniowiecze), oscylowanie między neoklasycyzmem integral-
nym a redukcyjnym (aż po wiersz quasi-różewiczowski), wysilony konceptyzm wresz-
cie pozwalają patrzeć na świat tej poezji jako na alternatywę wobec zgiełku i prostac-
twa XX wieku – pogrobowe zwycięstwo parnasizmu.

Twórczość Z b i g n i e w a  H e r b e r t a  jest chyba najbardziej znaną w tym zesta-
wieniu wizytówką neoklasycyzmu redukcyjnego. To ideał neohellenizacji i neohuma-
nizacji świata poprzez strategię reinterpretacji ocalającej, posiłkowaną adaptacją dykcji
awangardowej i wpływami poetyki faktu. W liryce Herberta mamy do czynienia
z wyrafinowanym, acz dającym pozór spontaniczności i zagubienia, dialogiem z wie-
loma punktami neoklasycyzmu integralnego. Herbert zbudował również najdoskonal-
szy chyba wachlarz strategii de- i remitologizacyjnych, a także poszerzył arsenał neo-
klasycyzmu w dziedzinie politycznej aluzji.

Równie wielkie uznanie zyskał neoklasycyzm J a r o s ł a w a  M a r k a  R y m k i e -
w i c z a, godny miana „neoklasycyzmu alternatywnego” czy „romantycznego”. Oparcie
dykcji na wysilonych paradygmatach stylizacyjnych, budowanych na tradycji renesan-
sowej, barokowej, postanisławowskiej oraz romantycznej, na myśli Junga i Eliota oraz
kontrowersyjnej teorii ponowień – stanowi brzegową, właściwie też metatekstową
i autoironiczną, propozycję w obszarze badanego nurtu.
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Liryka B o h d a n a  Z a d u r y  zaskakuje drogą, jaką przeszła od z pozoru jałowych
parnasyjskich stylizacji ostentacyjnych i akademickiego kultu sztuki, poprzez reduk-
cyjne oblicze neoklasycyzmu prowadzącego ostry dialog z kulturą za pomocą idiomu
konwersacyjnego i wiersza awangardowego, aż po przełomowy poemat Sztuka poetyc-
ka (pożegnanie ze wzniosłością uniwersum na rzecz naturalizmu). Ale w kolejnych
tomach (np. Cisza) ten sam poeta powraca funkcjonalnie do różnych neoklasycznych
prawideł i w sposób oryginalny testuje je, parodiuje, adaptuje w realiach postmoderni-
zmu.

Początki twórczości W i t o l d a  M a j a  łudząco przypominały debiut Zadury, były
też hołdem dla programu Rymkiewicza. Maj stał się na pewien czas symbolem post-
parnasistowskiego akademizmu, jednym imponował perfekcją warsztatu, innych zrażał
formalistycznym paseizmem. W drugim tomie poeta rozluźnił stylizacyjny gorset,
podjął udatny samodzielny dialog z neobarbarzyństwem i symptomami deprecjacji
świata idei, dokonał udanych reinterpretacji mitów arkadyjskich.

Twórczość liryczna S t a n i s ł a w a  Z a j ą c z k a  to kolejne punkty brzegowe neokla-
sycyzmu redukcyjnego. Dialog z (głównie literackim) dziedzictwem kulturowym toczy
się przy użyciu wiersza awangardowego, idiomu konwersacyjnego, chwytów z reper-
tuaru surrealizmu i pure nonsensu. Rewizjonizm i szyderstwo okazują się ostatecznie
maską, za którą kryje się tragizm i rozdarcie, są krzykiem w oczekiwaniu jakiejś nowej
utopii, zdolnej konkurować z królestwem biologizmu i śmierci.

Zamykający naszą rozprawę lirycy wywodzący się z pokolenia postmodernistów:
K r z y s z t o f  K o e h l e r, J a r o s ł a w  K l e j n o c k i, prezentują nowy redukcyjny klasy-
cyzm poszukujący. Przywoływane przez nich, nierzadko pretekstowo, stylistyczne
i tematyczne odpryski dumnej doktryny mają pomóc w zbudowaniu indywidualnej
drogi w świat zagubionego piękna oraz wiary w proste wartości, znalezieniu alternaty-
wy dla wszechwładzy autoironii i relatywizującego wszystko ponowoczesnego „cu-
dzysłowu”.



ZAKOŃCZENIE

Nasze badania potwierdziły zarówno „Proteuszową naturę” neoklasycyzmu liryki pol-
skiej XX wieku, jak i fakt konstytuującej go nostalgii „stylu”, rozumianej jako próba
odnowienia wartości estetycznych i etycznych opartych na jasnych, jednoznacznych
wzorach.

Paradoksalnie, żywotność klasycyzmu (występującego w XX wieku pod szyldami
„neoklasycyzmu”, „nowego klasycyzmu” czy – jak nazywaliśmy go też w tej książce –
„klasycyzmu redukcyjnego”) być może zawdzięcza dużo tej – by użyć określenia Han-
sa-Georga Gadamera – „świadomości upadku i dali”, jaką przyniosło ubiegłe stulecie
z jego szaleństwem wojen, upadających imperiów i rozchwianych systemów wartości.
Neoklasycyzm stał się też antagonistą historii jako siły niwelującej wielkie przesłania
i wielkie utopie, tak zasłużone dla humanizmu.

Jak potwierdziły powyższe badania, neoklasycyzm był terminem obecnym i budzą-
cym kontrowersje w refleksji na temat liryki polskiej XX wieku, występując tak
w znaczeniu normatywnym (historycznym i ahistorycznym), jak i wartościującym.
Neoklasycyzm przewija się jako nurt, tendencja czy indywidualna poetyka we wszyst-
kich próbach periodyzacji i syntezy literatury polskiej XX wieku.

Jako nurt (hipotetyczny głównie), tendencja czy postulat programowy – XX-
-wieczny neoklasycyzm stanowił zjawisko powracające falowo, był ważnym głosem
na temat kondycji moralno-duchowej współczesnego człowieka, szukaniem pomostów
między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, alternatywą dla modernizmu, pró-
bą wychodzenia liryki z awangardowo-egotycznej „złotej klatki”, restytucją humani-
zmu. Zaskakuje i zastanawia wszakże polaryzacja stanowisk krytyków oraz badaczy,
raz odsyłających nasz nurt do lamusa, innym razem czyniących z niego uniwersalny
klucz do rozumienia nawet zupełnie innych niż sztuka i niezależnych od niej zjawisk.
Jak pokazaliśmy to w części II, neoklasycyzm ma wśród prominentnych polskich kry-
tyków i badaczy zdeklarowanych apologetów, u wielu budzi jednak głęboki scepty-
cyzm czy ironię.

Za nieudane należy uznać próby rozpoznania neoklasycyzmu jako poetyki zbioro-
wej: najlepiej widać to na przykładzie Skamandra, ale też – znacznie mniej słynnej –
Orientacji.

Z drugiej strony zaskakuje częstotliwość ujawniania się neoklasycznej nostalgii
u poetów przynależnych do różnych – formalnie nieklasycystycznych – grup, pokoleń,
środowisk. Mamy nadzieję, iż udało nam się pokazać to w części III niniejszej książki.
Fascynuje też żywotność i atrakcyjność (wręcz cykliczność) formuły sporu klasyków
z romantykami, który wychodzi ze swej historycznej (XIX-wiecznej) ramy i staje się
w XX wieku w Polsce namiastką walki nadprądów. Zarówno dyskusja wokół słynnej
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diagnozy Kwiatkowskiego, jak i program Barańczaka, artykuły A. Zagajewskiego,
J. Kornhausera, J.Z. Lichańskiego, B. Urbankowskiego, K. Maliszewskiego, K.
Koehlera pokazały, że neoklasycyzm jest zjawiskiem żywym, dla jednych szkodliwym
i groźnym, dla innych wręcz zbawiennym wobec postępów awangardy, a potem post-
modernizmu.

Kolejnym zaskoczeniem może być rozmaitość programów i kryptoprogramów, po-
kazujących proklasycystyczny stosunek pisarzy do tradycji oraz potrzebę stylistycz-
nych nawiązań jako receptę na przyszłość literatury, kultury, cywilizacji wreszcie.
Uznanie budzi – wręcz romantyczna! – żarliwość ukazywania soterycznej mocy owych
z pozoru tylko akademickich tendencji.

Specyfiką XX-wiecznego klasycyzmu polskiej liryki jest przesunięcie punktu cięż-
kości w kierunku aspektów etycznych, wartościowościowych, przy jednoczesnej de-
precjacji normatywizmu estetycznego.

Wyraźny, tak w Dwudziestoleciu, jak i w okresie istnienia żelaznej kurtyny staje się
dla klasycyzmu kontekst polityczny – odwołanie do „wiecznych” wartości, idealizacja
dokonań dawnych pokoleń i wieków, kultywowanie korzeni europejskich z jednej,
a jagiellońsko-batoriańskich z drugiej strony stanowi pancerz przeciw wrogom.

Odpowiedzią na zgiełk wielkomiejski i supremację kultury masowej staje się z ko-
lei poetyka wzniosłości, wielkiego tematu, odwołania do toposów i archetypów, kon-
wencjonalizacja i funkcjonalizacja wyobraźni.

Neoklasycyzm w liryce polskiej XX wieku startował z pozycji parnasistowskiej
imitacji i akademizmu. Dla wielu twórców pozostał też li tylko swoistą szkołą stylu,
pokłosiem edukacji w klasycznym gimnazjum i wyniesionego z domu szacunku dla
tradycji. Z biegiem lat dorastał jednak do wyzwań, jakie niosła historia. Zwyciężała
w nim strategia aktywnej kontynuacji, adaptacja dawnych kanonów do nowych wy-
zwań. Jednym z tych wyzwań była dyskusja nad mitem wspólnej Europy, jej historii
i sztuki, mogącej stać się hamulcem albo przeciwnie: motorem postępu w obliczu kry-
zysu kultury europejskiej, supremacji kultury atlantyckiej i „mody” na świadomość
postmodernistyczną. Sądzimy, iż dobrą pointą dla naszych rozważań może być myśl
Aliny Motyckiej z jej rozprawy Postmodernizm a kryzys kulturowy:

W kryzysach (obejmujących różne gałęzie kultury) zawsze ratowano się ucieczką w prze-
szłość przyjmując postawę regresywną. W kulturze europejskiej podróż wstecz (do źródeł kultu-
ry, a więc pośrednio lub bezpośrednio do mitów) najczęściej była ucieczką do Grecji1.

                                                
1 A. Motycka, Postmodernizm a kryzys kulturowy, w: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red.

S. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1996, s. 335.
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