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W Pejzażu człowieka, fundamentalnej rozprawie poświęconej młodopolskim 
(i nie tylko młodopolskim) wyobrażeniom o duszy, duchu i ciele, Marian Stala 
stwierdza: „Poezja dwudziestego wieku pokazuje często doświadczenie świa-
ta jako doświadczenie ciała i cielesności. Doświadczenie gwałtowne, z trudem 
poddające się racjonalizacji…”1. Ta wypowiedź łączy się z kilkoma problemami 
uobecnionymi w poezji Tadeusza Nowaka, problemami, na które warto zwrócić 
pilniejszą uwagę.

Przywołane wcześniej słowa obrazują kondycję człowieka, którą wpisać 
można w problematykę szeroko pojętego modernizmu2. To właśnie z tym zagad-
nieniem wiąże się pierwsza kwestia – poezję autora Jasełkowych niebios moż-
na badać w perspektywie modernistycznej: „[…] wiek dwudziesty jest wiekiem 
modernizmu pojmowanego jako pewna formacja kulturowa, wtedy można po-
wiedzieć, że Tadeusz Nowak jest jednym z najwybitniejszych pisarzy polskiego 
dojrzałego, późnego modernizmu”3.

Można stwierdzić, że twórczość poetycka autora Uczę się mówić skupia się 
wokół jednego z kluczowych zagadnień modernizmu, jakim jest tematyka antro-

* Damian Lechwar – doktorant, Wydział Polonistyki UJ.
1 M. S t a l a, Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kra-

ków 1994, s. 221.
2 Pojęcia modernizmu używam w jego szerokim rozumieniu, czyli jako „formacji literac-

kiej”, w skład której wchodziły różne literackie poglądy, stanowiska, powstające i rozwijające się 
od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku i trwające jako wspólna „konstelacja” (choć wewnętrznie 
zróżnicowana) nieprzerwanie pomimo zmieniających się tzw. epok literackich. Por. R. N y c z, 
Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, wyd. II, Wrocław 2002, s. 19. Na temat 
wielości zjawisk składających się na zjawisko modernizmu zob. także m.in.: R. N y c z, Słowo 
wstępne [w:] Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz, Kraków 1998; 
W. B o l e c k i, Modernizm w literaturze polskiej XX w. (Rekonesans), „Teksty Drugie” 2002,  
nr 4.

3 M. N a w r o c k i, Sen, ciało i ostrze. O niektórych aspektach antropologii poetyckiej Tade-
usza Nowaka [w:] M. N a w r o c k i, Okrucieństwo i czułość. Szkice o poezji polskiej XX i XXI wieku, 
Tarnów 2010, s. 32-46.
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pologiczna4. Kreacje ludzkiego istnienia pojawiające się w tejże poezji stanowią 
unaocznienie problematyki tożsamości, nietożsamości ontologicznej, kryzysu 
podmiotowości – naczelnych rozpoznań kondycji człowieka w modernistycznym 
widzeniu świata. To z kolei, otwierając kwestię przestrzeni poetyckiej w bada-
nych tekstach Nowaka, wiąże się z zagadnieniem terytoriów w jakich (i wobec 
których) istnieje człowiek.

W twórczości autora Psalmów przestrzeń jest prymarna wobec pozostałych 
składników kreowanej w słowie rzeczywistości. Można powiedzieć, że każde za-
gadnienie, jakie się pojawia w analizowanych utworach, łączy się (bezpośrednio 
lub pośrednio) z problematyką przestrzeni, która jako nadrzędny element rozsze-
rza się na inne części świata przedstawionego. Przyjmując tę możliwość interpre-
tacyjną, zawężając z konieczności rozległą problematykę przestrzeni, wybieram 
pewien jej niezwykle złożony aspekt, istotny dla rozpoznania poezji autora Ko-
lęd stręczyciela. Mam na myśli kwestię umiejscowienia człowieka w przestrze-
ni. W badanej twórczości znajduje się on w centrum opisywanej rzeczywistości 
literackiej. To wokół niego koncentruje się problematyka dotycząca istnienia 
w świecie owej poezji.

Ontologia Nowaka skupia się na cielesnym5 aspekcie bycia. Ciało człowieka 
w omawianych utworach można omawiać także w kategoriach przestrzennych: 
po pierwsze ze względu na fakt, że człowiek zawsze jest w badanej poezji umiej-
scowiony w jakimś obszarze. Po drugie samo ciało opisywane w tejże twórczości 
można potraktować w kategoriach osobnego terytorium; ciało człowieka (zarów-
no pojmowane jako całość, jak również konkretne, poszczególne jego części) jest 
przestrzenne.

Niniejszy szkic jest próbą przedstawienia pejzażu człowieka (zewnętrznego 
i wewnętrznego) jako jednego z możliwych sposobów mówienia o ludzkim ist-
nieniu, które w wyobraźni poetyckiej autora Prorocy już odchodzą jest zagadnie-
niem ze wszech miar interesującym.

4 O antropologicznych zainteresowaniach literatury modernistycznej zob. Modernistyczny wi-
zerunek człowieka. Studia historycznoliterackie, red. J. Szcześniak, D. Trześniowski, Lublin 2001; 
na temat wyobraźni antropologicznej zob. A. M e n c w e l, Wyobraźnia antropologiczna [w:] Antro-
pologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, 
M. Pęczak, wstęp i red. A. Mencwel, Warszawa 1998, s. 15.

5 Na temat zagadnienia cielesności, istnienia poprzez ciało, zob. m.in.: A. Ł e b k o w s k a, So-
matopoetyka [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, 
R. Nycz, Kraków 2012, s. 101–136; M. S t a l a, Pejzaż człowieka, dz. cyt.; E. B o n i e c k i, Mo-
dernistyczny dramat ciała. Maria Komornicka, Warszawa 1998; L. Wi ś n i e w s k a, Słowo i ciało 
w perspektywie (nie tylko) mitycznej [w:] Mity słowa. Mity ciała, red. L. Wiśniewska, M. Gołuński, 
Bydgoszcz 2007, s. 9–18; Metamorfozy ciała, red. D. Czaja, Warszawa 1999; Antropologia ciała. 
Zagadnienia i wybór tekstów, red. M. Szpakowska, Warszawa 2008.
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PEJZAŻ ZEWNĘTRZNY

Przestrzeń, którą tworzy ciało ludzkie można rozpatrywać w kilku porząd-
kach, z czego dwa, odnoszące się do pejzażu zewnętrznego i wewnętrznego czło-
wieka, wydają się szczególnie zajmujące i godne uwagi. Właśnie w ich perspek-
tywie omówione zostaną najważniejsze, najbardziej interesujące, pojawiające 
się w poezji Tadeusza Nowaka, sposoby wizualizowania przestrzeni związanych 
z ciałem.

Punktem wyjścia do dalszych rozważań i unaocznień jest przedstawienie ciała 
jako przestrzeni otwartej. Takich terytoriów w twórczości autora Ziarenka trawy 
jest dużo, oto zaledwie ich garstka: Dunajec przez twarz jego/ wielkim psalmem 
przepływa6 [175], Może mu kiedyś pagór pięści/ pod nos podsunę, ścisnę krtań 
[26]. Szczególnie intensywną realizacją takiej przestrzeni jest obraz z pierwszej 
zwrotki Ballady o krecie:

Przez moich dłoni papilarną glinę
idzie kret – ślepiec. Nad nim się kołysze
sucha trawa. Nad suchą trawą
przelatuje sowy radarowe ucho.

[148]

Przywołany fragment wiersza ukazuje przestrzeń dłoni jako miejsce niebędą-
ce niczym ograniczone. Opis dłoni podmiotu lirycznego jest próbą porównania 
ich do ziemi. Złączone ręce i znajdujące się na nich linie papilarne w ciekawy spo-
sób obrazują przestrzeń ziemi, unaoczniając jej nierówności i materiał, z którego 
jest zbudowana. Można powiedzieć, że stworzony pejzaż dłoni, ubogi w opisy, 
tworzy swoisty mikrokosmos. Mówiąc inaczej, dłonie z wiersza można odczyty-
wać jako nieograniczoną przestrzeń świata. Podobny charakter i temat odnaleźć 
można w Królestwie, którego pierwsze dwie strofy brzmią następująco:

Małe królestwo ciała
rządzi się w sobie samo.
Armia, jak goździk mała,
pod rąk sklepionych bramą
w płomykach słomy śpi.

I są w królestwie zamki
i w zamkach tych zwierciadła.
Miedź lodowata klamki
na ciała dno opadła.
Stoją zamknięte drzwi.

[78]

6 Cytaty lokalizuję według wydania: T. N o w a k, Wiersze wybrane, Warszawa 1978. W nawia-
sach kwadratowych podaję numer strony, z której pochodzi cytowany fragment.
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Pojawiający się w cytowanym wierszu obraz ciała-królestwa otwiera szereg 
możliwych interpretacji. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na przestrzen-
ność budowanego opisu, który należy do bardziej skomplikowanych. Przedsta-
wione w utworze królestwo jest przestrzenią otwartą – małym królestwem. Taki 
opis konotuje przedstawienie ciała człowieka jako obszaru, którego granice nie 
zostały precyzyjnie określone; wiadomo jedynie, że jego terytorium jest małe. Au-
tonomiczność królestwa (jako przestrzeni całego ciała) nie ma struktury jednolitej. 
Pojawiają się w nim kolejne przestrzenie – zamki7 – mające charakter zamknięty.

Opisów metaforyzujących ciało jako przestrzeni zamkniętej w poezji Tade-
usza Nowaka znajduje się stosunkowo dużo. Najczęstszym takim unaocznieniem 
jest budynek8; pojawiające się w jego wierszach metafory ciała-budowli, to na 
przykład wspomniany już wcześniej zamek – Małe królestwo ciała/ rządzi się 
w sobie samo. […] I są w królestwie zamki/ i w zamkach tych zwierciadła [78]. 
Innymi budowlami9 są: kościół – Szukam cię, aniele,/ zadzwoń chociaż w ron-
del/ w ciała mym kościele [116–121], młyn – Drewniany ciała młyn/ dni naszych 
ziarno miele [339]. Budowlą unaoczniającą ludzkie istnienie jest w szczególności 
wyobrażenie go jako domu:

Wierzę bo widzę rzekł poeta
i przed nim drzwi zabito na krzyż
Jamo po szyi wierze po psie
czemu poza mną we mnie patrzysz

Zabito i zamurowano
i straże zbrojne postawiono
jakby z drzwiami tymi wiecznie
pulsując wiło nić wrzeciono
[…]
A car szabelką po tej nici
i głownią w drzwi zabite na krzyż
Ucięta szyjo, jako domu
czemu poza mną we nie patrzysz

[309]

7 Obraz ciała jako przestrzeni zamkniętej nawiązuje m.in. do wczesnomodernistycznego obra-
zowania wnętrza człowieka przez budynki, pojawia się u niego również sposób opisywania z ducha 
romantyczny – ludzkiego wnętrza – ruiny. U Nowaka wprawdzie nie pojawiają się one wprost, 
za to korzysta on z zabiegu fragmentacji opisywanych budynków, wskazując na drzwi i materiał, 
z którego jest zrobiony budynek

8 Motyw ten, szczególnie silnie realizowany w literaturze młodopolskiej (zob. M. P o d r a -
z a - K w i a t k o w s k a, Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce, Kraków 2001, 
s. 8–50) wpisuje się w świat poetyckiej wyobraźni Tadeusza Nowaka, u którego człowiek jest 
istnieniem uwięzionym w różnorodne relacje przestrzenne.

9 Warto zauważyć, że ciało człowieka przedstawiane jako budynek jest jednym z głównych 
motywów pojawiających się w literaturze, zwłaszcza okresu Młodej Polski, do której autor Kolęd 
stręczyciela często nawiązywał sposobem pisania, motywami, a w konsekwencji sposobem pojmo-
wania ciała jako fenomenu istnienia i czucia.
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Obraz wyłaniający się z wiersza implikuje wyobrażenie ciała jako budynku 
– domu, którego drzwi zostają zabite. Opis ten wskazuje na zamknięty charakter 
obszaru, do wnętrza którego nie można się dostać. To, co znajduje się w środku 
jest natomiast określone jednym słowem jama, konotującym skojarzenia z głę-
bią. W tym przypadku ma ona odzwierciedlać wnętrze ciała człowieka; dodatko-
wo może inklinować myślenie o ciele jako obszarze ciemnym, tajemniczym10. 
Tak przedstawiony obszar immanentny staje się miejscem nieodkrytym i uta-
jonym, ale i również cennym, gdyż przed wejściem w głąb chronią nie tylko 
straże, ale także (przede wszystkim) same drzwi, które uniemożliwiają przej-
ście, ponieważ są zabite i zamurowane. Budowany w taki sposób obraz prze-
strzeni sekretnej, do której nie można się dostać, zasłaniającej swoje wnętrze 
ewokuje przypuszczenie, jakoby w jej wnętrzu znajdowało się coś wartościo- 
wego.

W poetyckiej twórczości Tadeusza Nowaka ciało jest często przestrzenią samą 
w sobie. Można powiedzieć, że tworzy ono rodzaj obszaru, w środek którego 
można wejść i który można opuścić. Tym, co stanowi granicę między rzeczywi-
stością człowieka a jego wnętrzem jest właśnie ciało. Warto zaznaczyć, że w tejże 
poezji pełni ono rolę nadrzędną. Jego świadomość jest tożsama ze świadomością 
„ja”. Innymi słowy, ciało jest zawsze tym przez co doświadcza się świata i same-
go siebie. Samoświadomość jest zawsze skoncentrowana wokół ciała, które jest 
autonomiczne względem istnień wchodzących w jego przestrzeń.

Ciało swoją fizycznością stwarza rodzaj bariery między swoim wnętrzem 
a tym, co znajduje się poza nim. Podejmując temat graniczności ciała, warto 
zwrócić uwagę na rolę powiek, które w twórczości autora Psalmów pojawiają 
się bardzo często, spełniają funkcję zasłony między światem a wnętrzem czło-
wieka. Tworzą one specyficzny rodzaj bariery, bowiem skóra na powiekach 
człowieka jest najcieńsza, przez co najbardziej delikatna: Prócz kruchych po-
wiek nic mnie nie zasłania/ przed nadchodzącym śniegiem pożegnania [22], 
Wyjmij mi łotra spod lewej powieki [251], Przez ich powieki uchylone/ widać 
wiklinę. Z niej Boruta/ czerwoną witką dyryguje [209–210], Nim dom jak rana 
wejdzie pod powiekę [308], czy wreszcie: Nie zatrzymany pod powieką/ żebrak 
idący po dolinie [38-40]. Powieki stają się barierą oddzielającą to, co imma-
nentne, od tego, co zewnętrzne. W takim ujęciu oczy stają się (potencjalnym) 
przejściem między wymiarem wnętrza ciała a rzeczywistością świata. Powieka 
zasłania przestrzeń znajdującą się wewnątrz organizmu, uniemożliwiając tym 
samym zobaczenie tego, co albo kto znajduje się w jego środku. Jej działanie 
jest dwubiegunowe, bowiem przysłania również widok kierowany ze środka na  
zewnątrz.

10 Głębia jest ze wszech miar symboliczna. Na temat jej znaczenia zob. M. P o d r a z a - 
- K w i a t k o w s k a, Pustka – otchłań – pełnia [w:] t e j ż e, Somnambulicy – dekadenci – herosi. 
Studia i eseje o literaturze Młodej Polski, Kraków 1985, s. 29–78.
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Tylko jeden, najmniejszy,
niesie szopkę kaleką.
Idąc w sobie zasłania
dziką bestię powieką.

[79]

Ciało człowieka posiada świadomość tego, co mieści się w jego wnętrzu, dla-
tego, jak w cytowanym fragmencie, ukrywa przed światem dziką bestię znajdu-
jącą się w nim. Możliwe, że chowa ją z jeszcze innego powodu, ma mianowicie 
świadomość tego, że wspomniana już bestia może się na ten świat wydostać11.

PEJZAŻ WEWNĘTRZNY12

Wejść oraz opuścić przestrzeń ciała ludzkiego można na wiele sposobów, 
różne są też zasady przebywania w jego wnętrzu. Organizm daje jednak możli-
wości takiego przekraczania granic, a samo wnętrze tworzy miejsce gotowe do 
zamieszkania; obszar, dzięki któremu to, co do niego wejdzie, uzupełnia ciało. 
Interesujące wydają się te sytuacje, w których udział w opisywanej sytuacji biorą 
aniołowie. Szukam cię, aniele,/ zadzwoń chociaż w rondel/ w ciała mym kościele 
[116–121]; inny przykład: lub jakiś anioł inny od aniołów/ nakręcających zegar 
naszej krwi [232]. W wierszu zatytułowanym Kołyska pojawia się następująca 
fraza: W drzazgach moja kołyska,/ krzyczą we mnie anieli [57]. Pojawiają się 
też takie sytuacje, w których anioł wypada z ciała: Spił się i nie chce wejść na 
powrót/ w anielskość we mnie nie zgnojoną [368]. Aniołowie w poezji Tadeusza 
Nowaka zajmują bardzo ważne miejsce13. Należą także do istnień, które w świecie 
kreowanym przez autora Psalmów pojawiają się w sposób fizyczny.

Inne formy życia, które mogą znajdować się w ciele człowieka to na przykład 
zwierzęta: Biegnie we mnie gronostaj./ Już nikt go nie zatrzyma [71]; następny: 
Mój osioł we mnie drzemie,/ stoją nade mną klony [59], Czerwień jabłek podają/ 
śpiącym we mnie buhajom [113], czy Jaszczur, niedźwiedź i wilk/ poruszają się 
w nas [69]. Bogactwo i różnorodność zwierząt pojawiających w przestrzeni ciała 

11 Tytułem dygresji warto odnotować podobny sposób mówienia o doświadczeniu innego 
w ciele w poezji Bolesława Leśmiana. Cytowany fragment pochodzi z pierwszego wiersza cyklu 
Powieści o rozumnej dziewczynie. Brzmi on następująco: Tak mówię do dziewczyny: Nie wódz mnie 
w bór ciemny,/ Nie wołaj po imieniu, nie patrz oko w oko – / Bo nigdy nie wiadomo, co za stwór 
tajemny/ Z mroku na świat pod ludzką przychodzi powłoką. B. L e ś m i a n, Dzieła wszystkie. Poezje 
zebrane, oprac. J. Trznadel, Warszawa 2010, s. 297. 

12 M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, wyd. III, 
poprawione, Kraków 2001, s. 189 i n.

13 Związek anioła z metalem (mieczem i drutem kolczastym) zaznacza i wyjaśnia: M. N a -
w r o c k i, Tadeusza Nowaka rzeczywistość zmasakrowana [w:] t e g o ż, dz. cyt., s. 47–65. W swoim 
szkicu autor Wariacji istnieniowych odczytuje świat poetycki kreowany przez Tadeusza Nowaka 
jako przestrzeń nieustannej masakry i okrucieństwa.
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człowieka jest w badanej poezji zjawiskiem niezwykle częstym. Nie podejmuję 
się interpretacji cytowanych fragmentów, pragnę jedynie wskazać i podkreślić 
różnorodność istnień, jakie we wnętrzu człowieka mogą się znajdować. Dodać 
również należy, że: Zwierzęta istnieją w tym świecie na specjalnych prawach, 
więcej widzą, więcej rozumieją, a te możliwości wynikają z faktu, że więcej – 
właściwie: najwięcej – cierpią…14. Ich bycie w człowieku można więc odczyty-
wać w kontekście symbolicznym (o istnieniu którego, tylko wspominam), można 
również – i to wydaje mi się bardziej zasadne – odczytywać, jako unaocznienie 
obcego, który wkracza w przestrzeń ludzką.

Z doświadczeniem ciała i możliwością wkroczenia w jego przestrzeń wiązać 
się będą przede wszystkim kwestie tożsamościowe. Doświadczanie „innego”, 
„obcego” w ciele nie pozostaje niezauważona: Oni mnie spustoszyli,/ podstępnie 
weszli we mnie./ Dzisiaj po nich daremnie/ wymiatam gnój kobyli [51]. Wchodzą-
cym w ciało może być również konkretna osoba: widzieli: wchodził we mnie/ ów 
starszy pan we fraku [113–114] i dalsza część tego wiersza: Wtedy wychodzi ze 
mnie/ ów starszy pan we fraku,/ zbiera jabłka, pije miód, zdejmuje frak i maskę. 
Tych kilka fragmentów stanowi jedynie sygnalizację dosyć ważnego problemu, 
który w wierszach Tadeusza Nowaka jest obecny już od samego początku jego 
poetyckiej kariery. Chodzi mianowicie o problem tożsamości i identyfikacji. Nie 
wymieniam wszystkich wierszy, nie poruszam wszystkich problemów – wskazu-
ję jedynie na jeden z możliwych sposobów rozpatrywania kwestii nietożsamości. 
W problem ten wpisuje się również wiersz Pieśń o powrocie: Pod frakiem chytry 
drzemie chłopek,/ gotów na oklep w każdej chwili,/ dudniąc w bok koński gołą 
piętą,/ jechać do ognisk miotających/ gwiazdy i lubczyk w gminne święto [75–76]. 
Opisywana wcześniej przestrzeń ciała, w którą wchodzi pan we fraku zostaje za-
stąpiona ubraniem. Jego zdjęcie jest unaocznieniem wyjścia z przestrzeni ciała 
owego mężczyzny. Wiązać się to przede wszystkim będzie ze zmianą tożsamości 
przynależenia do „plemienia”. Podmiot liryczny tych wierszy jest rozdarty mię-
dzy przestrzenią miasta, którą symbolizuje frak a przestrzenią wsi, której symbo-
lem jest jego brak. W obu przypadkach będzie to: już tylko gość, ktoś z zewnątrz15. 
Rozdarcie, utrata akceptacji, przynależności do jednej z grup stanowi w tej poezji 
problem istotny, aczkolwiek niejedyny.

Wszystkie te wejścia, wyjścia, różnorodność istnień pojawiających się w cie-
le człowieka wpływa na jego niezwykły pejzaż wewnętrzny. Można powiedzieć, 
że jest on swoistym kolażem, składającym się z elementów niemożliwych do 
połączenia.

Składnikiem uzupełniającym i dopełniającym ten obraz jest metaforyka wnę-
trza ciała opisująca jego przestrzeń jako krajobraz. To terytorium otwiera się do 

14 M. N a w r o c k i, Pieśń przerażonej duchowości, pisk przerażonej duszyczki. (Tadeusz No-
wak: „Psalm mysi”) [w:] t e g o ż, dz. cyt., s. 227–240.

15 S. B a l b u s, O poezji Tadeusza Nowaka [w:] T. N o w a k, Wybór wierszy, wyd. II, Warszawa 
1979, s. 6.
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wewnątrz, tworząc w organizmie człowieka autonomiczny wymiar. Jego granice 
są niezależne od ciała, w którego wnętrzu ten obszar się pojawia. Jest to kon-
strukcja oparta na paradoksie, bowiem w zamkniętym ciele pojawia się prze-
strzeń otwarta. Warto przyjrzeć się, jak realizuje się ona w wierszu:

Wyścielony od wewnątrz kłosami jęczmienia,
nasłuchuję szelestu lata gryczanego.
I w to promieniste mego wnętrza brodło
winne jabłka spod sadów
koziorożce zsypują.

A wokoło, jak sięga moja okolica,
jest zapach w rękach łamanego chleba
i zapach naczyń limfatycznych,
wydzieranych przez kozy zębami
z białej szyi porannego drzewa.

[…]
Wyścielony od wewnątrz, zwracam się do siebie
poprzez rzeczy z wnętrza wszelkich rzeczy
wkołysanych we mnie, jak w antracyt bór,
jak w diament antracyt.

[157]

To tylko jedno z wielu otwartych miejsc, jakie pojawiają się w człowieku; 
przykład ten jest jednak bardzo sugestywny, wnętrze człowieka nazwane zostaje 
poprzez obrazy przestrzeni zewnętrznych wchodzących w ciało, jak chociażby 
opis jabłek zsypywanych przez zwierzęta w promieniste […] wnętrza brodło 
z pierwszej strofy. Przestrzeń immanentna zdaje się rozrastać w porządku ho-
ryzontalnym poprzez wizje natury, jak na przykład obraz kłosów jęczmieni – 
kluczowym zdaje się zwrot wyścielony od wewnątrz – uplastyczniający wnętrze 
człowieka, nadający mu fizyczność wreszcie – ograniczający jego wewnętrzne 
terytorium.

Paradoksalnie, istniejąca w człowieku przestrzeń jest zamknięta, ponieważ 
znajduje się w ciele, tworzącym barierę między światem zewnętrznym – istnie-
jącym poza ciałem, a światem wewnętrznym – istniejącym w organizmie. Przyj-
mując inny punkt widzenia, można stwierdzić, że miejsce znajdujące się w ciele 
człowieka – ściślej – podmiotu lirycznego, nabiera wszystkich cech świadczą-
cych o tym, że jest ona przestrzenią otwartą. A wokoło, jak sięga moja okolica 
– słowa te podkreślają horyzontalny wymiar kreowanej przestrzeni, jak również 
konotują kwestię przynależności. Opisany obszar należy do człowieka, świad-
czyć o tym może słowo moja, określające przynależność do podmiotu, można 
powiedzieć więcej, ta przestrzeń jest mu przypisana i z nim ściśle połączona.

Dominującą funkcję w rozpoznaniu terenu spełnia wzrok, określający wszyst-
ko, co znajduje się wokół podmiotu lirycznego; okolica jest niczym innym, jak 
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tym, co on – stojąc w jednym punkcie – może zauważyć dookoła siebie. Tak 
przyjęta perspektywa pozwala powiedzieć, że występująca w ciele człowieka 
przestrzeń, jest alternatywnym terytorium wobec tego, co zewnętrzne.

Można też odczytywać ten wiersz w inny sposób, jeżeli zwrócić uwagę na 
jego tytuł Autoportret. Byłby więc utwór ten opisem samego siebie – budowany 
wewnętrzny świat podmiotu lirycznego podkreśla jego związek z otaczającym go 
światem, przywiązanie do niego. Elementy przestrzenne opisywane w wierszu, 
budują jego tożsamość. Warto zwrócić uwagę na łączność określenia moja oko-
lica z tytułowym autoportretem. Słowo autoportret konotuje pojęcia związane 
z wyglądem zewnętrznym, to wykonana przez siebie samego własna podobizna, 
która obrazuje zewnętrzną stronę człowieka16. W przypadku omawianego utworu 
na ów obraz samego siebie tworzony przez człowieka składa się to, co kryje się 
pod wyrażeniem moja okolica. Można ją rozumieć w znaczeniu moja – czyli 
mnie określająca.

UWAGI KOŃCOWE

Niniejszy szkic jest jedynie zarysowaniem szerokiego i wielowymiarowego 
problemu, jakim jest pejzaż człowieka – a raczej na jaki składają się pejzaże czło-
wieka – w twórczości Tadeusza Nowaka. Pomysł ten domaga się rozwinięcia, 
bowiem zaprezentowane rozważania w żaden sposób nie wyczerpują tematu ani 
materiału egzemplifikacyjnego.

Poruszone powyżej zagadnienia stanowią sygnalizację najważniejszych 
kwestii związanych z przestrzennością ciała u autora Proroka, w które wpisuje 
się tematyka związana z doświadczeniem własnej tożsamości i nietożsamości. 
Kolejnymi zagadnieniami łączącymi się z pejzażem człowieka są wszechobecne 
u Nowaka pytania dotyczące cierpienia, identyfikacji oraz poszukiwania Boga.

Damian Lechwar

TADEUSZ NOWAK’S HUMAN LANDSCAPES

S u m m a r y

This article explores the relationship of the human body and space in the work of Tadeusz 
Nowak. The aim is to produce a reading that would fully acknowledge Nowak’s skill in inscribing 
the body into space, and space into the body. This close interrelationship enables him to construct 
an integral whole which can sustain any philosophical probes concerning ontology, identity and 
identification. 

16 Motyw autoportretu jest zjawiskiem często występującym w literaturze, warto chociażby 
wspomnieć takie utwory, jak: Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz Zbigniewa H e r b e r t a, 
czy Jedno zdanie Czesława M i ł o s z a.
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 The spatial nature of the body is discussed in two aspects. One is the image of the soma as 
the outer territory of the body, the other – as its inner space. In either case the analysis is focused 
on the metaphoric language used by the author. The division adopted in this approach not only 
foregrounds the twin problem of the search for one’s identity and the integrity of one’s existence 
but also attempts to define the place of man in the poetic universe of Tadeusz Nowak, the bard of 
Ursynów.


